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Актуальність теми: Проблема порушень серцевого ритму та провідності протягом 

останнього десятиріччя є однією з найбільш актуальних у дитячій кардіоревматологічній 

практиці у всьому світі, так і в Україні [Кузьменко А.Я., 1994; Приходько В.С., 2005]. 

Актуальність даної теми обумовлена  не лише високою розповсюдженістю даної патології, 

але, й можливими її ускладненнями, іноді життєзагрожуючого характеру. Зацікавленість 

клініцистів проблемою аритмій серця постійно підтримується незадоволенням ефективністю 

існуючих схем лікування на фоні неухильного зростання питомої ваги порушення серцевого 

ритму та провідності серед кардіальної патології дитячого віку. Так, за останнє десятиріччя в 

Україні відмічається чотирикратне збільшення випадків даної патології у дитячій популяції. 

За даними різних авторів розповсюдженість серцевих аритмій складає від 10% до 38% 

[Майданник В.Г., 2002;  Школьнікова М.А., 2005]. Крім того, формування патологічного 

фону для реалізації захворювань серцево-судинної системи у дорослих відбувається саме в 

дитинстві: пізня діагностика та неадекватна оцінка прогнозу у дітей лежать в основі високої 

захворюваності та смертності у старших вікових групах [Волосовець О.П., 2006; Сенаторова 

Г.С., 2007]. 

 

Учбові цілі заняття: 

1. Визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань 

систем кровообігу у дітей; 

2. Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях системи 

кровообігу у дітей; 

3. Демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією 

системи кровообігу; 

4. Планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при 

найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу; 

5. Проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при 

найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу; 

6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених 

захворюваннями системи кровообігу у дітей; 

 

Базовий рівень підготовки: 

№ Назви попередніх дисциплін Отримані навички 

1 Нормальна анатомія  Знати будову серцево-судинної системи, будову 

провідної системи серця. 

2 Нормальна фізіологія Знати фізіологічні особливості серцево-судинної 

системи у різні вікові періоди. Знати основи 

проведення серцевого імпульсу, механізм 

скорочення серця. Знати основні принципи зняття 

ЕКГ. Знати основні зубці та комплекси на ЕКГ. 

3 Гістологія і ембріологія Знати гістологічну будову міокарду, схему 

малого та великого кола кровообігу.   

4 Патофізіологія 

 

Знати патогенез порушень серцевого ритму та 

провідності 

5 Топографічна анатомія Знати топографію серця, великих судин. 

6 Пропедевтика педіатрії Вміти збирати анамнез у дитини і його батьків, 

оцінити стан хворого, проводити об’єктивне 

обстеження 

7 Фармакологія Знання механізму дії та побічні ефекти 

антиаритмічних препаратів. 

 

3. Організація і зміст учбового матеріалу. 



 3 

Аритмії серця – зміни основних електрофізіологічних характеристик міокарда, які 

приводять до порушення нормальної координації скорочень між різними ділянками міокарда 

або відділами серця, раптовому збільшенню або зменшенню серцевих скорочень.  

Етіологія порушень серцевого ритму та провідності: 

• Захворювання серця: вроджені вади серця, кардити, кардіоміопатії; 

•  Дефекти метаболізму: спадкові захворювання, електролітні порушення; 

• Захворювання нервової, ендокринної, травної систем; 

• Інфекції (як правило вірусні); 

• Токсичні впливи: токсикоманія, лікарські речовини, в тому числі антиаритмічні 

препарати);  

• Хірургічні впливи на серці та великих судинах;  

 

Клінічно ПРС поділяють на функціональні та органічні. Основною характеристикою 

функціональних ПРС є відсутність ознак ураження серця; відсутність гемодинамічних 

порушень; транзиторний характер; доброякісний перебіг; мінімальні суб’єктивні відчуття. 

Органічні ПРС характеризуються наявністю ознак ураження серця; можливістю порушення 

гемодинаміки; постійним характером; можливим прогресуючим перебігом; наявністю скарг 

або клінічної симптоматики;  

В анамнезі у дітей з порушеннями ритму часто виявляють несприятливий перебіг 

перинатального періоду, обтяжену спадковість по серцево-судинній патології, повторні 

гострі інфекційні захворювання та осередки хронічної інфекції. При огляді нерідко 

виявляють резидуальную неврологічну симптоматику, різноманітні психовегетативні 

розлади, прояви сполучнотканинної дисплазії, іноді - затримку моторного розвитку і 

статевого дозрівання. 

Порушення ритму у дітей нерідко протікають безсимптомно, що не дозволяє точно 

встановити час їх появи. Приблизно в 40% випадків аритмії виявляють випадково (на ЕКГ) 

або при обстеженні у зв'язку з перенесеною ГРВІ. Діти значно рідше за дорослих скаржаться 

на серцебиття, відчуття перебоїв в діяльності серця, його завмирання, навіть при важких 

формах аритмії. Разом з цим в препубертатному і пубертатному віці порушення ритму 

можуть мати яскраве емоційне забарвлення, обумовлене психовегетативними розладами, і 

супроводжуватися іншими кардіальними і екстракардіальними скаргами: болем в області 

серця, підвищеною збудливістю, порушеннями сну, метеочутливістю. При аритміях можливі 

слабкість, запаморочення і непритомність (при синусовій брадикардії, атріовентрикулярній 

блокаді, синдромі слабкості синусового вузла, пароксизмальних тахікардіях). 

При об'єктивному обстеженні у дітей з порушеннями ритму можна виявити 

прискорення або уповільнення пульсу, зміну його характеру (неправильний з періодичними 

випаданнями, чергуванням періодів прискорення і уповільнення, тимчасовим або постійним 

ослабленням пульсової хвилі, наявністю компенсаторної паузи). Оцінка інших основних 

характеристик серцево-судинної системи (артеріальний тиск, розмірів серця, звучності тонів, 

серцевих шумів) дозволяє встановити або виключити серцеву патологію як причину 

виникнення аритмії. 

 

Класифікація порушень серцевого ритму та провідності у дітей 

І. Порушення утворення імпульсу: 

1. Номотопні (порушення утворення імпульсу в САВ) 

(синусова тахікардія, синусова брадикардія, синусова аритмія, відмова СВ);  

2. Гетеротопні:   

активні (екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія, непароксизмальна тахікардія, 

тріпотіння передсердь, миготіння передсердь, тріпотіння та миготіння шлуночків)  

            пасивні (повільний передсердний ритм, атріовентрикулярний ритм, блукаючий ритм,  

шлуночковий ритм, заміщуючі систоли)  

ІІ. Порушення проведення імпульсу: 
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Блокади 

1. Синоатріальна  

2. Внутрішньопередсердна  

3. Атріовентрикулярна  

    - першого ступеня; 

         - тип Самойлова-Венкебаха (Мобітца І); 

         - Мобітц ІІ; 

         - повна; 

4. Внутрішньошлуночкова  

-однопучкова (монофасцикулярна); 

-двопучкова (біфасцикулярна); 

-трипучкова (трифасцикулярна); 

          - блокада кінцевих гілок ніжок п.Гіса (неспецифічна); 

- блокада на виході;  

ІІІ. Комбіновані порушення утворення та проведення імпульсу: 

1. Синдром слабкості синусового вузла; 

2. Атріовентрикулярна дисоціація (активні, пасивні форми); 

3. Парасистолія; 

4. Вискакуючі ритми; 

5. Реципрокні ритми, синдром WPW, CLC; 

 

Нормальний синусовий ритм характеризується: 

• нормальною полярністю зубця Р (позитивний у І, ІІ, aVF, V4, V5, V6, негативний у 

aVR); 

• однаковою тривалістю інтервалу PQ  

 

 
 

 

Екстрасистолія (ЕС) - це передчасне скорочення серця або його відділів, за яким слідує 

компенсаторна пауза. 

ЕС є одним з найрозповсюдженіших порушень серцевого ритму у дітей. Частота (за 

100 % прийнято загальну кількість екстрасистол): синусові екстрасистоли — 0,2 %; 

передсердні екстрасистоли — 25 %; екстрасистоли з АВ –з’єднання — 2 %; шлуночкові 

екстрасистоли — 62,6 %; поєднанні — 10,2 %. 

Механізми виникнення: 

- феномен повторного входу “ re entry”; 

-  підвищення амплітуди порогових потенціалів; 

-  асинхронне відновлення збудливості в міокарді; 

-  слідові потенціали; 

-  ектопічний автоматизм;  

Класифікація екстрасистолії 

За локалізацією:  

 монотопні (коливання інтервалу зчеплення менше 0,1с); 

 гетеротопні (коливання інтервалу зчеплення більше 0,1с); 

За частотою: 

 рідкі (менше 8 за хв.); 

 часті (8 та більше за хв.); 
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За часом виникнення: 

 надранні (зубець R на верхівці зубця Т); 

 ранні (R одразу після Т); 

 середні; 

 пізні (ближче до діастоли); 

За кількістю: 

 групові (спаровані, до 3 підряд); 

 пароксизмальна тахікардія (4 та більше підряд); 

 алоритмія (чергування ЕС з нормальними комплексами через 1;2;3;4 комплекси); 

За реакцією на фіз.навантаження: 

• лабільні ЕС спокою (зникають під час навантаження); 

• лабільні ЕС напруження (з’являються під час навантаження); 

• стабільні (не залежать від фіз.навантаження); 

За тривалістю компенсаторної паузи: 

• з неповною компенсаторною паузою (передсердні, АВ); 

• з повною компенсаторною паузою (АВ, шлуночкові); 

 

Електрокардіографічна характеристика екстрасистолії 

 

ПРС ЕКГ 

передсердна ЕС наявність зубця Р різної форми та направленості перед 

комплексом QRS; 

комплекс QRS не змінений, рідко –аберантний; 

неповна компенсаторна пауза;  

вузлова ЕС відсутність зубця Р перед комплексом QRS; 

незмінений або аберантний  комплекс QRS; 

неповна або повна компенсаторна пауза; 

правошлуночкова 

ЕС 

відсутність зубця Р; 

аберантний комплекс QRS; 

дискордантний зубець Т  

(іноді зі зміщенням сегмента ST); 

повна компенсаторна пауза; 

Основний зубець аберантного комплексу QRS направлений  

вгору у І, aVL, V5-V6;  

лівошлуночкова ЕС відсутність зубця Р; 

аберантний комплекс QRS; 

дискордантний зубець Т  

(іноді зі зміщенням сегмента ST); 

повна компенсаторна пауза; 

основний зубець аберантного комплексу QRS направлений 

вгору у ІІІ, aVF, V5-V6; 

 

 

Градація шлуночкових екстрасистол  по Лауну — Вольфу 

I — до 30 екстрасистол за будь-яку годину моніторування  

II — більше 30 екстрасистол за будь-яку годину моніторування  

III — поліморфні екстрасистоли 

IVa — парні екстрасистоли 

IVb — групові екстрасистоли, триплети та більше, короткі пробіжки шлуночкової 

тахікардії  

V — ранні шлуночкові екстрасистоли 
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Лікування екстрасистолії полягає в усуненні провокуючих факторів, лікування основного 

захворювання. Одиничні екстрасистоли без клінічних проявів не потребують специфічної 

корекції. Ефективним при лікування екстрасистолії є дотримання режиму праці та 

відпочинку, регулярні заняття спортом, психотерапія, седативні засоби.  

Показанням до призначення специфічних антиаритмічних препаратів є виражені 

суб’єктивні відчуття, що знижують якість життя (перебої у роботі серця, відчуття 

завмирання серця, кардіалгії, порушення сну, тощо), екстрасистолічна алоритмія, ранні 

шлуночкові екстрасистоли, ЕС типу R на T, часті ЕС, групові або політопні ЕС. Шлуночкова 

ЕС І-ІІ класу за Лауном не потребує специфічного лікування. При шлуночковій ЕС ІІІ класу 

специфічне лікування може не призначатися у випадку відсутності органічного ураження 

міокарду. При шлуночковій ЕС IV градації слід призначати антиаритмічні препарати ІІ групи 

(аміодарон, кордарон). У випадку ЕС IV та V градації необхідно розглядати питання 

установки дефібрилятора-кардіовертера через ймовірність ризику шлуночкової тахікардії або 

фібриляції шлуночків. 
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при значеннях інтервалу зчеплення менше 
0,12 ЕС є ранньою, при значеннях більше 
0,12 с - пізньою

екстрасистола R на Т

політопні екстрасистоли

монотопні екстрасистоли

групові екстрасистоли

шлуночкова бігіменія

 

передсердна екстрасистолія                                 
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Пароксизмальна тахікардія 

Це раптове різке збільшення ритму (від 120-200 до 250-300 уд./хв.) з раптовим 

зникненням нападу. Сутність ПТ полягає у появі в міокарді гетеротопного вогнища 

збудження, яке генерує імпульси з частотою 130-200 уд./хв., що блокую роботу синусового 

вузла. ПТ можна розглядати як екстрасистолічний ритм, а отже, механізм виникнення ПТ 

такий самий, як і механізм виникнення ЕС. Напад пароксизмальної тахікардії завжди 

закінчується компенсаторною паузою. 

Клінічно ПТ супроводжується слабкістю, пітливістю, головокружінням, дрижанням в 

руках, потьмаренням в очах, нудотою, тощо.  

Виділяють два типи пароксизмальної тахікардії:  надшлуночкову (передсердна та 

вузлова), або ПТ з вузькими комплексами та шлуночкову (ПТ з широкими комплексами). 

 

Надшлуночкові пароксизмальні тахікардії 

Надшлуночкова ПТ має раптовий початок.  Напад серцебиття припиняється в період від 

декількох секунд до годин (рідше за дні), що пов'язане з аномальним електрофізіологічним 

збудженням міокарду внаслідок впливу таких чинників, як перинатальна патологія, 

резидуально-органічне ураження центральної нервової системи, гіпертензійно-

гідроцефалічний синдром, функціональні і органічні ураження серцево-судинної системи. 

Найчастіше надшлуночкова тахікардія виникає у віці 4–5 років, але важкий перебіг  з 

високою частотою і тривалістю пароксизмів характерний для дітей 1-го року життя: за 

наявності додаткових аномальних шляхів проведення по пучку Кента (синдром Вольфа — 

Паркінсона — Уайта (WPW), по пучку Джеймса (синдром Clerc — Levу — Critesko (CLC), 

по пучку Махайма (синдром Lown — Ganong — Levine). 

Клінічні ознаки:  

1. перевищення частоти серцевих скорочень більше 200 уд./хв. у дітей раннього віку і 150 

уд./хв. у дошкільників і школярів. 

2. чіткий регулярний ритм (при АВ-ПТ) або епізодичні вилучення пульсової хвилі (при 

передсердній ПТ) — спонтанні або після рефлекторного збудження n.vagus. 

3. синхронність артеріального і венозного (на яремних венах) пульсу. 

4. феномен «спастичної» сечі (збільшення кількості і частоти сечовиділення) або 

посилення перистальтики кишечника з позивами до дефекації або без них. 

5. ефективність купування нападу вагусними пробами.   

     Характеристика ЕКГ: 

• зубець Р несинусового походження (відсутній або розташований після комплексу QRS 

або на сегменті SТ-T, негативний Р при АВ-тахікардії); 

• інтервали RR рівні; 

• ЧСС -130-250 уд./хв. (більше 200 уд./хв. у дітей раннього віку та 150 уд./хв. у дошколят 

та школярів; 

• комплекс QRS не змінений; 

• негативний зубець Р при АВ-тахікардії; 

• не менше трьох скорочень екстрасистол в пароксизмі; 

• наявність вторинних змін сегменту ST-T; 
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Шлуночкові пароксизмальні тахікардії 

Зазвичай починаються з виникнення ранніх шлуночкових, часто поліморфних 

екстрасистол, що асоціюється з високим ризиком розвитку фібриляції шлуночків і раптової 

серцевої смерті. Шлуночкова ПТ нерідко виникає при таких захворюваннях серця  як 

аномальне відходження коронарних артерій, аритмогенна дисплазія правого шлуночку, 

кардіоміопатії, пухлини міокарду, синдром Бругада, стан після кардіохірургічної корекції, 

вроджені та набуті вади серця, міокардит, а при також токсичному впливу на міокард 

серцевих глікозидів. 

Клінічні ознаки:  

1. непереносимість фізичних навантажень. 

2. ЧСС від 150 до 250 уд./хв. 

3. нерегулярність ритму. 

4. неефективність вагусних проб. 

5. поєднання повільного пульсу на яремних венах і швидкого артеріального пульсу. 

6. посилена пульсація вен в області правої надключичної ямки в результаті збігу систол 

передсердя і шлуночків. 

7. схильність до швидкого розвитку гемодинамічних розладів при затяжному нападі у 

вигляді аритмогенного шоку, набряку легенів. 

8. важка (рефрактерна) декомпенсація серцевої діяльності. 

Характеристика ЕКГ: 

 три та більше уширених комплексів QRS (> 60 мс у дітей до 1 року; > 90 мс у дітей до 3 

років; > 100 мс у дітей 3–10 років; > 120 мс у дітей старше 10 років). 

 дискордантне співвідношення між головним зубцем QRS і кінцевою частиною 

шлуночкового комплексу ST-Т. 

 частота шлуночкових скорочень від 150 до 250 уд./хв. 

 відсутність Р-хвилі перед QRS-комплексом. 

 стабільно короткий інтервал R-R. 

 раптовий початок і закінчення тахікардії. 

 наявність зливних комплексів. 

 наявність синусових провідних комплексів. 

 АВ-дисоціація. 

 можлива реєстрація ретроградного АВ-проведення. 

Лікування пароксизмальної тахікардії 

Лікування ПТ направлене на купування нападів. Хворого слід заспокоїти, звільнити 

дихальні шляхи від зовнішніх перешкод (розстібнути комірці, тощо). Спочатку застосовують 

методи рефлекторної дії на тонус блукаючого нерва: натискання на очні яблука (зараз не 

використовується через ризик відшарування сітківки), корінь язика, масаж каротидного 

синуса і ін. Ці прийоми дозволяють купувати  тільки напади суправентрикулярної тахікардії, 

причому в основному в ранні терміни їх виникнення. Одночасно використовують седативні 

засоби (седуксен). За відсутності ефекту призначають антиаритмічні препарати: фіноптин, 

анаприлін, етмозин, новокаїнамід і ін. перорально у вікових дозах. За відсутності ефекту 

протягом 1 години напад слід купувати за допомогою парентерального введенення 

антиаритмічних препаратів. При шлуночковій формі ПТ найбільш ефективними є 

новокаїнамід та лідокаїн. У хворих із застійною серцевою недостатністю купування  нападу 

слід починати з внутрішньовенного введення серцевих глікозидів (строфантин, ізоланід і ін.). 

При нападах ПТ, що часто повторюються, з профілактичною метою призначають 

антиаритмічні препарати перорально протягом тривалого часу. У випадках неефективності 

лікарської терапії застосовують метод дефібриляції.  
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Основні лікарські засоби, що використовуються для лікування ПТ 

 

препарат доза для дітей, мг час 

введення 

разової 

дози, хв 

ефективність при  

СВ ПТ Ш ПТ 

Аймалін 

(гілуритмал) 

  3-5 +++ +++ 

Аміодарон 

(кордарон) 

10 мг/кг/доб  до настання ефекту,  2—3 

мг/кг/доб  5 днів  в тиждень в 2 прийоми 

5-10 + + 

Анаприлін 0,5—1,0 мг/кг/доб   в 3—4 прийоми 5-10 +++ +++ 

АТФ 

(аденозин) 

0,1 мг/кг в/в струм. протягом 3-5 с, 

До 6 міс:0,5мл; 6міс -1рік:0,7мл; 1-

3роки:0,8мл; 4-7років:1,0мл;  

8-10років:1,5мл;  

11-14років:2,0мл;  

мах разова доза не більше 12мг; 

 При необхідності, ввести подвійну дозу 

можна ще двічі; 

1-5с ? ++ 

Верапаміл 1—3 мг/кг/доб  в 3—4 прийоми 1-2 ++++ ++ 

Дигоксин перші 3 доби – доза насичення:  

0-1міс: 0,03 мг/кг;  

1-3 роки: 0,03-0,1мг/кг;   старше 3 років: 

0,02-0,05мг/кг;  

підтримуюча доза: 
1
 /4 - 

1 
/ 6 дози насичення 

5-10 +++ ++ 

Лікокаїн 0,5-1 мг/кг струйно (протягом 3—4 хв). 

При необхідності- продовжити введення 

в/в крап. по 1 — 2 мг/хв (у половинній 

дозі, не більше 3мг/кг). Підтримуюча доза: 

20-50мкг/кг/хв 

1-3 + +++ 

Новокаїнамід 40—100 мг/кг/добу всередину в 4 — 6 

прийоми; парентерально: 5-7мг/кг, мах 

17мг/кг або 0,15—0,2 мл на рік життя (не 

більше 10 мл) 

 

10-30 ++++ ++++ 

Етмозин 3 мг/кг/добу всередину  в 3—4 прийоми 3—5 ++++ ++++ 

 

 

Повна атріовентрикулярна блокада (АВ-блокада ІІІ ступеня) 

Повна атріовентирулярна блокада виникає при повній відсутності проведення імпульсу 

від передсердь до шлуночків при цьому передсердя та шлуночки скорочуються незалежно 

один від одного. 

Повний атріовентрикулярний блок зустрічається з частотою 1:15000 живонароджених 

дітей. Описано декілька гістологічних типів повного АВ-блоку: відсутність анатомічного 

зв’язку між передсердям і АВ-вузлом, переривання на рівні пучка Гіса, функціональна 

слабкість синусового вузла і дистальної провідної системи. Розрізняють спадкову, 

природжену та набуту форми повної АВ-блокади, що відрізняться не лише за етіологією, а й 

за характером перебігу та прогнозом.  

Вроджена повна АВ-блокада може виявлятися як ізольований стан. Близько чверті 

природжених АВ-блокад виникає на тлі вроджених вад серця, перенесеної пренатальної 

гіпоксії, вроджених вад  розвитку нервової системи. Не виключена роль аутоіммунного 
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процесу у порушенні в провідній системі серця плоду. Також показана наявність асоціації 

між HLA-DR3, В8, Мв2 галлотипами у матери і плоду. За наявності SSA антитіл у матери і 

АВ-блокади у плоду встановлена асоціація з галлотипами А1, В8, DR3, Мв2, Мт2. Спадкові 

АВ-блокади  обумовлені дифузною інфільтрацією провідної системи серця ліпідними, 

білковими або полісахаридними комплексами внаслідок дефекту відповідних ферментних 

систем, відповідальних за їх синтез, нерідко супроводжуються ураженням скоротливого 

міокарду. Спадкові АВ-блокади при хворобі Лева, хворобі Ленегра обумовлені 

дегенеративними процесами в клапанном апараті серця та провідної системи. Нерідко 

спадкові форми повної АВ-блокади виникають при хворобі Керс-Сейра (патологія 

мітохондрій), хворобі Фабрі (ліпоїдоз серця), глікогенозах, мукополісахаридозах, спадкових 

захворюваннях сполучної тканин (хвороба Елерс-Данлоса, СЧВ). Набуті АВ-блокади у 

новонароджених найчастіше виникають унаслідок, токсичного, запального пошкодження 

гіпоксії, у дітей, що перенесли важку асфіксію в пологах, родову травму ЦНС, рідше без 

визначених причин. Ятрогенні АВ-блокади виникають при передозуванні серцевими 

глікозидами, β-блокаторами. Минучий атріовентрикулярний блок також може бути 

наслідком діагностичної ангіографії при проведенні обстеження немовлят з приводу дефекту 

міжшлуночковій перегородки, при гіперваготонії. 

Клінічно АВ-блокада проявляється брадикардією, відчуттям загальної слабкості, 

головокружінням, схильністю до синкопальних станів (напад Морган’ї – Адамса – Стокса). 

Нерідко вроджена АВ-блокада призводить до розвитку кардіомегалії, обумовленої  

гемодинамічними порушеннями (компенсаторне збільшення ударного об'єму ЛШ при 

рідкому пульсі  - гемодинамічна дилатація, а згодом, при ураженні міокарду – міогенна 

дилятація),  збільшення інтервалу Q-T (свідчить про асинхронний процес реполяризації в 

міокарді, частіше спостерігається при дистальних типах блокади, кардіомегалії, патологічній 

ваготонії, електролітному дисбалансі), розвитку ригідного ритму, серцевої недостатності. 

Виділяють проксимальну та дистальну АВ-блокади. При проксимальній блокаді 

ектопічний водій ритму розташований у АВ-з’єднанні нижче місця блокади, при дистальній 

АВ-блокаді – в одній з ніжок пучка Гіса. 

 

Характеристика ЕКГ. Проксимальна АВ-блокада: 
-комплекси QRS з частотою 40-60  уд./хв; 

-інтервал РР однаковий, не відповідає інтервалу RR; 

-відсутній зв’язок між зубцем Р на комплексом QRS (3:1, 4:1); 

-комплекси QRS звичайної форми, шириною не більше 0,12с; 

-реєструються зливні комплекси 

 

Дистальна АВ-блокада: 

-повне роз’єднання передсердних та шлуночкових комплексів; 

-інтервали РР та RR постійні, але RR більше, ніж РР; 

-зменшення кількості шлуночкових скорочень (зменшення комплексів QRS) до 40—45 /хв та 

менше; 

-шлуночкові комплекси широкі та деформовані;  
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Лікування АВ-блокади полягає у раціональному лікуванні основного захворювання 

(інфаркту міокарду, міокардиту і ін.). Слід відмінити лікарські засоби, що сприяють 

порушенню предсердно-шлуночкової провідності (серцеві глікозиди, адреноблокатори, 

верапаміл, новокаїнамід, аймалін та інші протиаритмічні засоби, препарати калія). При 

повній поперечній блокаді проксимального типу іноді застосовують атропін (0,1% розчин 0,1 

мл підшкірно), беладонну, беллоїд, проте ефект від використання цих засобів непостійний, в 

кращому разі вони надають тимчасову дію. При блокадах дистального типу ці засоби 

протипоказані, оскільки можуть збільшити ступінь блокади. Для покращення електричної 

стабільності міокарду застосовують вітамінні препарати на кардіотрофіки (кудесан, 

рибоксин). При серцевій недостатності рекомендують серцеві глікозиди, ІАПФ (каптоприл, 

еналоприл), сечогінні препарати. 

Всі блокади, що привели до порушень периферичного кровообігу, нападам Морган’ї – 

Адамса – Стоксу, серцевої недостатності, а також неповна і повна блокади дистального типу 

є показанням до застосування постійною або тимчасовою шлуночковою ЕКС.  

Абсолютним показанням до встановлення ЕКС є:  

— будь-яка форма повної АВ-блокади у поєднанні із застійною серцевою недостатністю, що 

виникла внутрішньоутробно або після народження;  

— будь-яка форма АВ-блокади у поєднанні з вродженою вадою серця (L-транспозиція 

магістральних судин з атрезією або стенозом легеневої артерії або великим ДМШП, 

стеноз аорти з градієнтом тиску крові більше 60 мм рт. ст.);  

— кардіомегалія, обумовлена міогенною дилатацією ЛШ;  

— середня денна частота шлуночкового ритму менше 55 в хвилину;  

— дистальна форма блокади (широкий комплекс QRS більше 0,1 з);— подовження 

інтервалу Q-T на 50 мс і більш від нормативних значень;  

— часті мультиформні шлуночкові ектопії;  

— епізоди асистолії більше 2 з на ЕКГ спокою або при холтеровському моніторуванні.  

 

Напад Морган’і—Адамса—Стокса 

Кардіальний синкопальний стан  (напад Морган’і—Адамса—Стокса) є крайнім проявом 

брадикардії  викликаною різким зниженням серцевого викиду і ішемією мозку унаслідок 

гостро виниклого порушення серцевого ритму (атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня або 

повна атріовентрикулярна блокада, пароксизмальна тахікардія, фібриляція шлуночків, 

синдром слабкості синусно-предсердного вузла, гіперчутливість каротидного синуса, 

синдром обкрадання головного мозку і ін.). Клінічно напад супроводжується раптовою 

втратою свідомості, ціанозом, арефлексією, судомами клоніко-тонічного характеру, 

мимовільним сечовипусканням. Напади зазвичай виникають раптово, рідко тривають більше 

1-2 хвилин, і, як правило, не спричиняють за собою неврологічних ускладнень.  

Розрізняють три патогенетичні форми синдрому Морган’і—Адамса—Стокса: 1) 

брадисистолічну або асистолічну; 2) тахісистолічну  (тахікардитичну); 3) змішану. 

Брадісистолічна і асистолічна форми зустрічаються при СА-блокаді, відмові синусового 

вузла при синдромі слабкості вузла, АВ-блокадах II і III ступеня. Часто напади втрати 

свідомості виникають під час переходу синусового ритму в повну АВ-блокаду. 

Тахісистолічна - при тріпотінні та мерехтінні шлуночків, украй рідко при пароксизмальній 

тахікардії великої частоти, при миготливій аритмії у хворих синдромом WPW з ЧСС 240/хв. 

Змішана форма синдрому Морган’і—Адамса—Стокса виникає у хворих, у яких на фоні 

клінічно значущій брадикардії виникають пароксизми шлуночкової тахікардії, тріпотіння і 

мерехтіння шлуночків. Зазвичай це спостерігається у хворих з повною АВ-блока-дою серця. 

Невідкладна допомога при нападі Морган’і—Адамса—Стокса включає непрямий масаж 

серця, штучне дихання, оксигенотерапію та введення симпатоміметиків (0,1% норадреналін 

до 6 міс – 0,1 мл, 7-12 місяців – 0,15 мл, 1-5 років -0,2-0,4 мл).  

Якщо причиною нападів є тахіаритмія, необхідно призначити відповідні антиаритмічні 

препарати. Якщо напади виникають внаслідок брадикардії (найчастіше при повній АВ 
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блокаді), показана постійна електрокардіостимуляція. Якщо напад МАС викликаний повною 

АВ блокадою з повільним заміщаючим шлуночковим ритмом, для невідкладного лікування 

можна використовувати в/в введення ізопротеренола або адреналіну з метою підвищення 

ЧСС.  

 

Миготлива аритмія  

Миготлива аритмія (МА) є одним з найважчих і в той же час маловивчених порушень 

ритму у дітей. У дітей МА зустрічається достатньо рідко, складаючи близько 1,5 % всій 

серцево-судинній патології і 5,6 % всіх порушень серцевого ритму.   

Виділяють пароксизмальну і хронічну форми мерехтіння. На відміну від дорослих в 

переважній більшості випадків (64 %) у дітей діагностується хронічна форма МА.   

Серед етіологічних чинників, сприяючих виникненню миготливої аритмії, виділяють 

вроджені вади серця (транспозиція магістральних артерій, дефект міжпередсердної 

перегородки, тетрада Фалло, атріовентрикулярна комунікація, аномальний дренаж легеневих 

вен, природжена мітральна недостатність, аномалія Ебштейна), що складає майже 30% всіх 

випадків, а решта випадків рівномірно представлена фиброеластозом, кардіоміопатіями, 

пухлинами правого передсердя і післяопераційними ускладненнями. У 30 % випадків МА 

зустрічається за відсутності органічного ураження міокарду і розцінюється як ідіопатична. 

Окремо виділяється МА як раннє або пізнє післяопераційне ускладнення. Морфологічним 

субстратом аритмії у дітей в цих випадках служать пошкодження провідної системи серця 

(особливо зони синусового вузла), маніпуляції в області дрібних гілок коронарних артерій і 

коронарного синуса, формування рубцевих тканин. Найбільш високий ризик розвитку 

аритмії у пацієнтів після внутрішньопередсердної корекції транспозиції магістральних 

артерій.  

Експериментально і клінічно доведена можливість існування трьох основних механізмів 

миготливої аритмії: циркуляції (re-entry) хвилі електричного збудження по міокарду 

передсердя, частого утворення імпульсів в декількох ектопічних передсердних вогнищах і 

ранній або затриманій деполяризації, витікаючій від основного потенціалу дії.  

Вивчається роль апоптозу у розвитку МА. Рання загибель кардіоміоцитів приводить до 

виникнення аритмогенних порушень. Певна роль в патогенезі миготливої аритмії належить 

гормональному дисбалансу. Порушення окислювального фосфорилування і тканинного 

дихання призводять до зниження зміст АТФ і інших енергетичних субстратів, збільшується 

число адренорецепторів і їх чутливість, знижується концентрація іонів калію і підвищується 

зміст іонів натрію, що призводить до зниження порогової збудливості міокарду в різних 

ділянках передсердної тканини. Велике значення у виникненні і підтримці фібриляції 

передсердя надається порушенню функціональної активності синусового вузла (синдром 

слабкості синусового вузла) і активації додаткових провідних шляхів (синдром Вольфа — 

Паркінсона — Уайта). 

Клінічні прояви захворювання у дітей залежать від форми миготливої аритмії, віку 

дитини, наявності супутніх захворювань серця і ступеня атріовентрикулярного проведення 

імпульсів. Самопочуття дітей, не дивлячись на важке порушення ритму, страждає не завжди. 

У решті випадків причиною звернення до лікаря може послужити поява ознак недостатності 

кровообігу — задишки при фізичному навантаженні і у спокої, серцебиття. При 

ідіопатичному хронічному мерехтінні передсердя діти старшого віку скаржаться на 

кардіалгії, головний біль і запаморочення. Тривало існуюча миготлива аритмія 

супроводжується розвитком аритмогенной кардіоміопатії, прояви якої зникають після 

відновлення синусового ритму або уповільнення частоти скорочення шлуночків. 

Пароксизмальна форма миготливої аритмії завжди виявляється різким порушенням 

самопочуття дитини. У дітей раннього віку відмічається виражений неспокій, відмова від їжі, 

блідість шкірних покривів, тахіпное, підвищена пітливість, ціаноз носогубного трикутника, 

блювота. При миготливій аритмії з нормального циклу серцевого скорочення виключається 

систола передсердя або ж вона є функціонально неефективною. Внаслідок цього 
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зменшується наповнення шлуночків, що клінічно найбільш значущо у новонароджених і 

дітей молодшого віку. Висока частота проведення імпульсів на шлуночки (1 : 1 і 2 : 1) 

приводить до порушення гемодинаміки на тлі різкого укорочення фази розслаблення 

діастоли шлуночків і зниження хвилинного об'єму серця. Розвиваються серцева 

недостатність і клінічні прояви гіпоксії мозку. У дітей старшого віку напад мерехтіння 

передсердя супроводжується відчуттями серцебиття (при високій частоті скорочення 

шлуночків), перебоїв і болів в області серця. Ритм серця неправильний, дефіцит пульсу. 

Можливий розвиток передсинкопальних і синкопальних станів. Найбільш небезпечними 

ускладненнями МА є розвиток аритмогенної кардіоміопатії, тромбоемболія судин мозку та 

біфуркації аорти. 

Групи ризику по виникненню миготливої аритмії: 

— новонароджені (без вроджених вад серця), такі, що мають клінічні ознаки енцефалопатії 

гіпоксії, брадикардію, уповільнення внутрішньопередсердної і атріовентрикулярної 

провідності; 

— пацієнти з дилатацією лівого або правого передсердя (більше 50 % від верхньої межі 

вікової норми за даними ехокардіографії); 

— діти з вираженою недостатністю мітрального або трикуспидального клапанів; 

— діти з синдромом Вольфа — Паркінсона — Уайта; 

— діти з синдромом слабкості синусового вузла; 

— діти, що оперуються з приводу вроджених вад серця. 

Характеристика ЕКГ : 

швидкі регулярні пилкоподібні хвилі (F-хвилі) в двох і більш відведеннях; частота F-

хвиль від 250 до 350 в хвилину; відсутність ізоелектричної лінії; нерегулярні шлуночкові 

комплекси нормальної морфології або деформовані унаслідок накладення на F-хвилі або 

аномального проведення імпульсу по додаткових провідних шляхах. 

В більшості випадків при МА у новонароджених і дітей раннього віку 

атріовентрикулярне проведення прискорене і може розповсюджуватися на шлуночки з 

коефіцієнтами 2 : 1 і 1 : 1. Інша група дітей з ризиком швидкого атріовентрикулярного 

проведення — хворі з синдромом Вольфа — Паркінсона — Уайта, у яких є високий ризик 

розвитку фібриляції шлуночків. У дітей старшого віку в більшості випадків має місце 

атріовентрикулярне проведення з коефіцієнтами 3 : 1 — 4 : 1. 

Лікування МА полягає у корекції основного захворювання та купування аритмії. При 

гостро виниклій аритмії на перший план виступають заходи щодо конверсії ритму. Метод 

фармакологічної кардіоверсії є методом вибору для купірування аритмії у дітей. Важливо 

відзначити, що ефективність терапії залежить від тривалості епізоду аритмії. З 

антиаритмічних препаратів найчастіше і тривало використовується дигоксин (0,05-0,08 мг/кг 

проятгом 2 діб, з наступним переходом на підтримуючу дозу - 1/5-1/6 від дози насичення). 

Він показаний дітям з ознаками серцевої недостатності у поєднанні з іншими 

антиаритмічними препаратами (IA групи) при купіруванні аритмії або для контролю 

атріовентрикулярного проведення при хронічній формі аритмії. Дігоксин протипоказаний 

при синдромі Вольфа — Паркінсона — Уайта. 

З I класу антиаритмічних препаратів для конверсії ритму використовують препарати IA 

класу (хінідин, аймалін, неогілуритмал, прокаінамід, дизопірамід) і IC класу (пропафенон 

(ритмонорм), флекаїнід). Препарати IA класу, що мають ваголітичний ефект слід 

застосовувати спільно з дигоксином, щоб уникнути проведення на шлуночки під час 

тахікардії 1 : 1 і розвитку фібриляції шлуночків. Ці препарати найбільш ефективні при 

ідіопатичній миготливій аритмії, їх не слід застосовувати при значному порушенні 

скоротливій функції міокарду шлуночків. 

Антиаритмічні препарати II класу — бета-адреноблокатори (пропранолол) можуть бути 

ефективними при купіруванні пароксизмів симпатикозалежної  фібриляції передсердя і не 

застосовуються для терапії вагозалежної форми. Ефектиним при відновленні синусового 

ритму є  антиаритмічний препарат  III класу – амиодарон.  При хронічній формі МА 
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аміодарон використовується для контролю ритму шлуночків. Застосування антагоністів 

кальцієвих каналів — IV клас антиаритмічних препаратів (Верапаміл) — показано для 

контролю частоти шлуночкового ритму. Препарат протипоказаний при синдромі Вольфа — 

Паркінсона — Уайта. 

Призначення антиаритмічних препаратів протипоказане пацієнтам з брадисистолічною  

формою аритмії.  

Перспективним напрямом вдосконалення методів медикаментозної терапії МА в 

дитячому віці є застосування мембраностабілізуючих, антиоксидантних і нейрометаболічних 

препаратів, що впливають на нейровегетативні та метаболічні механізми аритмії. 

 

 

 

Додатки. 

 

ТЕСТИ 

 

ВАРІАНТ №1 

 

ТЕСТ №1 

Гетеротопні порушення серцевого ритму у синусову вузлі: 

А. Синусова тахікардія 

В. Синусова аритмія 

С. Синусова брадикардія 

Д. Екстрасистолія 

Е. Синоатріальна блокада 

ТЕСТ №2 

При суправентрикулярній пароксизмальній тахікардії у дитини з синдромом WPW 

препаратом вибору є: 

А. Аймалін    

В. Верапаміл          

С. Аспаркам 

Д. Дигоксин         

Е. Лідокаїн 

ТЕСТ № 3 
Для лікування вираженої брадикардії застосовують: 

А. Аспаркам       

В. Ритмокор     

С. Атропін      

Д. Верапаміл        

Е. Небілет 

ТЕСТ №4 

Невідкладну допомогу дітям шкільного віку із застосуванням симпатоміметиків слід 

проводити при виникненні: 

А. Брадикардії до 50 уд./хв.          

В. Тахікардії більше 100 уд./хв.         

С. Нападів Морган’ї-Адамса-Стокса         

Д. Серцевої недостатності І ступеня         

Е. АВ-блокади І ступеня 

ТЕСТ №5 
Про наявність пароксизмальної тахікардії у дитини до 1 року слід думати при ЧСС 

А. 100 уд./хв.       
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В. 140-160 уд/хв. 

С. Більше 90 уд./хв. 

Д. 160-200 уд/хв. 

Е. Більше 200 уд./хв. 

ТЕСТ №6 

Характеристиками шлуночкової екстрасистолії є все окрім: 

А. Повної компенсаторної паузи 

В. Дискордантного зубця Т до комплексу QRS 

С. Наявності зубця Р синусового походження 

Д. Уширеного комплексу QRS 

Е. Аберантного комплексу QRS 

 

ТЕСТ № 7 

Які особливості ЧСС при пароксизмальній тахікардії в залежності від зміни положення тіла 

А. ЧСС адекватно збільшується 

В. ЧСС зменшується 

С. ЧСС не змінюється 

Д. Парадоксальна реакція ЧСС 

Е. ЧСС різко збільшується 

ТЕСТ № 8 

Рефлекторні заходи, направлені на підвищення активності блукаючого нерва: 

А. Феномен Ашнера  

В. Проба Германа-Герінга 

С. Викликання блювотного рефлексу       

Д. Проба Вальсальва     

Е. Все перераховане  

ТЕСТ №9 
Починати невідкладну допомогу при шлуночковій пароксизмальній тахікардії слід з: 

А.Строфантину       

В. Дигоксину       

С. Сальбутамолу     

Д. Лідокаїну 

Е. Небілету 

ТЕСТ № 10 
При суправентрикулярній екстарсистолії на фоні вираженої ваготонії призначають: 

А. Белатамінал, седативні засоби   

В. Атропін 

С.Еуфілін 

Д. Вітаміни групи В     

Е. Панангін 

 

ТЕСТ № 11 
При яких  станах виникає напад Морган’ї-Адамса-Стокса? 

А. Атріовентрикулярна блокада І ступеня 

В. Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня       

С. Синусова тахікардія 

Д.Синоатріальна блокада 

Е. Синусова брадикардія 

 

ТЕСТ № 12 

Миготлива аритмія зустрічається при наступних захворюваннях: 

А. Вроджені вади серця         
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В. Тиреотоксикоз 

С. Мітральний стеноз 

Д. Первинна кардіоміопатія       

Е. Все перераховане 
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ВАРІАНТ  №2 

 

ТЕСТ № 1 

При шлуночковій пароксизмальній тахікардії пульсація яремних вен та пульс: 

А. Синхронні 

В. Асинхронні 

ТЕСТ № 2 

Про пароксизмальну тахікардію у дитини шкільного віку слід думати при ЧСС: 

А. 90-100 уд./хв.     

В. 120-140 уд./хв.   

С. 140-200 уд./хв.  

Д. 160-350 уд./хв. 

Е. 80-90 уд/хв. 

ТЕСТ № 3 

В підлітковому віці екстрасистоли частіше: 

А. Парасистолічні спокою      

В. Парасистолічні напруги    

С. Систолічні спокою 

Д. Систолічні напруги                        

Е. Всі перераховані 

ТЕСТ № 4 

При суправентрикулярній пароксизмальній тахікардії у дитини з броніхальною астмою 

препаратом вибору є: 

А. Кордарон           

В. Дигоксин         

С. Верапаміл         

Д. Строфантин         

Е. Анаприлін 

ТЕСТ № 5 

При пароксизмальній тахікардії, викликаної WPW-синдромом призначають: 

А. Верапаміл         

В. Ізоптин      

С. Аймалін       

Д. Небілет 

Е. Дигоксин 

 

ТЕСТ № 6 

При появі екстарсистолії при лікуванні серцевими глікозидами слід: 

А. Зменшити дозу СГ 

В. Відмінити прийом СГ 

С. Перевести на підтримуючу дозу СГ 

Д. Призначити антиаритмічні препарати 

Е. Збільшити дозу СГ 

ТЕСТ № 7 
При суправентирулярній пароксизмальній тахікардії у дитини 5 років невідкладну допомогу 

слід розпочинати з: 

А. Непрямого масажу серця 

В. Заходів, що стимулюють симпатичну нервову систему 

С. Введення β-блокаторів 

Д. Седативних засобів    

Е. Заходів, що рефлекторно збільшують тонус блукаючого нерва  
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ТЕСТ №8 

До найбільш частих причин розвитку екстрасистолії відносять: 

А. Метаболічні зміни в міокарді       

В. Перикардит 

С. Ендокардит    

Д. Тиреотоксикоз 

Е. Пубертатний вік 

 

ТЕСТ № 9 

До комбінований порушень серцевого ритму та провідності відносять наступні аритмії, 

окрім: 

А. Парасистолії       

В. Екстрасистолії         

С. Синдрому слабкості синусового вузла   

Д. WPW-cиндрому             

Е. Миготливої аритмії 

 

ТЕСТ № 10 

Невідкладна допомога при нападі Морган’ї-Адмса-Стокса включає введення: 

А. Непрямий масаж серця 

В. Оксигенотерапію 

С. Призначення антиаритмічних засобів    

Д. Призначення симпатоміметиків 

Е. Все перераховане  

 

ТЕСТ № 11 

При якому типі  екстрасистолії виникає повна компенсаторна пауза? 

А. Передсердній     

В. Шлуночковій  

С. Вузловій 

Д. Алоритмії  

Е. Бігіменії 

 

ТЕСТ № 12 

Показанням до призначення антиаритмічних засобів у дітей є: 

А. Поодинокі  суправентрикулярні екстрасистоли        

В. Поодинокі шлуночкові екстрасистоли          

С. Ранні та над/ранні шлуночкові екстрасистоли       

Д. Ригідний ритм 

Е. Все перераховане  
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 Задача №1 

 

Дитина 14 років скаржиться на колючі болі у ділянці серця, відчуття «завмирання», перебоїв 

у роботі серця. В анамнезі захворювання часті ГРВІ, аденоїдні вегетації І-ІІ ступеня.  ЧСС – 

64-79 уд./хв. Пульс на променевій артерії неритмічний. Межі серця відповідають віковій 

нормі. Аускультативно: тони серця звучні, неритмічні. На ЕхоКГ – без патології. 

Лабораторно: в загальних аналізах крові та сечі – без патологічних змін. На ЕКГ: на фоні 

синусового ритму реєструються комплекси, що мають двофазний Р, передую комплексу 

QRS, комплекс QRS нормальної ширини та морфології, інтервал RR між вказаним 

комплексом та попереднім комплексом синусового ритму < 2 RR комплексів синусового 

ритму. Нормальне положення сегменту ST. Інтервал PQ 0,10 мс (норма 0,12). 

Встановити діагноз. Лікування. Прогноз.  

 

Задача №2 

Дитину 13 років КСП доставлено в приймальне відділення зі скаргами на серцебиття, 

загальну слабкість, пресинкопальний стан. З анамнезу відомо, що напад серцебиття з’явився 

раптово у школі. Подібні серцебиття відмічалися раніше. Дитина різко занепокоєна, шкіра 

бліда, холодна на дотик. ЧСС до 180 уд/хв. Аускультативно: тони серця задовільної 

звучності, ритмічні, прискорені. Межі серця відповідають віковій нормі. На ЕКГ: зубець Р 

синусового походження, інтервали RR рівні, комплекс QRS не змінений. 

Встановити діагноз. Невідкладна допомога, лікування, прогноз.  

 

 Задача №3 

Дитину 5 років, оперовану з приводу тетради Фалло, госпіталізовано у кардіологічне 

відділення. Скарги при госпіталізації на загальну слабкість, головокружіння, 

пресинкопальний стан, задишку. В анамнезі – напади Морган’ї-Адамса-Стокса. При 

об’єктивному обстеженні виявлено брадикардію. ЧСС  45 уд/хв. Межі серця зміщені вліво. 

Збільшення печінки, набряки на кінцівках. На ЕКГ: інтервал РР однаковий, не відповідає 

інтервалу RR (3 зубцям Р відповідає 1 комплекс QRS), комплекси QRS звичайної форми, 

шириною 0,12с. Зміни сегменту ST-T. 

Встановити діагноз. Призначити лікування. 

 

 Задача №4 

Дитину 6 років, оперовану з приводу транспозиції магістральних судин, доставлено до 

відділення інтенсивної терапії. Зі слів батьків, дитина скаржилася на загальну слабкість, 

задишку та раптово втратила свідомість. При огляді: шкіра бліда, холодна, пульс 

неритмічний, ниткоподібний, брадикардія. З анамнезу відомо, що напади втрати свідомості 

виникають не вперше.  На ЕКГ:  повне роз’єднання передсердних та шлуночкових 

комплексів, інтервали РР та RR постійні, зменшення кількості шлуночкових скорочень 

(зменшення комплексів QRS) до 45-50 /хв., шлуночкові комплекси широкі та деформовані.  

Встановити діагноз. Призначити  лікування. Невідкладна допомога. 

 

 Задача №5 

Дитина 16 років різко занепокоєна. Скаржиться на загальну слабкість, серцебиття, 

головокружіння. Вказані скарги виникли гостро, у стані спокою. При обстеженні виявлено: 

шкіра бліда, холодна на дотик, пульс частий, малого наповнення. ЧСС 140 уд./хв. Посилена 

пульсація вен в області правої надключичної ямки. Тоні серця звучні, аритмічні. Межі серця 

відповідають віковій нормі. На ЕКГ: відсутність зубця Р, стабільно короткий інтервал R-R, 

комплекси  QRS уширені, дискордантне співвідношення між головним зубцем QRS і 

кінцевою частиною шлуночкового комплексу ST-Т, АВ-дисоціація. Спроба надавлювання 

кореня язика виявилася неефективною. 

Встановити діагноз. Призначити лікування. 
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Задача №6 

 

Дитина 8 років поступила до кардіологічного відділення на обстеження з приводу виявлених 

змін на ЕКГ. Стан дитини задовільний, скарг немає. Артеріальний тиск 90/60 мм рт.ст. Тони 

серця звучні, аритмічні, з нормалізацією ритму серця при зміні положення тіла. Межі серця 

відповідають віковій нормі. На ЕхоКГ – без патологічних змін. Лабораторно в загальних 

аналізах крові та сечі без патологічних змін. На ЕКГ на фоні синусового ритму реєструються 

комплекси з зубцем Р, комплекс QRS не змінений, інтервал RR між вказаним комплексом та 

попереднім комплексом синусового ритму < 2 RR комплексів синусового ритму. 

Встановити діагноз. Тактика лікування та спостереження. Прогноз. 

 

Задача №7 

Дитина 10 років госпіталізована у відділення інтенсивної терапії у важкому стані. Дитина 

різко занепокоєна, скаржиться на біль у ділянці серця, серцебиття. З анамнезу відомо, що 

дитина хворіє на тиреотоксикоз. При обстеженні: стан важкий, межі серця збільшені вліво, 

тони серця послаблені, тахікардія, систолічний шум в точці Боткіна. На ЕКГ швидкі 

регулярні пилкоподібні хвилі (F-хвилі) частотою від 250 до 350 в хвилину, нерегулярні 

шлуночкові комплекси нормальної морфології. 

Встановити діагноз. Призначити лікування. 

 

 Задача №8 

Дитина 15 років скаржиться на серцебиття, загальну слабкість, пресинкопальний стан. З 

анамнезу відомо, що напад серцебиття з’явився раптово у школі. Подібні серцебиття 

відмічалися двічі раніше. Дитина різко занепокоєна, шкіра бліда, холодна на дотик. ЧСС до 

160 уд/хв. Аускультативно: тони серця задовільної звучності, ритмічні, прискорені. Межі 

серця відповідають віковій нормі. На ЕКГ: зубець Р синусового походження, інтервали RR 

рівні, комплекс QRS не змінений. 

Встановити діагноз. Невідкладна допомога, лікування, прогноз.  

 

Задача № 9 

Дитина 8 років скаржиться на загальну слабкість, серцебиття, головокружіння. Вказані 

скарги виникли гостро, у стані спокою. При обстеженні виявлено: шкіра бліда, холодна на 

дотик, пульс частий, малого наповнення. ЧСС 180 уд./хв. Посилена пульсація вен в області 

правої надключичної ямки. Тоні серця звучні, аритмічні. Межі серця відповідають віковій 

нормі. На ЕКГ: відсутність зубця Р, стабільно короткий інтервал R-R, комплекси  QRS 

уширені, дискордантне співвідношення між головним зубцем QRS і кінцевою частиною 

шлуночкового комплексу ST-Т, АВ-дисоціація.  

Встановити діагноз. Призначити лікування. 

 

Задача №10 

 

Дитина 8 роки скаржиться на колючі болі у ділянці серця, відчуття «завмирання», перебоїв у 

роботі серця. Місяць тому дитина хворіла на міокардит. ЧСС – 78-92 уд./хв.  Межі серця 

відповідають віковій нормі. Аускультативно: тони серця звучні, неритмічні. На ЕхоКГ – без 

патології. Лабораторно: в загальних аналізах крові та сечі – без патологічних змін. На ЕКГ: 

на фоні синусового ритму реєструються комплекси, що мають двофазний Р, передую 

комплексу QRS, комплекс QRS нормальної ширини та морфології, інтервал RR між вказаним 

комплексом та попереднім комплексом синусового ритму < 2 RR комплексів синусового 

ритму. Косовисхідна депресія сегменту ST. Інтервал PQ 0,10 мс (норма 0,12). 

Встановити діагноз. Лікування. Прогноз.  
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Задача №11 

 

Дитину 1,5 роки доставлено до відділення інтенсивної терапії. Зі слів батьків, дитина  

відмовляла від їжі, була млява, мала задишку та раптово втратила свідомість. З анамнезу 

відомо, що дитина мала вроджений кардит. При огляді: шкіра бліда, холодна, пульс 

неритмічний, ниткоподібний, брадикардія. З анамнезу відомо, що напади втрати свідомості 

виникають не вперше.  На ЕКГ:  повне роз’єднання передсердних та шлуночкових 

комплексів, інтервали РР та RR постійні, зменшення кількості шлуночкових скорочень 

(зменшення комплексів QRS) до 45-50 /хв., шлуночкові комплекси широкі та деформовані.  

Встановити діагноз. Призначити  лікування. Невідкладна допомога. 

 

Задача № 12 

 

Дитину 12 років госпіталізовано у кардіологічне відділення. Скарги при госпіталізації на 

загальну слабкість, головокружіння, пресинкопальний стан, задишку. В анамнезі – напади 

Морган’ї-Адамса-Стокса. Відомо, що у віці 2 років дитину було прооперовано з приводу 

вродженої вади серця. При об’єктивному обстеженні виявлено брадикардію. ЧСС  55 уд/хв. 

Межі серця зміщені вліво. Збільшення печінки, набряки на кінцівках. На ЕКГ: інтервал РР 

однаковий, не відповідає інтервалу RR (4 зубцям Р відповідає 1 комплекс QRS), комплекси 

QRS звичайної форми, шириною 0,12с. Зміни сегменту ST-T. 

Встановити діагноз. Призначити лікування. 
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Відповіді 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Варіант 

1  

Д А С С Е С С Е Д А В Е 

Варіант 

2  

В С А С С Е А В В Е В С 

 

Відповіді 

 

Задача №1 

Відповідь: Вторинна кардіоміопатія з порушенням ритму серця: суправентрикулярна 

екстрасистолія. Лікування основного захворювання, седативні засоби, препарати калію, 

магнію, санація хронічних вогнищ інфекції. Прогноз позитивний. 

  

Задача №2 

Відповідь: Суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія. Невідкладна допомога: 

заспокоїти дитину, звільнити дихальні шляхи, провести вагусні проби (Ашнера, Вальсальва, 

тощо) седативні засоби, У стаціонарі – антиаритмічні засоби, наприклад аміодарон 10 мг/кг 

протягом 5-10 хв. або верапаміл  1-5 мг/кг/добу. 

 

 Задача №3 

Відповідь: Повна проксимальна АВ-блокада з проведенням 3:1. Застійна серцева 

недостатність. Показання до встановлення ЕКС. 

  

Задача №4 

Відповідь: Повна дистальна АВ-блокада. Напад Морган’ї-Адамса-Стокса. Невідкладна 

допомога включає непрямий масаж серця, штучне дихання, оксигенотерапію та введення 

симпатоміметиків (0,1% норадреналін до 6 міс – 0,1 мл, 7-12 місяців – 0,15 мл, 1-5 років -0,2-

0,4 мл). Показана постійна електрокардіостимуляція.  

 

 Задача №5 

Відповідь: Шлуночкова пароксизмальна тахікардія. Невідкладна допомога: заспокоїти 

дитину, звільнити дихальні шляхи, ввести лідокаїн 0,5-1 мг/кг струйно (протягом 3—4 хв). 

При необхідності - продовжити введення в/в крап. по 1 — 2 мг/хв. (у половинній дозі, не 

більше 3мг/кг). Підтримуюча доза: 20-50 мкг/кг/хв. 

 

Задача №6 

Відповідь: Суправентрикулярна екстрасистолія. Не виключено ваготонічний характер. 

Седативні засоби, метаболічні препарати, санація хронічних вогнищ інфекції. Прогноз 

сприятливий. 

 

 Задача №7 

Відповідь: Миготлива аритмія. Пароксизмальна форма. Лікування МА полягає у корекції 

основного захворювання та купування аритмії. Карідоверсія ритму за допомогою дигоксину 

(0,05-0,08 мг/кг протягом 2 діб, з наступним переходом на підтримуючу дозу - 1/5-1/6 від 

дози насичення), препарати  IА класу  (аймалін 1 — 3 мг/кг/доб  в 3 — 4 прийоми). 

 

 Задача №8 

Відповідь: Суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія. Невідкладна допомога: 

заспокоїти дитину, звільнити дихальні шляхи, провести вагусні проби (Ашнера, Вальсальва, 

тощо) седативні засоби, У стаціонарі – антиаритмічні засоби, наприклад аміодарон 10 мг/кг 

протягом 5-10 хв. або верапаміл  1-5 мг/кг/добу. 
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Задача № 9 

Відповідь: Шлуночкова пароксизмальна тахікардія. Невідкладна допомога: заспокоїти 

дитину, звільнити дихальні шляхи, ввести лідокаїн 0,5-1 мг/кг струйно (протягом 3—4 хв). 

При необхідності - продовжити введення в/в крап. по 1 — 2 мг/хв. (у половинній дозі, не 

більше 3мг/кг). Підтримуюча доза: 20-50 мкг/кг/хв. 

Задача №10 

Відповідь: Вторинна кардіоміопатія з порушенням ритму серця: суправентрикулярна 

екстрасистолія. Лікування основного захворювання, седативні засоби, препарати калію, 

магнію, санація хронічних вогнищ інфекції. Прогноз позитивний. 

Задача №11 

Відповідь: Повна дистальна АВ-блокада. Напад Морган’ї-Адамса-Стокса. Невідкладна 

допомога включає непрямий масаж серця, штучне дихання, оксигенотерапію та введення 

симпатоміметиків (0,1% норадреналін до 6 міс – 0,1 мл, 7-12 місяців – 0,15 мл, 1-5 років -0,2-

0,4 мл). Показана постійна електрокардіостимуляція.  

 

Задача № 12 

Відповідь: Повна проксимальна АВ-блокада з проведенням 4:1. Застійна серцева 

недостатність. Показання до встановлення ЕКС. 

 

Питання для самоконтролю:  

 

СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ. 

 

1. Проведення об'єктивного обстеження хворого з обстеженням серцево-судинної 

системи. 

2. Встановлення попереднього діагнозу. 

3. Призначення адекватного лабораторно-інструментального обстеження. 

4. Призначення лікування на підставі встановленого попереднього діагнозу. 

5. Оцінка даних лабораторно-інструментального обстеження. 

6. Проведення диференціальної діагностики, з урахуванням даних лабораторно-

інструментального обстеження. 

7. Встановлення заключного діагнозу. 

8. Корекція лікування  з урахуванням даних лабораторно-інструментального 

обстеження. 

 

 

7. Література: 

Основна: 

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. 
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5. Аряєв М.Л., Котова Н.В. Педіатрія: навч. посібник: у 2-х т. / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова, 

О.О. Зелінський, Н.Ю. Горностаєв [та ін.] // За ред.. М.Л. Аряєва, Н.В. Котової. – 

Одеса: ОНМедУ, 2014. – Т.2: Захворювання дітей раннього віку. Пульмонологія. 

Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекції. Первинна 

медико-санітарні допомога. – 312 с. 

 

6. Додаткова: 

1. Крючко Т.О., Абатуров О.Є. Педіатрія: національний підручник / Т.О. Крючко, О.Є. 

Абатуров [та ін.] //За ред. проф. Т.О. Крючко, проф. О.Є Абатуров. – Київ: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 206 с. 

2. Невідкладна педіатрія: Навч. посіб. – Приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., 

Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., 2011. – 352с. 

3. Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш 

поширених захворювань у дітей/ Ю.В. Марушко, С.О. Крамарьов, Г.Г. Шеф, Т.В. 

Гищак, О.С. Мовчан, Т.В. Іовіца. – К., 2014., - 228с. 
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1. Актуальность темы 

        Заболевания респираторной системы – наиболее частая патология у детей. За данными 

ВОЗ, распостраненность БА в мире колеблется в среднем от 4 до 8 %, среди детского 

населения составляет от 2 до 15 %.  

       За данными епидемиологического исследования проведенного в Киеве в рамках 

международного прогнозирования ИSААС  распостраненность БА составляет 6,1- 8,1 %. 

Первые проявления заболевания за результатами данного исследования отмечались у 54,1 % 

больных в раннем возрасте, а у 14,3 % из них на первом году жизни. Ранняя диагностика 

отмечена у 9,5% случаев. Проблема БА есть одной из актуальных в современной 

клинической медицине в связи с ее увеличением и распостраненностью, тяжелым течением в 

детском возрасте, трудностями в диагностике, сложностью выбора адекватной 

индувидуальной терапии и повышением летальности. 

 

2. Конкретные цели. 

 Уметь собирать анамнез у больного с бронхиальной астмой 

 Проводить объективное обследование с учетом возрастных особенностей; 

 Интерпретировать полученные данные исследования; 

 Анализировать основные синдромы поражения респираторной системы; 

 Назначать комплекс лабораторного и инструментального обследования при 

бронхиальной астме. 

 Проводить дифференциальную диагностику. 

 3. Базовые знания, которые необходимы для изучения темы. 

 

Названия предыдущих 

дисциплин Необходимые навыки 

1. Анатомия 

Знать анатомию бронхолегочной системы. 

Строение околоносовых пазух,верхних дыхательных путей, 

трахеи, бронхов, легких.  

2. Нормальная физиология 
Знать физиологические особенности дыхательной системы. 

Динамическое сопротивление. Гипоксия, гиперкапния. 

3. Гистология 

Знать гистологическое строение тканей дыхательной системы. 

Строение глоточного лимфоидного кольца. Строение верхних 

дыхательных путей, бронхов, легочной паренхимы. 

Гистологическое строение слизитой оболочки верхних 

дыхательных путей, бронхов, мерцательного эпителия. Система 

сурфактанта.  

4. Топографическая 

анатомия 
Топографию околоносовых пазух, бронхов, долей легких. 



 28 

4.4.1. Перечень основных терминов, параметров, характеристик, которые студент должен 

усвоить. 

Термин Определение 

 

Гистамин 

Вызывает бронхоспазм, повышает проницаемость капилляров 

Хемотаксический 

фактор эозинофилов  

 

Способствует поступлению эозинофилов в легкие 

Хемотаксический 

фактор нейтрофилов 

 

Способствует поступлению нейтрофилов в легкие  

Перекисные анионы 

 

Повреждают епителий 

Кининогены 

 

Активируют брадикинин, повышающий проницаемость и сужение 

сосудов 

Лейкотриены (НЕТЕ, 

LТВ4, LТС4, LTD4, 

LTE4 

 

Бронхоспазм, образование отека, увеличение секреции слизи 

Циклооксигеназный 

путь PGF2a, PGD2 

 

Бронхоспазм 

Тромбоксан А2 

 

Сужение сосудов 

4.2. Вопросы к занятию. 

1. Назовите анатомо-физиологические особенности бронхов у детей. 

2. Назовите анатомо-физиологические особенности легких у детей. 

3. Назовите анатомо-физиологические особенности грудной клетки у детей. 

4. Назовите анатомо-физиологические особенности нереспираторных систем организма, 

которые влияют на течение респираторной патологии у детей. 

 

4.3. Практические задания, которые выполняются на занятии: 

1. Сбор анамнеза у детей с заболеваниями дыхательной системы. 

2. Беседа с родственниками больного ребенка. 

3. Сбор семейного анамнеза у родственников больного ребенка. 

4. Сбор аллергологического анамнеза у родственников больного ребенка. 

5. Общий осмотр ребенка с учетом его возрастных особенностей. 

6. Знакомство с детскими рентгенограммами, учитывая анатомические  особенности 

строения грудной клетки. 

7. Знакомство с детскими спирограммами, учитывая возрастные особенности 

спирографических показателей. 
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Таблиця 1 .   Критерії перебігу бронхіальної астми у дітей 

 Ознака Інтермітуюча 

бронхіальна 

астма (І сту-

пінь) 

        Перситуюча бронхіальна астма 

Легкий сту-пінь 

бронхі-альної 

астми (ІІ 

ступінь) 

Середній сту-

пінь важко-сті 

бронхі-альної 

астми (ІІІ 

ступінь) 

Важкий ступінь 

бронхіальної 

астми 

(ІУ ступінь) 

Частота приступів Декілька разів 

на рік, не 

частіше 1-го 

разу на місяць 

3-4 рази на 

місяць 

Частіше 1 разу 

на тиж-день, але 

рід-ше 1 разу на 

день 

Щодня постійно 

Клінічна 

характеристика 

приступів ядухи 

Епізодичні, 

швидко мина-

ють, легкі 

Епізодичні, 

швидко ми-

нають, легкі 

Приступи 

середньої 

важкості з 

чіткими по-

рушенням 

функції зов-

нішнього ди-

хання 

Постійна 

наявність 

симптомів, 

важкі приступи, 

астма-тичні 

стани 

Нічні приступи 

ядухи, актив-

ність, порушення 

сну 

 Відсутні Відсутні або 

бувають рідко, 

дитина 

епізодично 

прокидається 

2-3 рази на 

тиждень, ди-

тина проки-

дається 

Майже щоночі, 

дитина 

практично не 

спить 

Переносимість 

фізичного 

навантаження 

Не змінені  Не змінені Зниження 

переносності 

фізичного 

навантаження і 

активності 

Значне зни-

ження 

переносимості 

фізичного на-

вантаження 

Показники ОФВ1, 

ПШВ в період 

загострення 

Не менше 80 % 

від належного 

значення 

Не менше 80 % 

від належ-ного 

значе-ння 

60-80 % від 

належного 

значення 

Менше 60% від 

належного 

значення 

Добові коливання 

бронхопровідності 

Не більше 20% Не більше 20 % 20-30 % Більше 30% 

Характеристика 

перідів ремісії 

Нормальні 

значення по-

казників ФЗД 

між 

Симптоми 

відсутні, 

нормальна 

функція зов-

Неповна 

клініко-функ-

ціональна 

Неповна 

клініко-

функціональна 

ремісія(ДН 
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загостреннями нішнього 

дихання 

ремісія різного ступеня) 

Тривалість 

періодів ремісії 

Короткотривалі 

загострення (від 

декількох годин 

до де-келькох 

днів) 

3 і більше 

місяців 

Менше 3-х 

місяців 

1-2 місяці 

Фізичний 

розвиток 

Не порушений Не поруше-ний Не поруше-ний Можливі 

відставання та 

дисгармоні-

йність розвитку 

 

Клинические симптомы до начала лечения 

Ступень 1 – Интермитирующая бронхиальная астма 

* Кратковременные симптомы возникают реже 1 раза в неделю 

*  Кратковременные обострения (от несколько часов до несколько дней) 

*  Ночные симптомы возникают не чаще 2 раз в месяц 

*  Нормальные значения показателей ФВД между обострениями 

*  ОФВ1 или ПОСВ >80% от должных 

*  Суточные колебания ПОС выд или ОФВ1 <20%. 

Ступень 2 – Легка персистирующая бронхиальная астма 

Симптомы возникают чаще 1 раза в    неделю, но реже 1 раза в день 

*   Обострения могут нарушать активность и сон 

*   Ночные симптомы возникають  чаще 2 раз в месяц 

*   ОФВ1 или ПОСВ >80% от должных 

*   Суточные колебания ПОСвыд или ОФВ1 -20-30 % 

 

Ступень 3 – Средне тяжелая персистирующая бронхиальная астма 

Симптомы возникают ежедневно 

*  Обострения приводять к нарушению  активности и сна 

*  Ночные симптомы возникают  чаще 1 раза в  неделю 

*  Необходимость в ежедневном прийоме ß2- агонистов короткого действия 

*  ОФВ1 або ПОСВ 60-80% от должных 

*  Суточные колебания ПОСвыд или ОФВ1 >30 % 

Ступень 4 – Тяжелая персистирующая бронхиальная астма 

* Постоянное наличие дневных симптомов 
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* Частые обострения 

* Частые ночные симптомы 

* Ограничение физической активности обуслоовленое БА 

* ОФВ1 або ПОСВ < 60% от должных 

*  Суточные колибания ПОСвыд или       ОФВ1 >30 %. 

 

 

Критерии контроля бронхиальной астмы (GINA -2006) 

Характеристика Контролируемая   Частично                          Неконтролируемая 

Дневные симптомы Нет                 контролируемая     

                                         дважды или менее в неделю                    Более чем дважды в                                                                                                              

                                                                                                                      неделю  

Ночные симптомы    Нет                    Любые 

Необходимость в       Нет(дважды     Более чем          Наличие трех или 

препарате, снимаю-  или менее         дважды               более признаков    

щем симптомы         неделю              неделю                ЧКА в какую-либо 

Ограничение         Нет(дважды         Любые                  неделю 

активности            или менее в 

                                     неделю 

Функция легких   Нормальная      <80% расчетной 

(ЖЕЛ или ПСВ1) 

Обострения            Нет              Одно или более           Одно в любую неделю                                                                 

                                                            в год                                      

     

 

 

Діагностичні критерії бронхіальної астми у дітей : 

1) клінічні критерії : типові повторні напади ядухи, переважно у нічний та    

    вранішній час, які проявляються утрудненим видихом і сухими    

    свистячими хрипами над усією поверхнею грудної клітки, частіше    

     дистанційними, тобто, які чути на відстані; клінічними еквівалентами    

    типового приступу ядухи є епізоди утрудненого на видиху свистячого   

    дихання (wheezing) і напади спазматичного сухого кашлю, які  

   супроводжуються гострим здуттям легенів і утрудненням видиху,  

   експіраторна задишка, у дітей раннього віку - змішана з переважанням  
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   експіраторного компонента , симетричне здуття грудної клітки, особливо у  

   верхніх відділах, втяжіння міжреберних проміжків, у тяжких випадках –  

   трахеостернальна рефракція, коробковий відтінок, або коробковий тон  

   перкуторного тону, дифузні сухі свистячі хрипи на фоні жорсткого або  

   послабленого дихання, висока пробна проти астматична протизапальна  

   терапія; 

2) анамнестичні критерії : періодичність виникнення характерних астма-тичних 

симптомів, часто сезонний характер загострень астми, розвиток проявів у нічний і вранішній 

час, почуття стиснення у грудній клітці, зв'язок появи вище зазначених ознак з перебуванням 

в атмосфері аероалергенів, полютантів, на фоні респіраторних інфекційних захворювань, 

після фізичного або психоемоційного навантаження, а також після дії інших чинників, 

зникнення симптомів астми після припинення контакту з причинно-значущим алергеном, 

ознаки супутніх атопічних захворювань у дитини, особливо алергічного ринокон'юктивіта 

або алергічної риносинусопатії, атопічного дерматиту, дерматорес-піраторного синдрому, 

медикаментозної і /або харчової алергії, прояви яких передують задовго до маніфестації 

астматичних симптомів, обтяжений по алергічній патології сімейний анамнез. 

Допоміжні критерії: 

3) рентгенологічні критерії: під час приступу-ознаки гострої емфіземи: підвищена 

прозорість обох легенів, фіксація грудної клітки в інспіратор ній позиції, горизонтальне 

розташування ребер, розширення міжреберних проміжків, низьке стояння, сплощення і мала 

рухомість діафрагми, в період ремісії - ознаки хронічного бронхіта: дифузне посилення 

легеневого малюнка, збільшення, посилення і не структурність коренів легенів; при 

прогресуванні процесу зростають прояви хронічної емфіземи: грудна клітина набуває 

бочкоподібної форми з розширенням переднього межитиння, серцева тінь зменшується; 

4) функціональні критерії : обструктивний тип вентиляційних порушень за даними 

показників функції зовнішнього дихання (спірометрії)- ФЖЕЛ,ОФВ1, ПШВ, ІТ, МОШ25, 

МОШ50 , МОШ75, зворотність порушень бронхіальної прохідності (ОФВ1), яка становить не 

менше ніж 15 % спонтанно через 5,15 і 30 хвилин після однієї інгаляції ß2-агоніста 

(сальбутамола чи фенотерола), обструктивний тип вентиляційних порушень за даними 

пікфлоуметрії, яку використовують як для діагностики бронхіальної астми, так і для 

контролю за наступним її лікуванням. Індивідуальні портативні пікфлоуметри можна 

застосовувати як у клінічних, так і в амбулаторних умовах для регулярного домашнього 

моніторингу ПШВ, оскільки вони допомагають пацієнтам визначити ранні ознаки 

погіршення перебігу хвороби, порівнюючи наступні показники з попередніми; 

 5) лабораторні критерії: підвищений рівень еозинофілії крові; 
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6) алергологічні критерії: підвищений рівень еозинофілів у харкотинні і носовому слизу, 

підвищений рівень загального імуноглобуліну Е (ІgЕ) у сироватці крові, позитивні 

результати скарифікаційних шкірних проб (прик-тестів) у дітей віком старше 5 років, 

позитивний підвищений рівень алерген специфічних імуноглобулінів Е (ІgЕ) у сироватці 

крові (проводиться у дітей будь-якого віку, навіть у новонароджених, за інформативністю не 

перевищують шкірні тести). 

 

 

 

 

Критерії диференційної діагностики бронхіальної астми і бронхолегеневої дисплазії 

       Симптоми    Бронхіальна астма Бронхіальна легенева 

дисплазія 

Кашель і/ аба свистяче 

дихання 

       ++      ++ 

Епізодичність симптомів        ++       - + 

Тахіпноє, наростання 

симптомів обструкції при 

вирусній інфекції 

      -  +       ++ 

Постійний характер 

симптомів 

        - -         ++ 

Початок с періода 

новонародженості 

       - -         + + 

Недоношеність і СДР в 

ранньому постнаталь-ному 

періоді 

       - -         + + 

Задержка фізичного 

розвитку 

       -   -          + + 

Алергологічний анамнез        ++             -+ 

 

      Критерії диференційної діагностики бронхіальної астми і інородного    

                                       тіла  трахеї і бронхів  

   Симптоми Бронхіальна астма Інородне тіло трахеї і 

бронхів 

Кашель і/ аба свистяче 

дихання 

          ++         ++ 

Епізодичність симптомів           ++          - + 

Наявність стійкої локальної           + -          - + 
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легеневої симптоматики 

Раптовий початок хвороби 

серед повного здоров’я 

           - -             + + 

Алергологічний анамнез             + +            - + 

                                      

 

 

 

             

Критерії диференційної діагностики бронхіальної астми і муковісцідоза 

   Симптоми Бронхіальна астма  Муковісцідоз 

Кашель і/ аба свистяче 

дихання 

         + +          + + 

Епізодичність симптомів          + +                + - 

Стійкість клінічних 

симптомів 

        - -               + + 

Задержка фізичного 

розвитку 

       - -               + + 

Наявність симптомів 

хронічної інфекції 

       - -              + + 

Наявність локальної 

легеневої симптоматики 

ісерцево-судинної 

недостатності 

      -  -              + + 

Ознаки хронічної гіпок-сії       - -             - + 

Ознаки мальабсорбції       + +              + + 

Алергологічний анамнез        + +               - + 

 

Диференційна діагностика бронхообструктивного синдрому алергічного  

                                     і інфекційного генезу 

    Ознаки        Інфекція        Алергія 

Епідеміологія Контакт з хворими ГРВІ Контакт з побутовими, 

пилковими і іншиим 

алергенами 

Спадковість Не обтяжена Спадкова  схильність до 

атопії 

 Клініка Підвищення темпера-тури, 

інтоксикація і інші ознаки 

інфекційного процесу 

Температура нормальна, 

Інтоксикація відсутня 

Стійкість клінічних ознак Характерна циклічність Типічна лабільність 
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БОС (кашель, 

тимпаніт,wheezing, сухі 

свистячі і різнопухир-цеві 

вологі хрипи) 

патологічного процесу клінічних ознак на протязі 

доби і в динаміці нагляду 

Адаптація до 

бронхообструкції 

Виражена дихальна 

недостатність 

Достатня адаптація до БОС 

Подовженість БОС Частіше 1-2 тижня Не визначена, залежить від 

експозиції алергена 

Рецидиви Рідко, за виключенням 

випадків персистенції віруса 

Дуже характерні 

Імунофлюорезцентне 

дослідження носоглоточних 

змивів 

Находять антигени вірусів 

RS, парагрипу, аденовірусів 

і ін. 

Частіше негативна 

Ріст титру антитіл до вірусів 

в реакціях РСК, РНГА 

Характерний Не характерний 

Імунологічне дослідження Може бути зниження 

клітинного імунітету, 

підвищення ЦІК 

Підвищення IgE,може бути 

зниження ІgА, ЦІК частіше 

в нормі 

Еозинофілія Не типова Дуже характерна 

Шкірні тести з побуто-вими 

і іншими алерге-нами 

Негативні Позитивні 

Сенсибілізація до атопічних 

алергенів в пробах in vitro 

Відсутня Присутня 

Бронхіальна гіперчутливість  Типова 

Інвазія глистами Як в популяції Буває частіше 

 

Для медикаментозного лікування БА використовуються два види лікарських 

препаратів: профілактичні препарати тривалого призначення (особливо протизапальні), що 

попереджають появу нападів, і препарати надання екстреної допомоги для усунення нападів. 

Препарати для тривалої підтримуючої терапії, що застосовують щодня, допомагають 

досягти і підтримати контроль за симптомами персистуючої БА і попередити її загострення. 

До них належать препарати з протизапальною дією і бронходилататори пролонгованої дії. 

Найефективнішими препаратами з протизапальною дією у базисній терапії 

персистуючої астми будь-якого ступеня тяжкості є ІГКС, що застосовуються як короткими 

курсами під час лікування загострень, так і довгостроково у разі безупинно рецидивуючого 

перебігу астми. Інгаляційні кортикостероїди, що діють переважно локально, мають виражену 

протизапальну активність. Вони здатні пригнічувати як гостре, так і хронічне запалення, 

незалежно від причин, що призвели до його розвитку, сприяють зменшенню набряку, 

зворотному розвитку запалення в слизовій оболонці бронхів, що супроводжується 

зменшенням їх гіперреактивності, частоти нападів БА і досягненням ремісії у хворих. При 

цьому сучасні ІГКС (бекламетазон, будесонід, флутиказон, флюнізолід) характеризуються 

мінімальним загальним впливом, а при короткочасному призначенні та дотриманні режиму 

дозування не мають очевидних побічних ефектів. Одна з причин розповсюдженої фобії 
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відносно гормональних препаратів зумовлена безконтрольним призначенням препаратів 

системної дії, застосування яких обмежено в педіатрії. 

Системні глюкокортикостероїди (препарати вибору – преднізолон, метилпреднізолон) 

використовують для усунення середньої тяжкості та тяжких нападів астми та контролю 

найбільш тяжкої астми (IV ступеня). При цьому якомога раніше потрібно перевести дитину 

на ІГКС. 

У хворих із середньотяжким і тяжким перебігом БА підвищення ефективності 

протизапальної терапії може бути досягнуто додаванням до терапії бронходилатаційних 

препаратів (пролонгованих β2-агоністів чи пролонгованих теофілінів). 

Інгаляційні β2-агоністи тривалої дії (сальметерол, формотерол) забезпечують 

бронходилатаційний ефект протягом 12 годин. Пролонговані β2-агоністи здебільшого 

призначають хворим для лікування середньої тяжкості та тяжкої персистуючої астми, а 

також для профілактики бронхоспазму, спричиненого фізичним навантаженням. Пероральні 

форми β2-агоністів тривалої дії (сальметерол, тербуталін тривалої дії, бамбутерол) корисні 

для контролю нічних симптомів БА або як додаток до ІГКС за їх недостатньої ефективності. 

Застосування фіксовано поєднаних препаратів інгаляційних β2-агоністів тривалої дії і ГКС 

(комбінація салметеролу та флутиказона пропіонату) є найефективнішим у досягненні 

повного контролю за БА незалежно від тяжкості її перебігу. 

Метилксантини (теофіліни тривалої дії) використовують як у комплексі 

протизапальної терапії, так і для попередження виникнення нападів БА, особливо нічних. 

Проте через ризик виникнення побічних ефектів теофілін вважають препаратом резерву за 

недостатньої ефективності ІГКС та інгаляційних β2-агоністів тривалої дії. 

Антилейкотрієнові препарати для застосування всередину (монтелукаст, пранлукаст) 

можуть бути використані додатково до базисної терапії ІГКС у хворих на середньої тяжкості 

та тяжку астму. 

Для усунення у хворих на БА гострих порушень бронхіальної прохідності (елімінація 

нападу БА) використовують препарати екстреної допомоги (β2-агоністи швидкої дії, 

холінолітики, теофіліни швидкої дії). При цьому перевагу слід також надавати інгаляційним 

формам введення препаратів, що дає змогу отримати швидкий ефект і зменшити їх загальний 

вплив на організм дитини. 

β2-Агоністи швидкої дії (сальбутамол, фенотерол) у разі інгаляційного застосування дають 

швидкий (через 5-10 хвилин) бронходилатаційний ефект. Препарати цього ряду повинні 

використовуватися лише для усунення гострих симптомів БА. Інгаляційні β2-агоністи 

швидкої дії призначаються не більше 4 разів на день. При неважких нападах БА можна 

використовувати пероральні форми β2-агоністів (сальбутамол). Перевага надається 

епізодичному призначенню цих препаратів. У випадку, коли β2-агоністи застосовуються 

понад 3-4 рази на добу, необхідні перегляд і посилення базисної терапії. На сьогодні на 

підставі даних довгострокових досліджень із вивчення перебігу БА на тлі монотерапії β2-

агоністами короткої дії доведено негативний вплив такої тактики. У разі тривалого 

безконтрольного застосування β2-агоністів можливе посилення ознак бронхіальної 

гіперреактивності, що загрожує більш важким перебігом захворювання. 

Крім того, у педіатричній практиці для усунення нападів БА застосовуються 

інгаляційні антихолінергічні препарати (іпратропію бромід, окситропію бромід). 

Призначення цих препаратів особливо перспективне у дітей з урахуванням анатомо-

фізіологічних особливостей дитячого організму. Незначна всмоктуваність інгаляційних 

антихолінергічних засобів зі слизової бронхіального дерева забезпечує їх гарну 

переносимість. Сполучення із симпатоміметиками (беродуал, комбівент) забезпечує 

синергічний ефект завдяки впливу на різні механізми бронхоспазму. Інгаляційні 

холінолітики найдоцільніше використовувати у разі нападів, що виникають на тлі гострої 
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респіраторної вірусної інфекції та впливу іритантів. 

Терапія БА передбачає й лікування загострення, яке проводять під контролем показників 

тяжкості стану, моніторингу ПОШВ (у дітей віком старше 5 років), частоти дихання та 

скорочень серця. Слід зазначити, що тяжкість загострення астми може варіювати від легкої 

до загрожуючої життю, причому у хворих з легкою персистуючою астмою може розвинутися 

середньої тяжкості або тяжке загострення захворювання. 

Розпочинають лікування загострення в амбулаторних умовах. Терапію гострого 

періоду незалежно від ступеня тяжкості починають із повторних інгаляцій β2-агоністів 

швидкої дії з використанням дозованого аерозольного інгалятора (бажано через спейсер). У 

разі неповної або поганої відповіді на монотерапію β2-агоністами швидкої дії додатково 

призначають ГКС усередину. 

 

Показання до госпіталізації хворого із загостренням БА в стаціонар: 

• дитина з групи високого ризику летального кінця від БА; 

• загострення є тяжким (після використання інгаляційних β2-агоністів швидкої дії ПОШВ не 

перевищує 60% від належного або найкращого індивідуального значення); 

• немає швидкої та стабільної протягом не менше 3 годин реакції на бронхолітик; 

• немає поліпшення через 2-6 годин від початку застосування ГКС. 

 

Під час лікування загострення БА у стаціонарі перевагу надають інгаляційним β2-

агоністам у високих дозах і системним ГКС, а також іншим видам терапії (внутрішньовенно 

вводять теофілін, препарати магнезії тощо). Обсяг терапії залежить від тяжкості загострення 

та відповіді хворого на попередню терапію. 

Антибактеріальну терапію під час загострення БА застосовують за суворими 

показаннями, за наявності ознак інфекційного процесу (пневмонія, гнійний синусит, 

лихоманка з гнійним мокротинням) або гнійного ендобронхіту (після бронхоскопії), а також 

у разі загострення хронічних вогнищ інфекції; мукосекретолітики призначають у період 

загострення, у разі виникнення інтеркурентних інфекцій. Під час загострення заборонено 

призначення седативних препаратів через пригнічення функції дихального центру. 

У лікуванні алергологічних захворювань застосовується специфічна 

алерговакцинація. Цей патогенетично обґрунтований метод лікування БА полягає у введенні 

в організм хворого наростаючих доз одного чи кількох причинно-значущих алергенів. 

Висока ефективність методу досягається лише за відбору хворих за суворими показаннями, 

що суттєво обмежує широке застосування цього методу лікування. 

               Ведення хворих дітей із загостренням бронхіальної астми 

Початкова оцінка: ПШВ <80 % від належного або найкращого  

індивідуального значення (протягом 2 днів підряд) або > 70%, якщо немає відповіді на 

введення бронхолітика . 

Клінічні ознаки : кашель, задишка, свистячі хрипи, почуття стинення у грудях, участь 

допоміжної мускулатури в акті дихання, западіння надключичних ямок 

 

 

Початкова терапія: Інгаляційний ß2-агоніст швидкої дії до 3 разів за 1 год 

 

 

Добра відповідь 

Легке загострення 

Якщо ПШВ перевищує 80% від 

Неповна відповідь 

Загострення середньої 

важкості 

Погана відповідь 

Важке загострення 

Якщо ПШВ <60% від 
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належного або найкращого 

індивідуального значення. 

Відповідь на ß2-агоніст збері- 

гається протягом 4 год: 

*можна продовжувати вико-

ристання ß2-агоніста кожні 3-4 

год. протягом 24-48год 

Якщо ПШВ складає 60-80 % 

від належного або найкращого 

індивідуального значення: 

*додати пероральний ГКС; 

*продовжувати використання 

ß2-агоніста ; 

* проконсультуватися у лікаря. 

належного або 

найкращого значення: 

*додати пероральний 

ГКС; 

*негайно повторити 

введення ß2-агоніста ; 

*додати інгаляційний 

холінолітик; 

*негайно перевести 

хвору дитину у 

відділення  невідкладної 

допомоги лікарні за 

можливості у машині 

„швидкої допомоги”. 

 

Звернутися до лікаря за 

подальшими 

рекомендаціями 

Негайно (в той же день) 

Звернутися до лікаря за 

рекомендаціями 

У відділення невідкладної 

допомоги 

 

Виділяють 3 стадії астматичного статусу. 

    І стадія – стадія відносної компенсації, характеризується сформованою резистентністю до 

симпатомиметиків і частково другим бронхолітикам. 

Частіше виникає не приступообразно, а поступово і продовжується декілька днів або навіть 

тижнів і характеризується блідістю шкірних покровів, акроціанозом, експіраторною 

задишкою, здуттям грудної клітки , стійким кашлем, нерясними свистячими сухими хрипами 

на видиху на фоні ослабленого дихання і мінімальної кількості інспіратор них хрипів. Має 

місце задержка відходження харкотиння. Відмічається виражена тахікардія, підвищення 

артеріального тиску, звуження границь відносного сердечного притуплення із-за здуття 

легень. При дослідженні газів артеріальної крові виявляється гіпоксемія ( Рао2 55- 60 мм 

рт.ст.), нерідко гіперкапнія (Ра со2 60-65 мм рт.ст.).  

     ІІ стадія астматичного статусу характеризується наростаючою дихальною недостатністю, 

яка розвивається в результаті тотальної обструкції просвіту бронхів густим в’язким секретом 

при наявності вираженого набряку слизової бронхіального дерева і спазму гладкої 

мускулатури бронхів. Надто тяжкий стан хворого, блідий ціаноз, пероральний і акроціаноз, 

різко виражена тахікардія, задишка, збільшення печінки, набряки. При цьому  

парадоксальним є практично повна відсутність хрипів при аускультації („німа легеня”) або 
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надто невелика кількість сухих хрипів на обмеженій ділянці. Нижні границі легень гранично 

опущені, а екскурсія легеневих полів вельми незначна. Зникає кашель, пульс частий, слабого 

наповнення, а артеріальний тиск знижений. 

        ІІІ стадія  астматичного статусу ( гіпоксемічна кома, асфіктичний синдром) 

розвиваються внаслідок некомпенсованого дихального і метаболічного ацидозу, вираженої 

гіперкапнії. 

     Для швидко протікаючої гіпоксемічної коми характерні прострація, рання втрата 

свідомості, втрата рефлексів на фоні прогресуючого генералізованого ціанозу, наростаючої 

тахікардії, задишки, падіння артеріального тиску, набухання шийних вен, збільшення 

печінки. Над легенями перестають вислуховуватись хрипи, і виникає так називаєма мертва 

легеня.  

Для надання невідкладної допомоги дітям до 4 років використовується небулайзер з маскою 

на обличчя, дози для інгалювання призначають більші, ніж при застосуванні дозованих 

інгаляторів. З 4-6 років-дозований інгалятор і спейсер з мундштуком, понад 6 років - 

дозовані інгалятори різних модифікацій, краще з активованим диханням або зі спейсером. 

 

 

Режим дозування інгаляційних глюкокортикостероїдів у дітей залежно від віку і 

важкості перебігу бронхіальної астми 

Вік дитини Перебіг пер-

систуючої астми 

                      Режим  дозування 

  Фліксотид Бекламетазон  Будесонід 

6міс – 4 ро-ки Середньоважкий 50 мкг х 1-2 

рази 

50 мкг х 4 рази         - 

      Важкий 50 мкг х 3 рази 50 мкг х 4 рази         - 

4-7 років Середньоважкий 50 мкг х 3 рази 50 мкг х 4 рази  

    Важкий 50 мкг х 4 рази 100мкгх3 рази 200мкг х 2 рази 

8-11 років Середньоважкий 50 мкг х 4 рази 100мкгх3 ра-зи 200мкг х 2 рази 

     Важкий 125 мкг х 2-3 

рази 

100 мкг х 4 рази 200мкг х 4 рази 

12- 15 років СереднЬоважкий 125 мкг х 2-3 

рази 

150 мкг х 3 рази 200мкг х 3 рази 

      Важкий 125 мкг х 4 150 мкг х 4 рази 200мкг х 4 рази 
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рази та біль-ше та біль-ше 

           ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ АСТМИ, ОСНОВАНИЙ НА КОНТРОЛІ  

                                              (GINA - 2006) 

Контролююча               Піддержувати і находити найменший контролюючий     

                                         рівень 

Частково контролююча   Розглядати збільшення для одержання контролю 

Не контролююча              Збільшення для досягнення контролю 

Загострення                       Лікувати як загострення 

Зменшення               Кроки лікування                  Збільшення 

    Крок 1                      Крок 2             Крок 3                Крок 4                Крок 5 

                                     Астма – навчання 

                    Контроль навколишнього   середовища 

                     Швидкодіючі ß2 –агоністи по потребі 

 Вибрати один Вибрати один Добавити один 

або більше 

Добавити один 

або два 

Контроль по 

необхідності 

Низькі дози ІКС Низькі дози 

ІКС+ß2–агоністи 

подовжуючої  

дії 

Середні або 

високі дози 

ІКС+ß2–агоністи 

подовжуючої  

дії 

Пероральні 

кортикостероїди 

(найменша доза) 

 Модифікатор 

лейкотрієнів 

Середні або 

високі дози ІКС 

Модифікатор 

лейкотрієнів 

Анти- ІgE 

  Низькі дози 

ІКС+ модифі-

катор лейко- 

трієнів 

Теофілін 

подовжуючо-го 

вивільнення 

 

  Низькі дози 

ІКС+ Теофілін 

подовжуючо-го 

вивільнення 

  

 

                              

       Специфічна алерговакцинація (САВ) [синонім–спечифічна імунотерапія (СІТ)]. 

    Проводиться лише лікарем-алергологом у обладнаному для цієї мети кабінеті або 

алергологічному відділенні лікарні. Використовуються стандартизовані та стабілізовані 

препарати водно-сольових екстрактів лікувальних вакцин без домішок баластних речовин. 
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Починати САВ необхідно у періоді ремісії (через 3-4 тижні після закінчення загострення 

хвороби). 

   Показання для проведення САВ у дітей, хворих на атопічну астму: 

- бронхіальна астма переважно легкого і середньо-важкого ступенів; 

- прогнозований кращий ефект лікування; 

- неможливість повного припинення контакту у хворого з алергеном; 

- підтвердження ІgЕ-залежного механізму сенсибілізації за даними   

   визначення рівня загального ІgЕ у сироватці крові; 

- чітке підтвердження ролі алергену (пилок рослин, побутові алергени, кліщі 

домашнього пилу, гриби, бактерії) у розвитку хвороби за даними співставлення 

анамнезу і результатів специфічної алергодіагностики (за допомогою шкірних тестів 

або визначення специфічних алерген специфічних ІgЕ у сироватці крові); 

- обмежений спектр причинно-значущих алергенів (не більше 3); 

- вік – від 5 років і старше. 

 САВ у дітей можна проводити: 

- протягом року (при алергії до побутового пилу, кліщів, епідермальних  

алергенів); 

- перед сезонно (при інсектній і пилковій алергії); 

- сезонно. 

Шляхи введення – підшкірний, внутрішньошкірний, сублінгвальний, оральний, 

аплікаційний, інтраназальний, інгаляційний, кон'юнктивальний, методом „шкірних 

квадратів”. 

Немедикаментозне лікування 

Фізіотерапія : 

- інгаляції з протинабряковою сумішшю Евдощенко і Домбровською, ультразвукові 

інгаляції з мукосекретолітиками (йодиста мікстура, амбробене, лазолван, 

ацетилцистеїн), синусоїдальний модульований струм апаратом „Ампліпульс-4” на 

грудну клітку (бронхолітична дія) – під час загострення БА. Призначається  вакуумний 

іглоаплікаційний масаж (кактус масаж) для  відходження харкотиння та вібраційний 

масаж в дренажному положенні. 

 

 

ПРИНЦИПИ  ПРОФІЛАКТИКИ  БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ 
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    Згідно матеріалів програмного міжнародного документу „Глобальна стратегія лікування 

і профілактики бронхіальної астми” (перегляд 2003р.) в наш час існують три рівні 

профілактики бронхіальної астми у дітей : 

 первинна профілактика проводиться до дії відомих факторів ризику, асоційованих з 

даним захворюванням. Її мета – попередження виникнення хвороби у дітей групи 

високого ризику . Вона повинна націлюватися на перинатальні заходи запобігання 

розвитку алергічної сенсибілізації і досі ще не розроблена; 

 вторинна профілактика проводиться після того, як первинна сенсибілізація до 

алергенів вже пройшла, але симптомів захворювання ще немає. Її мета - 

попередження розвитку хронічного персистуючого захворювання у дітей, які вже 

мають ранні ознаки бронхіальної астми. Вторинна профілактика обмежується, в 

основному, дітьми раннього віку. 

Групи ризику по розвитку бронхіальної астми у дітей раннього віку: 

- молоді подружні пари, у яких ще немає дітей, але у їх родичів є атопічні  

     захворювання (атопічний дерматит, бронхіальна астма, алергічний риніт,    

     полінози, набряки Квінке, кропив'янка, анафілактичний шок); 

- діти без клінічних проявів атопії із сімей з обтяженою по алергічній патології 

спадковістю; 

- діти з атопічним дерматитом; 

- діти з алергічним ринітом; 

- діти з харчовою і /або медикаментозною алергією; 

- діти з немотивованим сухим нав'язливим кашлем; 

- діти з рецидивним бронхообструктивним синдромом; 

- діти з поствакцинальними реакціями алергічного генезу; 

- діти , які перенесли один або більше епізодов псевдо крупу; 

- діти, які перенесли бронхіолі; 

- діти з одним епізодом обструктивного бронхіту із сімей з обтяженим атопічним 

анамнезом - дерматореспіраторним синдромом. 

 третинна профілактика включає усунення алергенів і неспецифічних тригерів при 

вже діагностованій бронхіальній астмі. ЇЇ мета – попередження розвитку загострень 

або погіршення перебігу хвороби, які можуть розвинутися при контакті з 

ідентифікованими алергенами або дратівними агентами. Заходи третинної 

профілактики починають при перших ознаках діагностованої бронхіальної астми.  

  

Матеріали для самоконтроля: 
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ТЕСТИ 

 

1. У 5-річного хлопчика протягом трьох днів турбує лихоманка до 38,5(С, частий кашель.  

 На 3-й день з’явилась змішана задишка при незначному навантаженні, періодично –  

 пероральний ціаноз. ЧД 40 за 1 хв, ЧСС 130 за 1 хв, в легенях жорстке дихання,  

 справа під кутом лопатки вислуховуються вологі звучні мілко пухирцеві хрипи та  

 крепітація. Поставлено діагноз  вогнищева пневмонія. Вкажіть ступінь дихальної  

 недостатності.   

A *І   

B ІІ   

C ІІІ   

D 0 

E -   

 

2. У хлопчика 3-х років раптово під час гри з іграшками з'явився напад кашлю, задишка.  

 Об-но: ЧДР- 45/хв., ЧСС- 130/хв. Перкуторно: вкорочення перкуторного звуку з правого 

  боку в нижніх відділах. Аускультативно: з правого боку послаблене дихання с  

 бронхіальним відтінком. На рентгенограмі: затемнення нижньої частки легень  

 праворуч. В крові: запальних змін не виявлено. Поставлено діагноз: стороннє тіло  

 правого бронху. Вкажіть яке ускладнення викликало дану клінічну картину:   

A *Ателектаз   

B Емфізема   

C Пневмоторакс 

D Бронхіт   

E Пневмонія   

 

3. Хлопчик 3-х років раптово захворів. Голос став охриплим і осиплим, іноді - афонічним.  

 З'явився грубий, гучний, сухий, непродуктивний кашель. Температура тіла $37,4^oC$.  

 Об'єктивно: дитина спокійна, положення в ліжку вимушене (з фіксованим плечовим  

 поясом). Дихання стенотичне, добре чути на відстані. Чітко видно постійну роботу  

 дихальної мускулатури. Аускультативно: дихання жорстке, рівномірно ослаблене,  

 особливо в задніх та нижніх відділах легенів. Укажіть, який механізм домінує в  

 патогенезі крупу?    

A * Набряк слизової оболонки гортані та трахеї   

B Спазм мускулів гортані, трахеї та бронхів   

C Гіпесекреція залоз слизової оболонки гортані, трахеї і бронхів   

D Обструкція    

E Ларінгоспазм   

 

4. У дитини 5 років діагностовано напад бронхіальної астми на тлі перорального  

 вживання еуфіліну. З якої дози еуфіліну довенно слід розпочати лікування? 

A *Еуфілін - 2мг/кг 

B Еуфілін - 8 мг/кг 

C Еуфілін - 10 мг/кг 
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D Еуфілін - 20 мг/кг 

E Еуфілін - 30 мг/кг 

 

5. У 6-річної дитини мають місце короткочасні напади задухи, які повторюються 2-3  

 рази на рік і зникають за декілька хвилин. Дитина була на ранньому штучному  

 вигодовуванні, мали місце періодичні прояви атопічного дерматиту, алергічна реакція 

  на пеніцилін. Кашель сухий, зрідка - експіраторна задишка, ЧД - 32/хв. При  

 аускультації: дихання жорстке, сухі свистячі хрипи з обох сторін. Тони серця помірно  

 приглушені, ритмічні, Ps 110/хв. В інших системах  відхилень не виявлено.У фізичному  

 розвитку дитина не відстає. Який найбільш вірогідний діагноз? 

A* Бронхіальна астма 

B Рецидивуючий обструктивний бронхіт 

C Гострий обструктивий бронхіт 

D Астматичний бронхіт 

E Гострий бронхіоліт 

 

6. У дитини віком 3 роки з'явився кашель та нежить. У сім'ї двоє інших членів мали такі ж 

  симптоми. На третю добу від початку захворювання кашель посилився, став сухим,  

 нав'язливим; підвищилась t° до 37,8°С . Об'єктивно: дихання  з участю допоміжних  

 м'язів, при перкусії з обох боків - легеневий звук з тимпаничним відтінком, дихання  

 жорстке, видих подовжений, сухі свистячі і подекуди середньо-пухирчасті вологі   

 хрипи. Який дiагноз найбiльш вiрогiдний у дитини? 

A* Гострий обструктивний бронхіт 

B Гострий бронхіоліт 

C Стенозуючий ларинготрахеіт 

D Бронхіальна астма 

E Пневмонія 

 

7. Хлопчик 13 років скаржиться на сухий кашель, задишку. Хворіє протягом одного року.  

 Напади задухи короткочасні, 1-2 рази за місяць. Об'єктивно: дитина неспокійна, шкіра  

 бліда, ціаноз носогубного трикутника, задишка експіраторного типу, ЧД - 48/хв. Над  

 легенями перкуторний звук з коробочним відтінком, аускультативно: дихання  

 послаблене, сухі свистячі хрипи з обох боків. Об'єм форсованого видиху - 80% від  

 належного. Який з препаратів найбільш доцільно призначити хворому? 

A *Сальбутамол 

B Преднізолон 

C Еуфілін 

D Супрастин 

E Індометацин 

 

8. У дитини 5 мiсяцiв захворювання почалось гостро з пiдвищення температури тiла до  

 38 С, кашлю, задишки, зниження апетиту.  Об'єктивно: виражена задишка  

 експiраторного типу, ЧД - 48/хв, частий малопродуктивний кашель, дистанцiйнi хрипи. 

  Над легенями при перкусiї коробковий звук, в задньонижнiх вiддiлах помiрно  

 послаблене дихання, розсiянi сухi  свистячi  хрипи, велика кiлькiсть  недзвiнких  
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 середньо- i дрібнобульбашкових вологих хрипiв. Який дiагноз найбiльш вiрогiдний у  

 хворого? 

A* Гострий обструктивний бронхіт 

B Гострий бронхiолiт 

C Пневмонiя 

D Гострий бронхіт 

E Бронхiальна астма 

 

9. До дільничного педіатра звернулась мати 3 місячної дитини зі скаргами на  

 приступоподібний кашель, задишку, відставання дитини у фізичному розвитку. З  

 анамнезу: дитина від другої доношеної вагітності, яка перебігала із загрозою  

 переривання (перша дитина померла у віці 4 місяці від патології легень, зі слів  

 матері). Маса при народженні 2500 г. З перших днів життя спостерігався  

 приступоподібний кашель, двічі лікувалася з приводу бронхіту. Враховуючи тяжкість  

 стану дитини, лікар виписав направлення на госпіталізацію. Який найбільш вірогідний 

  діагноз був направленні? 

A * Муковісцидоз 

B Гострий обструктивний бронхіт 

C Рецидивуючий обструктивний бронхіт 

D Кашлюк 

E Гостра пневмонія з обструктивним синдромом 

 

 

10. Дитина 10 місяців потрапила до лікарні в тяжкому стані з експіраторною задишкою та  

 сухим кашлем. Відомо, що хворіє тиждень – був нежить, температура 38. 0 С. При  

 обстеженні - над легенями перку-торно тимпаніт, аускультативно - багато сухих  

 свистячих та поодиноких вологих хрипів з обох сторін. Ваш діагноз?   

A * Гострий обструктивний бронхіт     

B Пневмонія   

C Бронхіальна астма   

D Кашлюк   

E Гострий бронхіт 

 

 

Задача 1 

 

В аллергологическое отделение поступил ребенок  7 лет с жалобами на приступы 

удушья, сухой приступообразный кашель, заложенность носа, слизистое отделяемое из носа. 

Перечисленные симптомы возникают в весеннеосеннее время. Обьективно: Общее 

состояние средней тяжести. Кожные покровы чистые, бледные. Зев гиперемирован. Дыхание 

через нос затруднено. Експираторная одышка с участием вспомагательной мускулатуры. 

Перкуторно  над легкими  коробочный  оттенок перкуторного звука, аускультативно - 

дыхание жесткое, сухие свистящие и жужжащие хрипы с обеих сторон. Тоны сердца 

ритмичные, звучные. Живот мягкий, доступен пальпации В анализе крови – Нв 125 г/л, 

лейкоциты – 9,5х10
9
/л, п – 3,  э- 4, с – 52, л – 36, м – 5, СОЭ – 18 мм/ч.  
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Установить диагноз, назначить лечение. 

Ответ: Бронхиальная астма смешанная, среднетяжелая период обострения. Аллергический 

сезонный ринит. 

Лечение – сальбутамол по 1 вдоху 3 раза в день, фликсотид 50 мкг по 2 вдоха 3 раза в день, 

цетиризин по 1 табл. 1 раз в день, фликсоназе по 1 впр.1 раз в день в нос. 

 

Задача 2  

 

В аллергологическое отделение поступил ребенок 9 лет с жалобами на приступ удушья, 

который не купируется вентолином в течении 6 часов, сухой приступообразный кашель. 

Обьективно: Общее состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, акроцианоз. 

Беспокойный. Одышка экспираторная с участием вспомагательной мускулатуры. Дыхание 

учащено, затруднено, шумное. Над легкими перкуторно коробочный звук, аускультативно – 

жесткое дыхание, значительное количество сухих свистящих хрипов. Тоны сердца звучные, 

тахикардия. АД повышено. Живот мягкий доступен пальпации.  

Анализ крови : Нв- 124 г/л  Л- 7,2× 10
9
 /л, е- 4, с- 52, л- 35, м -9, СОЭ-12 мм/ч 

Установить диагноз, назначить лечение. 

Ответ: Бронхиальная астма. Астматический статус І стадия. Инфузионная терапия: 

эуфиллин, преднизолон, (в/в капельно), увлажненный кислород. 

 

 

 

 

Задача № 3 

В отделение поступил ребенок 6 лет с жалобами на сухой приступообразный кашель, 

заложенность носа, слизистое отделяемое из носа, повышение Т 38
0
, вялость. Обьективно: 

Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы чистые, бледные. Зев гиперемирован. 

Цианоз носогубного трехугольника. Експираторная одышка с участием вспомагательной 

мускулатуры. Перкуторно над легкими укорочение перкуторного тона, аускультативно – 

жесткое дыхание, сухие свистящие хрипы с обех сторон и влажные средне-

мелкопузырчатые. Тоны сердца ритмичные, звучные. Живот мягкий доступен пальпации. 

Анализ крови : Нв -126 г/л, Л- 10,2 ×10
9
/л, е -5, с- 53, л-34, м- 8, СОЭ – 25 мм/ч  

Установить диагноз, назначить лечение, провести дифференциальный диагноз. 

Ответ: Бронхиальная астма, инфекционно-аллергическая форма, период обострения. 

Цефтриаксон 500 тыс.2 раза в день, фликсотид 50 мкг по 2 вдоха 3 раза в день, вентолин по 1 

вдоху 4 раза в день, неофилин по ½ табл. 3 раза в день, инстарил по 1 чайной ложке 3 раза в 

день. 

 

Задача 4 

 

В отделение поступил ребенок 11 лет с жалобами на приступ удушья, который не купируется 

в течении 8 часов. Обьективно: Общее состояние тяжелое. Возбужден. Кожные покровы 

чистые, бледные. Диффузный цианоз. Одышка с участием вспомагательной мускулатуры. 

Перкуторно над легкими тимпанит, аускультативно- ослабленное дыхание. Тоны сердца 
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ослаблены, тахикардия. Артериальное давление снижено. Живот мягкий доступен 

пальпации. Печень +2см.  

Анализ крови: Нв -127 г/л, Л- 8,2 ×10
9
/л, е -5, с- 53, л-34, м- 8, СОЭ – 15 мм/ч  

Установить диагноз, назначить лечение, с какими заболеваниями необходимо 

дифференцировать. 

Ответ: Астматический статус ІІ стадия. Инфузионная терапия. Увлажненный кислород. 

 

Задача 5 

 

В аллергологическое отделение поступил ребенок 5 лет с жалобами на влажный 

мучительный кашель, боль в области живота и в нижнем отделе грудной клетки. 

Обьективно: Общее состояние тяжелое. Кожные покровы чистые, бледные. Одышка с 

участием вспомагательной мускулатуры. Периоральный цианоз носогубного трехугольника, 

кончиков пальцев, кистей. Одна половина грудной клетки отстает в акте дыхания. Грудная 

клетка бочкообразной формы. Перкуторно над легкими укорочение легочного тона справа в 

средней доле, аускультативно – ослабленное дыхание, крепитирующие хрипы. Тоны сердца 

ритмичные, тахикардия. Живот мягкий доступен пальпации. 

Анализ крови : Нв -127 г/л, Л- 10,2 ×10
9
/л, е -3,п-8 с- 50, л-35, м- 4, СОЭ – 26 мм/ч . 

Установить диагноз, какое дополнительное исследование необходимо назначить. 

Проведите дифференциальную диагностику. 

Ответ: Ателектаз правого легкого. Рентгенография органов грудной клетки. 
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1. Ціль заняття: відпрацювати алгоритм діагностичного пошуку при синдромі 

кардіомегалії, ґрунтуючись на знанні клінічної картини різних захворювань, що 

супроводжуються кардіомегалією і результатах інструментальних методів обстеження. 

2. Актуальність теми: Однією з важливих проблем сучасної медицини є питання 

лікування серцевих захворювань у дітей. Хоча ця патологія широко поширена у всіх вікових 

групах, найбільш часто у дітей раннього віку вона є причиною неблагоприємних наслідків. 

Методи надання невідкладної допомоги у дітей у порівнянні з такими у дорослих мають ряд 

важливих особливостей, що обумовлено фізіологією дитячого організму, фармакологічною 

специфікою тощо. 

Кардіомегалія є дуже важливим симптомом. Вона може бути першим проявом важких 

захворювань серця або супроводжувати порушення кардіальної функції. Кардіомегалія є 

лише проявом патології серцево-судинної системи, і її значення залежить в основному від 

функціонального стану серця, причини, що її викликала, і потенційних можливостей для 

видужання або стабілізації стану хворого. Лікар зобов'язаний ретельно обстежити кожного 

хворого з кардіомегалією із залученням усіх необхідних терапевтичних та хірургічних 

методів, уміти провести диференціальну діагностику уражень серця, знати принципи терапії 

та невідкладної допомоги при захворюваннях ССС.  

Конкретні цілі 

 визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворюваннях 

системи кровообігу у дітей; 

 визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях системи 

кровообігу у дітей; 

 демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією 

системи кровообігу; 

 планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при 

найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу у дітей; 

 проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при 

найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу у дітей; 

 ставити діагноз і надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах, зумовлених 

захворюваннями системи кровообігу у дітей; 

 

3. Базові знання (міжпредметна інтеграція): 

Назви попередніх 

дисциплін 

Отримані навички 

1.Нормальна 

анатомія 

Знання анатомічних особливостей органів кровообігу: а) положення 

та будова серця у дітей різного віку; б) схеми кровообігу плода та дитини 

після народження; в) будова артерій, вен, капілярів, відмінності їх від судин 

дорослих.  

2.Нормальна 

фізіологія 

Знання фізіологічних особливостей органів кровообігу: а) вплив 

ЦНС на роботу органів кровообігу; б) основні функції міокарду: 

автоматизм, збудливість, провідність, скоротливість; в) основні 

функціональні показники серцево-судинної системи: ЧСС, АТ, ударна та 

хвилинна ємність серця, лінійна швидкість кровотоку в різних відділах 

судинної системи. 

3.Біологія та 

генетика 

Вплив генетичних чинників та факторів навколишнього середовища 

на формування вроджених вад серця. 

4.Основи догляду за 

дітьми 

Догляд за органами кровообігу у здорової та хворої дитини 

5. Гістологія Знання гістологічної будови міокарду, ендокарду, перикарду, а 

також судин різного калібру. 
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6.Кафедра пропедев-

тичної педіатрії. 

Знання відповідної методики обстеження. 

7.Кафедра 

фармакології 

Визначити основні групи фармакологічних препаратів, вживаних в 

кардіології 

 

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

4.1. Основні терміни до теми. 

Термін Визначення 

«Серце спортсмена» Специфічні електрокардіографічні ознаки, 

включаючи синусову брадикардію, 

атріовентрикулярну блокаду першого ступеня, ранню 

реполяризацію й неспецифічні зміни зубця Т. 

Фази: первинної адаптації, відносної 

компенсації,термінальна.  

Ці 3 фази виділяють в перебігу будь-якої вади 

серця (ВС), але тривалість кожної фази коливається 

при різних видах ВС. 

Кардіомегалія (КМГ) Дифузне збільшення порожнин серця, 

переважне збільшення окремих порожнин серця, 

гіпертрофія міокарда. 

Кардіоторакальний індекс Даний індекс являє собою відношення 

поперечного розміру серця до внутрішнього 

поперечного розміру грудної клітки в найбільш 

широкій її частині. 

Парціальна та тотальна КМГ Значне збільшення окремої серцевої камери, 

внаслідок чого розвивається тотальна КМГ. Дифузні 

ураження міокарда відразу призводять до тотальної 

КМГ. 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття 

1. Визначення, етіологія, патогенез запальних та незапальних захворювань системи 

кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією (міокардит, ендокардит, 

перикардит, кардіоміопатія, вроджена та придбана вади серця; 

2. Класифікація запальних та незапальних захворювань системи кровообігу у дітей, що 

супроводжуються кардіомегалією; 

3. Провідні клінічні симптоми та синдроми захворювань системи кровообігу у дітей, що 

супроводжуються кардіомегалією, основні синдроми; 

4. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення міокардиту, ендокардиту, перикардиту, 

кардіоміопатій, вроджених та придбаних вад серця у дітей; 

5. Дані лабораторних та інструментальнихдосліджень при міокардиті, ендокардиті, 

перикардиті, кардіоміопатіях, вроджених та придбаних вадах серця у дітей; 

6. Клініко-діагностичні критерії запальних та незапальних захворювань системи кровообігу 

у дітей, що супроводжуються кардіомегалією; 

7. Диференційна діагностика при запальних та незапальних захворюваннях системи 

кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією; 

8. Тактика ведення хворого при міокардиті, ендокардиті, перикардиті, кардіоміопатіях, 

вроджених та придбаних вадах серця у дітей; 

9. Диспансерне спостереження за дітьми з запальними та незапальними захворюваннями 

системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією;  

10. Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності; 

11. Лікування та профілактика хронічної серцевої недостатності. 

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті: 

1. Участь у демонстрації хворого викладачем. 
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2. Самостійна курація хворого. 

3. Складання плану обстеження.   

4. Диференціальна діагностика. 

5. Оцінка результатів лабораторно-інструментальних досліджень. 

6. Складання плану лікування. 

7. Засвоєння практичних навичок з надання невідкладної допомоги при гострій серцевій 

недостатності. 

8. Оформлення результатів практичної роботи. 

 

5. Зміст заняття 

Визначення поняття кардіомегалія. Особливості кардіомегалії (дифузне збільшення 

порожнин, переважне збільшення окремих порожнин серця, гіпертрофія міокарда) при 

різних захворюваннях (міокардит, ендокардит, перикардит, кардіоміопатії, уроджені, 

придбані вади серця). Механізми розвитку кардіомегалії при різних захворюваннях. Зміни 

ЕКГ, ехоКГ, рентгенологічної картини при кардіомегалії, значення інвазивних методів 

(вентрикулографія, коронарографія) для діагностики кардіомегалії різного генезу. 

 

Кардіомегалія (КГМ) - значне збільшення розмірів серця за рахунок його гіпертрофії 

та дилатації або нагромадження продуктів порушеного обміну речовин, або розвитку 

неопластических процесів. Гіпертрофія міокарда є компенсаторною реакцією, що дозволяє 

серцю підтримувати нормальний кровообіг при наявності того чи іншого патологічного 

стану. Гіпертрофія ніколи не приводить до значного збільшення розмірів серця й 

супроводжується лише помірним розширенням його меж. КМГ виникає, як правило, при 

розвитку міогенної дилатації серця й характеризується різними симптомами серцевої 

недостатності й порушенням ритму. В залежності від причин, що викликають збільшення 

розмірів серця, спочатку можливий розвиток парціальної КМГ (значне збільшення окремої 

серцевої камери), внаслідок чого розвивається тотальна КМГ. Дифузні ураження міокарда 

відразу приводять до тотальної КМГ. Найчастіше ступінь КМГ залежить від тривалості 

патологічного процесу, що викликає збільшення розмірів серця, і його виразності. 

Особливості кардiомегалiї в дитячому віці. 
●У дiтей немовлячого вiку в основному визначається концентрична гiпертрофiя 

мiокарду, у цих випадках гiпертрофiя серцевого м'язу наступає без його розтягування, 

розмiри серця збiльшуються одночасно зовнi та всередину за рахунок зменшення об'єму 

серцевих порожнин. З цiєї причини, незважаючи на наявнiсть гiпертрофiї, визначається 

зменшення хвилинного об'єму, пониження кров'яного тиску та явища гострої серцевої 

недостатностi внаслiдок бiльш значної гiпертрофiї лівого шлуночку. 

●Кардiомегалiя у новонароджених: досить рідко у новонароджених зустрічається 

кардiопульмональний синдром, при якому визначається тривалий цiаноз, збiльшення 

розмiрiв серця влiво. Пiд впливом кисневого лiкування стан дитини полiпшується. 

Збiльшення серця спостерiгається при важких формах надшлуночкових тахiкардiй, якi також 

можуть вiдмiчатися у новонароджених. 

●Кардіомегалія при ВВС у новонароджених визначається тiльки у тих випадках, коли 

аномалiя несумiсна з життям. У таких випадках дiагноз підтверджується наявнiстю серцевих 

шумiв, прискоренням дихання та цiанозом серцевого походження, який пiдсилюється пiд час 

плачу дитини. Виключенням є стеноз гирла аорти, при якому дитина може народитися з 

великим серцем, але цiаноз вiдсутнiй, а серцевий шум при великiй тахiкардiї не 

прослуховується. 

●При токсико-iнфекцiйних хворобах новонароджених збiльшення розмiрiв серця 

може бути обумовлено гострим мiокардитом, гострим ендомiокардитом, гострим 

перикардитом. Ураження рiзних частин серця або ураження в цiлому визначається при 

сепсисi. Незалежно вiд iнших симптомiв, у разi розвитку гострого мiокардиту та 

ендомiокардиту, загальний стан швидко погiршується, дихання прискорюється та 
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утруднюється, границi серця розширюються, тони серця глухi, серцева дiяльнiсть в деяких 

випадках прискорюється, в iнших-сповiльнюється, з'являється цiаноз, який наростає при 

фiзичному навантаженнi та при плачi.  

●Досить часто у цьому вiцi зустрiчається гнiйний перикардит. Перикардит не завжди 

призводить до значного збiльшення серцевої тiнi, так як смерть наступає швидко, ще до 

появи значної кiлькостi ексудату. У цьому вiцi слiд пiдозрювати наявнiсть гнiйного 

перикардиту при всiх септичних iнфекцiях, при iнфекцiях дихальної системи, особливо при 

наявностi блiдостi, тахіпное, тахiкардiї, цiанозу, глухостi серцевих тонiв, що з'являються пiд 

час основного захворювання. 

●Кардiомегалiї у дiтей старшого вiку подiляються на первиннi та вториннi. Первиннi 

кардiомегалiї майже не зустрiчаються у дiтей старшого вiку. Набутi кардiомегалiї пов'язанi з 

iнфекцiйним ураженням серця. Найбiльш суттевим є ураження серця при ревматизмi та 

гострих iнфекцiйних захворюваннях. У старших дiтей кардiомегалiя зазвичай пов'язана з 

набутими серцевими вадами, при яких запальний процес ендокарду закiнчується стiйким 

ураженням клапанiв. 

 

Основні причини кардіомегалії 

Незважаючи на те що список можливих причин збільшення серця досить великий, 

група порушень, що приводять до кардіомегалії, які зустрічаються в клінічній практиці в 

більшості хворих, відносно мала. Це: міокардити, артеріальна гіпертензія, аневризми серця, 

міокардитичний кардіосклероз, вади серця, синдром Марфана, дилатаційна або застійна 

кардіоміопатія, обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія або ідіопатичний гіпертрофічний 

субаортальний стеноз, необструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія, рестриктивна 

кардіоміопатія, легеневе серце, ендокринопатії (дистрофія міокарда при цукровому діабеті, 

тиреотоксикозі, гіпотіреозі, акромегалії), нервово – м'язові захворювання, хвороби обміну 

речовин (гемохроматоз, глікогеноз, мукополісахаридоз, ліпоїдоз, амілоїдоз, ожиріння),  

«спортивне» серце, пухлини серця (міома, рабдоміома, саркома, метастатичні ураження), 

випіт у перикард і перикардити, хвороби крові (анемія, лейкози), дистрофія міокарда при 

уремії. 

При діагностиці кардіомегалії насамперед необхідно бути впевненим в істинності 

збільшення границь серця. Цілий ряд станів, багато з яких зустрічаються досить часто, 

можуть симулювати збільшення серця (псевдокардіомегалію). 

Причини псевдокардіомегалії.  

«Синдром прямої спини». В осіб з відносно невеликим передньозаднім розміром 

грудної клітки, відсутністю фізіологічного кіфозу грудного відділу хребта або аномаліями 

будови груднини, наприклад впалою грудниною, на рентгенограмі в прямої проекції може 

визначатися збільшена тінь серця. Цей феномен одержав назву «ефект млинця»; серце при 

цьому буквально здавлюється між хребтом і грудниною. Нерідко легенева артерія може бути 

збільшена, і можуть вислуховуватися серцеві шуми. Синдром прямої спини слід мати у виді, 

коли на рентгенограмі грудної клітки відстань між грудиною й VIII грудним хребцем менше 

11 див у чоловіків і 9 див у жінок або відношення переднезаднего розміру до ширини грудної 

клітки менше 38 %. 

Ексудація (випіт) у порожнину перикарду. Збільшення рентгенологічної тіні серця 

може спостерігатися при надлишку рідини в порожнині перикарду. Випіт у порожнину 

перикарду, що супроводжується незначною або помірною кардіомегалією, може виявлятися 

при гіперволемії, мікседемі й враженнях самого перикарду. Рідко масивний 

перикардиальний випіт спостерігається при метастазах пухлини в перикард. При наявності 

випоту в плевральній порожнині й виявлені збільшення серця, слід мати на увазі можливість 

значного випоту в порожнину перикарду.  

Верхівкова або епікардіальна жирова подушка. Тінь верхівки серця на рентгенограмі 

може видатися розширеною при збільшені жирової епікардіальної подушки. 



 54 

Вроджена відсутність перикарда. При цій досить рідкій патології може виникати 

псевдокардіомегалія внаслідок евентрації серця в ліву половину грудної клітки. 

Масивний випіт у плевральну порожнину. Тінь серця може видатися розширеною при 

масивному випоті в ліву або праву плевральну порожнину. У подібних ситуаціях допоможе в 

діагностиці рентгенографія в горизонтальному положенні. 

Асцит, збільшення живота або виражена гепатомегалія. При збільшенні обсягу 

черевної порожнини може спостерігатися підняття діафрагми й псевдокардіомегалія. Хворі з 

захворюваннями органів черевної порожнини навіть при енергійних спробах зробити 

глибокий вдих не в змозі добитися істотного зниження рівня діафрагми й тінь серця в них 

видається збільшеною. 

Технічні фактори. Іноді «кардіомегалія» може визначатися при неефективному вдиху 

під час рентгенографії або несправності рентгенологічної апаратури. Ця проблема легко 

розв'язується при повторній рентгенографії з ретельним дотриманням технічних вимог. 

 

Ознаки кардіомегалії: 

 порушення ритму й провідності 

 фізикальні дані (розширення границь серця, зсув пульсації верхівкового 

поштовху й ін.) 

 специфічні ознаки визначаються тим захворюванням, яке привело до КМГ. 

 

Загальний огляд. Хворий з нерозпізнаною кардіомегалією дуже часто виглядає 

абсолютно здоровим. У більшості випадків кардіомегалії відсутні клінічні симптоми або 

захворювання серця в анамнезі. Однак деякі хворі можуть відзначати появу стомлюваності й 

задишки при фізичних навантаженнях (іноді протягом багатьох років). Багато просто не 

відчувають обмеження в переносимості фізичних навантажень внаслідок малоактивного 

способу життя. Отже, при виявлені кардіомегалії необхідно ретельно опитати хворого про 

наявність задишки, ортопное, стомлюваності. У випадках, коли патофізіологічні причини 

збільшення серця не з'ясовані, можна рекомендувати проведення функціонального 

навантажувального тесту на тредмилі.  

Обстеження серця. При будь-якому збільшенні серця необхідне ретельне й повне 

кардіологічне обстеження. Починати його потрібно з дослідження венозного пульсу на 

яремних венах з метою виявлення їх розширення. Якщо хворий в стані лежати горизонтально 

без задишки, але має підвищений венозний тиск, слід думати про ізольовану 

правошлуночкову недостатність або перикардит, що здавлює серце. У хворих з 

кардіоміопатією іноді може з'явитися переважно правошлуночкова серцева недостатність і 

вони не відмічають дискомфорту в лежачому положенні, незважаючи на підвищений 

венозний тиск. 

Дослідження артеріального пульсу може мати діагностичне значення, якщо на сонних 

артеріях виявляються тремтіння, повільне й мале наповнення пульсу, що є характерними 

ознаками аортального стенозу. При аортальній недостатності, яка звичайно поєднується з 

кардіомегалією, каротидний пульс має збільшену амплітуду й може бути «скачучим», 

нерідко дикротичним. Необхідний точний моніторинг артеріального тиску, оскільки 

виявлення артеріальної гіпертензії (навіть якщо вона виявляється вперше) може мати 

значення для з'ясування етіології кардіомегалії. 

Найбільш важливою частиною фізикального обстеження при підозрі на кардіомегалію 

є прекардиальна пальпація. При ретельному обстеженні передсерцевої області необхідно 

спробувати отримати клінічні ознаки, що підтверджують збільшення серця. Нормальний 

верхівковий поштовх у положенні лежачи утворюється за рахунок руху лівого шлуночка й 

лівої частини міжшлуночкової перетинки. Якщо визначити його пальпаторно не вдається, 

робити це за допомогою перкусії не має змісту. У цих випадках слід спробувати визначити 

перкуторно ліву границю серця. Якщо верхівковий поштовх зміщається латерально, це 

свідчить про можливе збільшення серця. Визначається верхівковий поштовх тільки в одному 
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міжребір'ї. Якщо розміри верхівкового поштовху в положенні лежачи на лівому боці 

перевищують 3 см у діаметрі, це свідчить про збільшення серця. Нормальний верхівковий 

поштовх характеризується випинанням передньої грудної стінки на початку систоли з 

наступним чітким втяжінням у другій половині систоли (мал.,а). Верхівковий поштовх, що 

має на апекскардіограмі вид подовженого плато або пологої кривої під час систоли, з 

випинанням грудної стінки, що захоплюють другу половину систоли, найбільше 

характерний для дилатації лівого шлуночка або перевантаження тиском (мал.,б). Наявність 

подовженого систолічного імпульсу в положенні лежачи може бути більш достовірним 

показником збільшення серця, чим зсув верхівкового поштовху зовні, який може залежати 

від різних екстракардиальних факторів, наприклад, конституціональних особливостей, 

аномалій органів грудної клітки або захворювань легенів. Високоамплітудний верхівковий 

поштовх з нормальною конфігурацією апекскардіограми свідчить про об'ємне 

перевантаження лівого шлуночка, тобто мітральну або аортальну регургітації (мал., в). 

Основні типи апекскардіограми: нормальна (а), подовжена (б) і гіперкінетична (в).  

 

На діаграмах представлені основні варіанти верхівкового імпульсу лівого шлуночка. 

У хворих з підозрою на кардіомегалію або підтвердженим діагнозом кардіомегалії може 

відзначатися кожна з представлених типів апекскардіограм або відсутність верхівкового 

поштовху. Найбільш важливою діагностичною ознакою при пальпації передсерцевої області 

є наявність подовженого систолічного імпульсу (вибухання лівого шлуночка), яке корелює зі 

ступенем збільшення маси лівого шлуночка як при перевантаженні тиском, так і при його 

дилатації, і спостерігається при сферичній формі порожнини лівого шлуночка й депресії його 

функції в період систоли. У нормальних здорових осіб при пальпації хвиля А не 

визначається. 

Збільшення правого шлуночка визначається по випинанню, що виявляється при 

пальпації парастернальної області зліва. При дослідженні з метою виявлення 

парастернального випинання або збільшення правого шлуночка хворий повинен затримати 

подих у середині видиху, дослідник робить сильне натиснення долонею в напрямку від 

третього до четвертого міжребір'я з лівого краю грудини. Дилатація або гіпертрофія правого 

шлуночка звичайно супроводжується слабкою пульсацією передньої грудної стінки, яку 

нерідко простіше помітити, чим відчути при пальпації. 

Визначення збільшення лівого або правого шлуночка при фізикальному обстеженні 

підтверджує діагноз кардіомегалії.  

Серцеві тони й шуми. Наявність «органічних» шумів або ненормальних тонів серця 

підтверджує наявність кардіальної патології й може прямо вказувати на етіологію 

кардіомегалії. Будь-який систолічний шум вигнання великої тривалості (добре чутний 

наприкінці систоли) найімовірніше є патологічним. Наявний голосистолічний шум є 

патологічним і свідчить про мітральну або трикуспідальну недостатності. Діастолічні шуми 

завжди є патологічними й звичайно доповнюють аускультативну картину аортальної 

недостатності або мітрального стенозу. Визначення клацання вигнання або клацання 

відкриття також підтверджує наявність клапанної вади.
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У порівнянні з минулими роками, коли на озброєнні дослідників були лише ЕКГ і 

рентгенографія органів грудної клітки з контрастуванням стравоходу за допомогою барію, 

зараз накопичений значний досвід в оцінці кардіомегалії. При використанні комбінації 

електрокардіографії, рентгенографії органів грудної клітки, радіоізотопних методів 

дослідження серця, ехокардіографії й ангіографії вірогідність діагностики причини 

кардіомегалії досягає 100%. Тільки при кардіоміопатіях установити єтіологію кардіомегалії 

точно часом не вдається в деяких випадках навіть після біопсії міокарда. 

Рентгенографія є часто першим показником кардіомегалії й можливого 

захворювання серця. Крім того, рентгенографія надає більшу допомогу в оцінці характеру й 

причини збільшення серця. Стандартна рентгенограма в прямій проекції являє собою 

найбільш простий спосіб оцінки розмірів серця. Незважаючи на те що розроблені методи 

кількісної оцінки тіні серця (поперечний розмір, поздовжній розмір, розмір найбільш широкої 

частини, площа тіні серця у фронтальній площині і т.д.), висновок про збільшення розмірів 

серця найчастіше ґрунтується на суб'єктивному візуальному вражені, що базується на 

досвіді лікаря і його уяві, яким повинно бути нормальне серце. Для кількісної оцінки 

збільшення розмірів серця використовується кардіоторакальний індекс, який, однак, є 

досить грубим показником і залежить від віку. Даний індекс являє собою відношення 

поперечного розміру серця до внутрішнього поперечного розміру грудної клітки в найбільш 

широкій її частині (мал.). Однак рентгенологічна картина кардіомегалії складається з 

багатьох факторів і деякі з них не мають ніякого відношення до розмірів самого серця і його 

функції. Слід зазначити, що збільшення серця може спостерігатися при нормальному 

кардіоторакальному індексі й навпаки, дійсні розміри серця можуть бути нормальними при 

збільшеному кардіоторакальному індексі. 

 
Кардіоторакальний індекс (КТ). КТ індекс дорівнює відношенню поперечного 

розміру серця (ПР+ЛР) за винятком жирової подушки верхівки серця до внутрішнього 

розміру грудної клітки (ВРГК): КТ індекс = (ПР+ЛР): ВРГК, де ПР — відстань від 
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серединної лінії до правої границі силуету серця, а ЛР — відстань від серединної лінії до 

лівої границі силуету серця. 

Деякі фактори виявляють вплив на оцінку розмірів серця при рентгенологічному 

дослідженні. У худих дітей астенічної конституції з подовженою грудною кліткою внаслідок 

низького стояння діафрагми й вертикального розташування серця можливість діагностики 

КМГ менша. І навпаки, при гіперстенічній конституції високе стояння діафрагми й 

горизонтальне положення серця можуть приводити до вигаданої кардіомегалії. Подібним 

чином при неадекватному вдиху під час рентгенографії або підвищенні рівня стояння 

діафрагми, наприклад, при збільшенні живота, серце розташовується горизонтальніше, у 

результаті чого його розміри видадуться збільшеними. З іншого боку, кардіомегалія може 

бути не видна при перероздутій грудній клітці (хронічні захворювання легенів). На 

інтерпретацію розмірів серця також впливає положення пацієнта під час дослідження. Якщо 

рентгенографія в передній прямій проекції виконана правильно, рукоятка грудини на знімку 

розташована по центру тіл грудних хребців. Навіть при незначному повороті тіла хворого 

конфігурація тіні серця і його розміри змінюються. Накладення тіні перикардіальної або 

апікальної жирової подушки може привести до переоцінки розмірів серця. Серце може також 

зміщатися в результаті ателектазу, пневмотораксу й евентрації органів черевної порожнини 

через грижовий отвір у діафрагмі, які приводять до зміни конфігурації й видимих розмірів 

серця. Нарешті, до збільшення розмірів серця можуть приводити зміни техніки виконання 

рентгенографії (неприпустимі відстані, використання портативної апаратури, знімок у задній 

проекції). Найкращим показником наявної кардіомегалії є серійні рентгенограми, виконані за 

стандартною методикою, на яких в динаміці відзначається прогресуюче збільшення серця. 

Найкраще при рентгенологічному дослідженні виявляються ознаки кардіомегалії в 

результаті збільшення порожнин серця. Значна гіпертрофія шлуночків може ховатись за 

тінню серця, що має на рентгенограмі нормальні розміри. По стандартній рентгенограмі, 

виконаній в передній прямій і бічній проекціях, буває важко судити про збільшення окремих 

камер серця. У нормі на передній прямій рентгенограмі серця границю правих відділів серця 

утворюють верхня порожниста вена, праве передсердя й іноді нижня порожниста вена, а ліву 

границю - дута аорти, основний стовбур і ліва гілка легеневої артерії, ліве передсердя й лівий 

шлуночок (мал. 2). Однак при збільшенні серця взаєморозташування цих структур може 

зазнати різних змін. Гадане розширення лівої границі серця насправді може бути викликане 

збільшенням правих відділів, що приводять до зсуву лівих відділів серця назад і навпаки.  

Традиційна рентгенографія органів грудної клітки з контрастуванням 

стравоходу барієм може дати більш точну інформацію про збільшення окремих камер 

серця, чим стандартна рентгеноскопія (мал. 3), але це дослідження використовується менш 

широко, оскільки ехокардіографія дає більш точну інформацію про наявність гіпертрофії 

міокарда, порушеннях руху стінки шлуночка й наявності рідини в порожнині перикарда. 

 
Мал. 2. Сегменти силуету серця в нормі, пряма проекція. Права границя серця: А — 
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верхня порожниста вена; Б — праве передсердя. Ліва границя серця: А — артерія; В — ліве 

передсердя; Г — лівий шлуночок. 

  

 

Мал. 3. Схематичне зображення силуету серця в 4 стандартних проекціях. 

а — пряма проекція, видно лівий шлуночок (ЛШ), правий шлуночок (ПШ) і праве 

передсердя (ПП); б — бічна проекція, видно передню поверхню правого шлуночка, задню 

поверхню лівого передсердя (ЛП) і лівого шлуночка; в — права передня коса проекція, видно 

передню поверхню правого шлуночка й задню поверхню лівого передсердя; г — передня 

ліва коса проекція, видно передню поверхню правого шлуночка й задню поверхню лівого 

шлуночка. 

 

Збільшення камер серця 

Висновок про збільшення окремих камер серця нерідко можна зробити на підставі 

стандартних рентгенограм, виконаних у передній прямій і бічній проекціях. 

Збільшення лівого передсердя можна виявити по наявності подвоєної щільності 

рентгенологічної тіні уздовж правої границі серця й підвищенню рівня стояння лівого 

головного бронха. У рідких випадках при значнім розширенні лівого передсердя, його край 

виступає назовні й фактично утворює праву границю серця. На бічній рентгенограмі при 

дуже великому лівому передсерді може спостерігатися його збільшення назад. Ліве 

передсердя збільшується, при мітральних вадахх, дефекті межшлуночкової перегородки, 

відкритій артеріальній протоці, недостатності лівого шлуночка й у всіх випадках збільшення 

загальних розмірів серця (мал. 4). 

 
Мал. 4. Рентгенограма органів грудної клітки у випадку вираженої кардіомегалії 

в результаті мітрального стенозу. а — пряма проекція, збільшення лівого передсердя у 

вигляді тіні подвійної щільності праворуч, розширення лівої верхньої границі серця й 
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високого стояння лівого головного бронх. Помітно також посилення центрального малюнку 

судин легенів, б — бічна проекція, відзначаються ознаки збільшення правого шлуночка, що 

займає загрудинний вільний простір, розширення назад дилатованого лівого передсердя. 

 

Збільшення порожнини лівого шлуночка можна запідозрити при наявності на 

передній прямій рентгенограмі зменшення тіні серця, збільшенні випуклості контуру лівого 

шлуночка або зсуві верхівки серця донизу й зовні. Однак подібна рентгенологічна картина 

може спостерігатися й при збільшені правих відділів серця. На бічній рентгенограмі 

збільшений лівий шлуночок виступає назад, за межі контуру нижньої порожнистої вени. У 

нормі лівий шлуночок повинен «проясняти» рентгенологічну тінь нижньої порожньої вени 

(мал. 5). Збільшення лівого шлуночка виникає при артеріальній гіпертензії, аортальних вадах 

серця, мітральній недостатності, ідіопатичній гіпертрофічній кардіоміопатії, коарктації 

аорти, дефекті межшлуночкової перетинки, відкритій артеріальній протоці, коронарній 

хворобі й кардіоміиопатіях (мал. 5). 

Збільшення правого передсердя досить важко визначити рентгенологічно, однак воно 

може проявлятися зменшенням кривизни силуету правих відділів серця. Праве передсердя 

збільшується при дефекті міжпередсердної перегородки, аномалії Ебштейна й вадах 

тристулкового клапана. 

 
Мал. 5. Рентгенограма органів грудної клітки у випадку кардіомегалії, обумовленої 

значним збільшенням лівого шлуночка при важкій аортальній недостатності. У прямій 

проекції (а) відзначається вибухання контуру лівого шлуночка, у бічній проекції — зсув 

назад лівого шлуночка за тінь нижньої порожнистої вени (б). 

Збільшення правого шлуночка може приводити до підвищення рівня розташування 

верхівки серця над діафрагмою на передній прямій рентгенограмі й вираженої загрудинної 

опуклості тіні серця (зменшення загрудинного простору на бічній проекції) (мал. 4). Правий 

шлуночок може збільшуватися в результаті легеневої гіпертензії (емболія легеневої артерії, 

мітральна вада серця, легеневе серце, порушення функції лівого шлуночка і т.д.), вад 

тристулкового клапана й клапана легеневої артерії. 

Стан судин легенів 

Оцінка легеневих судин також може дати важливу інформацію для діагностики 

збільшення серця. Про легеневу гіпертензію, тобто ваду мітрального клапана, 

лівошлуночкову серцеву недостатність, можуть свідчити посилення тіней легеневих вен, 

розширення й нечіткість контурів коренів легень, перибронхіальні манжети, лінії Керлі 

(горизонтальні лінії в області реберно-діафрагмальних кутів) і випіт у плевральні 

порожнини. З іншого боку, зменшення наповнення судин легенів, при якому на 

рентгенограмі визначаються прозорі легеневі поля, у комбінації з кардіомегалією можуть 

свідчити про перешкоду відтоку крові з легеневої артерії й вторинне скидання крові 

(уроджені вади серця). Прозорі легеневі поля в комбінації з розширеними, нечітко 

контурованими границями серця без ізольованого збільшення камер серця можуть свідчити 

про випіт в порожнину перикарду, аномалії Ебштейна, враження трикуспідального клапана зі 

скиданням крові праворуч ліворуч або, що буває рідше, вираженому стенозі устя легеневої 
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артерії. Кардіоміопатія також може протікати зі збільшенням серця неспецифічної 

конфігурації, у цих випадках визначаються посилення легеневого судинного малюнка й 

ознаки «застою» (мал. 6).  

 
Мал. 6. Рентгенограма органів грудної клітки у випадку приграничної кардіомегалії з 

ознаками лівошлуночкової недостатності (енцефалізація легеневих вен, посилення малюнка 

кореня легені й лінії Керлі в нижніх відділах легень). 

Інші фактори 

Неправильні рентгенологічні ознаки збільшення серця можуть спостерігатися в 

результаті перикардіальних або медіастінальних нашарувань, наприклад, при кистах 

перикарда, тимомах і лімфомах, що створюють іноді неправильне враження про загальне 

збільшення серця або навіть окремих його камер. 

Відкладання кальцію, які найкраще видно при флюороскопії органів грудної клітки, 

іноді можна побачити й на чіткій рентгенограмі. При виявлені відкладань кальцію, їх 

локалізація на аортальному або мітральном клапані, перикарді або в коронарних артеріях 

може надати допомогу у встановленні причини збільшення серця. 

Електрокардіографія 

Стандартні 12 відведень ЕКГ можуть надати допомогу в діагностиці кардіомегалії. 

Електрокардіографічні критерії гіпертрофії передсердь і шлуночків добре відомі. 

Електрокардіографічний діагноз гіпертрофії або дилатації камер серця не завжди означає, що 

специфічне збільшення камер серця або кардіомегалія повинні виявлятися на рентгенограмі 

грудної клітки або ехокардіограмі. 

На підставі ЕКГ можуть бути підтверджені або запідозрені клінічні ознаки, що 

стосуються етіології кардіомегалії. Ознаки явної гіпертрофії лівого шлуночка й (або) 

збільшення лівого передсердя сумісні з такими станами, як гіпертонічна хвороба, ідіопатична 

гіпертрофічна кардіоміопатія, аортальні або мітральні вади серця або кардіоміопатії (мал. 7). 

Ознаки гіпертрофії правого шлуночка й (або) правого передсердя на ЕКГ можуть бути 

пов'язані з певними видами вроджених пороків серця, легеневою гіпертензією й легеневим 

серцем. Ішемічні зміни або ознаки інфаркту міокарда свідчать про ішемічну хворобу серця.  

 



 61 

 
Мал. 7. ЕКГ хворого з довгостроково існуючим аортальним пороком серця. 

 

«Серце спортсмена» теж має специфічні електрокардіографічні ознаки, включаючи 

синусову брадикардію, атріовентрикулярну блокаду першого ступеня, ранню реполяризацію 

й неспецифічні зміни зубця Т. При гіпотиреозі відзначається збільшення вольтажу зубців, 

особливо в прекардіальних відведеннях. Спостерігаються типові зміни ST у відведеннях від 

лівого шлуночка. ЕКГ відповідає вираженій гіпертрофії лівого шлуночка.  

Враження серця може проявлятися низьким вольтажем ЕКГ і брадикардією. Зміна 

величини зубців, неспецифічні зміни сегмента S-Т і зубця Т, а також інші зміни ЕКГ нерідко 

відзначаються при кардіомегалії, однак не є специфічними для цього стану. 

Ехокардіографія 

Незважаючи на те що комбінація клінічного обстеження, рентгенографії органів 

грудної клітки й ЕКГ може значно звузити рамки диференціальної діагностики кардіомегалії, 

безпосередня причина збільшення серця все-таки може виявитися нез'ясованою. При 

використанні М-М- або двомірної ехокардіографії, що дозволяють точно оцінити анатомічні 

особливості й функціональний стан серця, можна визначити точний діагноз, а іноді й 

прогноз захворювання. 

При ехокардіографії використовується сфокусований пучок ультразвукових хвиль, 

поперемінно випромінюваних і сприймаючих ехокардіографічним датчиком, розташованим 

у прекардіальній області. Одержувана інформація відтворюється на дисплеї ехокардіографа й 

записується на папір ( М-Режим) або відеокасету (двомірна ехокардіографія). Нормальна М-

ехокардіограма, зареєстрована на рівні середини тіла лівого шлуночка, показана на мал. 8. Це 

нормальні розміри камер серця й нормальний характер руху в систолу мsжшлуночкjвої 

перетинки й задньої стінки лівого шлуночка. 

  

Мал. 8. Нормальна М-ехокардіограма. ГС — грудна стінка, ПШ — правий шлуночок, 

МШП — міжшлуночкова перетинка, ЛШ — лівий шлуночок, ЗС — задня стінка. 

Оцінка ехокардіограми. 

У хворого з кардіомегалією комбінована оцінка М-М- і двомірної ехокардіограм може 

дати важливу діагностичну інформацію. 

Клапани серця. На ехокардіограмі звичайно можна побачити всі чотири клапани 

серця. При досліджені можна визначити порушення руху клапанів, стовщення стулок і 

відкладання кальцію. Нерідко вдається виявити етіологію клапанних вад (ревматизм, 
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вроджені вади серця, бактеріальний ендокардит). Крім того, зміни характеру руху клапанів 

можуть приводити до різних порушень гемодинаміки, наприклад, легеневої гіпертензії або 

підвищення кінцево-діастолічного тиску в лівому шлуночку. 

Розміри камер серця. Усі чотири камери серця звичайно добре візуалізуються за 

допомогою ультразвуку, що дає можливість виявити збільшення окремих камер або загальну 

кардіомегалію. У більшості випадків вдається зробити точний вимір розмірів лівого 

шлуночка й лівого передсердя. Визначити анатомічні особливості правого шлуночка й 

правого передсердя трохи складніше. 

Гіпертрофія. На ехокардіограмі можна точно виміряти товщину стінок обох 

шлуночків і міжшлуночкової перетинки. Гіпертрофія шлуночків може бути концентричною 

(що відбувається при перевантаженні тиском) або асиметричною (при гіпертрофічній 

кардіоміопатії). 

 
Мал. 9. М-ехокардіограма при кардіоміопатії в результаті вірусного міокардиту. ГС — 

грудна стінка, ПШ — правий шлуночок, ЛШ — лівий шлуночок, ЗС — задня стінка. 

Характер руху стінок серця. Характер руху стінок шлуночків можна оцінити на 

підставі двомірної й М-ехокардіограм. Сегментарні або локальні порушення скорочення 

м'язової стінки шлуночка можуть визначатися при ішемічній хворобі серця, у той час як 

дифузні порушення скоротливості — при довгостроково існуючих вадах серця, артеріальній 

гіпертензії й кардіоміопатії. На мал. 9 показаний приклад ехокардіограми при кардіоміопатії: 

збільшені розміри порожнини лівого шлуночка й зменшення амплітуди руху стінки 

шлуночка. 

Враження перикарда. Вільний випіт у порожнину перикарда на ехограмі має вигляд 

світлої зони, по якій можна грубо оцінити кількість рідини. Можуть визначатися стовщення 

перикарда, відкладання кальцію й поряд із цим — деякі порушення гемодинаміки в 

результаті здавлення серця (тампонада серця). На мал. 10 приводиться приклад масивного 

випоту в передню й задню частини порожнини перикарду. Слід зазначити, що в міру руху 

ультразвукового променя від лівого шлуночка в напрямку до аорти й лівого передсердя 

ехокардіографічні ознаки перикардіального випоту зникають; це є класичною 

ехокардіографічною ознакою наявності рідини в порожнині перикарда. 
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Мал. 10.М-ехокардіограма при масивному випоті в передній і задні відділи 

порожнини перикарда. 
ПШ — правий шлуночок, МК — мітральний клапан. ЗС — задня стінка.  

Пухлини. Пухлини серця й середостіння можуть давати неправильну картину 

кардіомегалії на рентгенограмі. Внутрішньосерцеві пухлини найкраще виявляються при 

ультразвуковому дослідженні, яке дозволяє визначити їх локалізацію щодо різних структур 

серця. З іншого боку, кардіомегалія, що виявляється при рентгенографії органів грудної 

клітки, і нормальні результати ультразвукового дослідження свідчать про наявність 

екстракардіальних (медіастінальних) утворень. 

На підставі інформації, отриманої при ехокардіографії  й фізикальному обстеженні, 

можна визначити етіологію збільшення серця. Наприклад, збільшення порожнини лівого 

шлуночка з характеристиками руху стінки (і характерними шумами) спостерігається при 

мітральній або аортальній недостатності, у той час як збільшення лівого шлуночка зі 

зниженням амплітуди руху стінки може спостерігатися при кардіоміопатії, ішемії міокарда 

або, що зустрічається рідше, термінальних стадіях вад серця; в останніх трьох випадках 

прогноз несприятливий. Гіпертрофія лівого шлуночка зі стовщеними, кальцифікованими, 

малорухомими стулками аортального клапана характерна для аортального стенозу. 

Ізольоване збільшення лівого передсердя в комбінації зі стовщенням і порушенням 

рухливості стулок мітрального клапана свідчить про мітральний стеноз. Збільшення 

порожнини лівого шлуночка з достатньою рухливістю задньої стінки й гіпокінезією 

перегородки й передньої стінки можуть свідчити про перенесений інфаркт міокарда 

внаслідок коронарної хвороби. 

Ехокардіографія в значній мірі допомагає в постановці діагнозу кардіомегалії на 

підставі неінвазивних методик. Особливо ультразвукове дослідження дозволяє провести 

диференціальну діагностику причини збільшення серця при таких станах, як 

перикардіальний випіт, вади клапанів серця й первинні ураження міокарда. 

Катетеризація камер серця 

Катетеризація камер серця є «золотим стандартом», по якому судять про 

інформативність усіх інших методик дослідження серця. Цей метод розглядається в якості 

комбінованого гемодинамічного й ангіокардіографічного дослідження, що проводиться з 

метою підтвердження передбачуваного діагнозу, підготовки до операції на серці або 

диференціальної діагностики захворювання серця. 

Катетеризація порожнин серця надає точну інформацію про тиск у лівих і правих 

відділах (легенева гіпертензія, підвищення кінцево-діастолічного тиску в лівому шлуночку), 

дозволяє кількісно оцінити ступінь регургітації й стенозу клапанів, об'єм й функцію лівого й 

правого шлуночків, стан коронарних артерій, виразність гемодинамічних порушень при 

ураженнях перикарда (тампонада серця, констриктивний перикардит), діагностувати 

вроджені вади серця й патологічне шунтування крові. 

Інші методи 

Існує велика кількість додаткових методів дослідження, які при вибірковому 



 64 

використанні можуть  допомогти в діагностиці кардіомегалії. Ці методи перераховані в табл. 

Методи дослідження Показання до використання 

Загальний аналіз 

крові 

Оцінка тяжкості анемії, поліцитемії (хронічні 

обструктивні захворювання легень) або виразності 

лейкоцитозу, що свідчить про запальний процес (ендокардит, 

міокардит) 

Біохімічні 

дослідження 

Діагностика хронічної ниркової недостатності, хвороб 

печінки, цукрового діабету, захворювань паращитовидних 

залоз, дефіциту фосфору або магнію 

Дослідження ліпідів 

у сироватці крові Ішемічна хвороба серця, хвороби нирок, цукровий 

діабет 
Аналіз сечі 

Дослідження Т3, T4 і 

ТТГ 
Гіпертиреоз, гипотиреоз 

ШОЕ Запальні процеси 

Титр антиядерних 

антитіл і 

 ревматоїдного фактора. 

Реакція Вассермана 

Захворювання сполучної тканини Сифілітичне ураження 

аортального клапана 

Дослідження вмісту 

вільного й зв'язаного заліза 
Анемія, гемохроматоз 

Бактеріологічний 

аналіз крові 
Бактеріальний ендокардит 

Титр 

антистрептоліину 
Гострий ревматизм 

Газовий склад 

артеріальної крові 

Хронічні захворювання легень, легеневе серце, «сині» 

вроджені вади серця 

Тест із фізичним 

навантаженням на 

тредмиле 

Діагностика ішемічної хвороби, визначення 

функціонального класу стенокардії 

Радіоізотопна 

вентрикулографія 

Визначення фракції вигнання з метою кількісної оцінки 

функції лівого шлуночка 

Фонокардіографія Оцінка патологічних шумів у серці 

Векторкардіографія 

Оцінка спірних електрокардіограм (порушення 

провідності, блокада ніжок пучка Гіса, інфаркт міокарда, 

гіпертрофія) 
 

 

Диференціальний діагноз при кардіомегаліях. 

Артеріальна гіпертензія - стійке підвищення артеріального тиску вище 95-го 

центиля шкали розподілу значень артеріального тиску для конкретного віку, статі, маси і 

довжини тіла дитини. Показники нормального артеріального тиску не виходять за межі 10-го 

і 90-го центилів. Росповсюдженість АГ у дітей від 1% до 14%, серед школярів - 12-18%. У 

дітей першого року життя, а також раннього і переддошкільного віку артеріальна гіпертензія 

розвивається дуже рідко і частіше носить вторинний характер.  

Найбільш часті причини артеріальної гіпертензії у дітей в залежності від віку 

Вікова група  Причини артеріальної гіпертензії 

Новонароджені 

 

Стеноз чи тромбоз ниркових артерій, вроджені структурні аномалії 

нирок, коарктація аорти, бронхолегенева дисплазія; 
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0-6 лет 

 

6-10 лет 

 

Підлітки 

Структурні і запальні захворювання нирок, коарктація аорти, стеноз 

ниркових артерій, пухлина Вільмса; 

Структурні і запальні захворювання нирок, стеноз ниркових артерій, 

есенціальна (первинна) артеріальна гіпертензія, паренхіматозні хвороби 

нирок; 

Паренхіматозні хвороби нирок, есенціальна (первинна) артеріальна 

гіпертензія. 

Більш рідкі (не зв'язані з віком) причини вторинної артеріальної гіпертензії - системні 

васкуліти, дифузні хвороби сполучної тканини, а також ендокринні захворювання 

(феохромоцитома, нейробластома, гіперпаратиреоз, вроджена гіперплазія наднирників, 

первинний гіперальдостеронізм, ендогенний або екзогенний синдром Кушинга), 

гіпертензивно-гідроцефальний синдром, зловживання адреноміметиками (ефедрін, 

сальбутамол, нафтизін). 

Фактори ризику розвитку артеріальної гіпертензії: 

 постійні психоемоційні напруження, конфліктні ситуації в сімь'ї та школі; 

 індивідуальні особливості дитини (тревожність, мнітельность, схильність до 

депресії, страхи) і її реакції на стрес; 

 надлишкова маса тіла; 

 особливості обміну речовин (гіперурікемія, низька толерантність до глюкози, 

порушення співвідношення фракцій холестерину); 

 надмірне вживання повареної солі; 

 діти з обтяженою по артеріальній гіпертензії спадковістю; 

 підлітки з високим нормальним артеріальним тиском (90-95-й центиль). 

Як правило, тяжкість плину артеріальної гіпертензії, її тривалість відповідають 

виразності КМГ. Збільшення розмірів серця при АГ є обов'язковим симптомом і проходить 

кілька етапів. Спочатку розвивається концентрична гіпертрофія, що втягує в процес 

"шляхи відтоку" з лівого шлуночка: від його верхівки до клапанів аорти. У цей період 

збільшення лівого шлуночка фізикально може не визначатися, хоча досить часто пальпується 

посилений верхівковий поштовх, особливо в положені на лівому боці. У випадку помірної 

гіпертензії такий стан може тривати роками. Надалі розвиваються гіпертрофія й дилатація 

"шляхів припливу" лівого шлуночка: від лівого атриовентрикулярного отвору до 

верхівки; гіпертрофія носить ексцентричний характер, ліва границя серця зміщується вліво й 

униз, верхівковий поштовх стає високим. На цьому етапі можливе збільшення лівого 

передсердя й деяке згладжування талії серця при перкусії границь відносної серцевої тупості. 

Наступний етап - збільшення всіх відділів серця, розвиток тотальної КМГ. У випадку 

вираженого прогресування гіпертонічної хвороби й при злоякісній АГ цей стан може 

розвитися порівняно швидко. Повільно прогресуюча гіпертонічна хвороба рідко приводить 

до формування значної КМГ, і симптоми серцевої недостатності довго не проявляються. Для 

діагностики АГ проводиться контроль АТ, ЕКГ (ознаки ГЛШ), вивчається очне дно 

(гіпертонічна ангіопатія), рентгенологічне дослідження серця, ехокардіографія. 

Аневризми серця. У дітей рідше, частіше у дорослих як результат інфаркту міокарда. 

Один з ранніх симптомів аневризми передньої стінки лівого шлуночка - прекардиальна 

пульсація в 3-4 міжребір'ях ліворуч від грудини, що визначається пальпаторно й візуально 

(симптом "коромисла"). Аневризми, розташовані на верхівці серця, нерідко виявляють 

феномен подвійного верхівкового поштовху: його перша хвиля виникає наприкінці діастоли, 

а друга є самим верхівковим поштовхом. Рідше бувають аневризми задньої стінки лівого 

шлуночка. Верхівковий поштовх у хворих звичайно посилений. Існує невідповідність між 

посиленою пульсацією в області верхівки серця й малим пульсом на променевій артерії. 

Пульсовий артеріальний тиск знижений. На ЕКГ зсув сегмента S-T вгору, поява комплексу 

QS у відповідних відведеннях. Електрокімографія виявляє парадоксальну пульсацію контуру 

серця. Застосовується також рентгенографія й томографія серця. Ехокардіографія виявляє 



 66 

зону діскінезії й акінезії. Використовується також радіонуклідна вентрикулографія й 

коронарографія. 

Міокардити. Найчастіша причина КМГ у дітей. Помірне збільшення розмірів серця 

при дифузних міокардитах зустрічається практично завжди, але КМГ характерна лише для 

міокардитів з важким перебігом. Збільшення розмірів серця при міокардитах відбувається 

звичайно за рахунок дилатації й рідко супроводжується вираженою гіпертрофією міокарда. 

У діагностичному плані мають значення зв'язок захворювання з перенесеною інфекцією, 

ознаки запалення, ЕКГ дані. Лабораторні дослідження виявляють лейкоцитоз зі зміщенням 

лейкоцитарної формули вліво, збільшення ШОЕ, диспротеїнемію, переважно за рахунок 

збільшення рівня альфа-2 і гамма-глобулінів, підвищення сироваткових мукопротеїнів і 

глікопротеїнів, гіперфібріногенемію, появу С-реактивного протеїну й інші зміни, типові для 

будь-якого запалення. Певну діагностичну цінність має виявлення в крові стрептококового 

антигену, а також підвищення титру АСЛ - О, АСК, АСГ. Іноді в сироватці крові можуть 

бути знайдені антикардиальні антитіла. При важких дифузних міокардитах можливе деяке 

підвищення активності "серцевих" ферментів: КК, ЛДГ, особливо її першого ізоферменту. 

Рідше підвищується рівень АсАт. Зміни на ЕКГ: можуть бути минущі зміни вольтажу всіх 

зубців, порушення реполяризації міокарда (сплощення й інверсія зубця Т, зниження 

інтервалу ST). При вірусному міокардиті в перший тиждень хвороби можливе виділення 

вірусу зі змивів носоглотки, крові, калу з наступним посівом матеріалу на різні середовища 

(курячий ембріон, культура фібробластів, ембріональна тканина нирок). У якості ранньої 

діагностики застосовується також люмінесцентна мікроскопія мазків - відбитків зі слизової 

носа, імунофлюоресцентне дослідження. З 2-3 тижня хвороби необхідне дослідження антитіл 

до вірусу в сироватці крові (обов'язково в динаміці). Для доказу патогенетчної ролі вірусу 

важливе виявлення підвищення титру антитіл. Часто в період реконвалесценції титр антитіл 

в 4 і більше разів вище, чим у гостру фазу. Слід пам'ятати, що можливе носійство антитіл, 

наприклад, до вірусу Коксакі, в 5-10% здорових осіб, а виявлення антитіл до вірусу Коксакі в 

низьких (1/8, 1/16) і середніх титрах (1/32, 1/64) без наступного підвищення титру свідчить 

про перенесену в минулому інфекцію. Найбільш точним методом діагностики міокардиту 

будь-якої природи є біопсія міокарда. Застосовується також сцинтіграфія міокарда з Ga67, 

який накопичується в ділянках запалення. 

Результатом будь-якого міокардиту являється міокардичний кардіосклероз. Не 

завжди легко провести чітку грань між хронічним міокардитом і міокардитичним 

кардіосклерозом. Гострі міокардити завжди приводять до кардіосклерозу. Наслідком 

дифузних міокардитів може бути виражений міокардитичний кардіосклероз, що приводить 

до збільшення розмірів серця (частіше - помірного, рідше - значного). Переважає дилятація 

камер серця, ніж їх гіпертрофія, що типово для міокардитів. Симптоми неспецифічні: 

хронічна серцева недостатність, що проявляється застоєм у легенях і недостатністю правого 

шлуночка. Специфічних методів діагностики немає. Важливу роль відіграє анамнез - 

перенесений у минулому міокардит. 

ВАДИ СЕРЦЯ. 

Одна з найчастіших причини КМГ, яка на початку може бути парціальною. Розміри 

серця й ступінь збільшення окремих камер залежать від характеру вади. 

Вроджені вади серця – це патологічні стани, які об’єднують аномалії положення та 

морфологічної структури серця, магістральних судин, які виникають в результаті порушення 

їх утворення в періоді внутрішньоутробного та постнатального розвитку. Дана патологія 

зустрічається з частотою 8 на 1000, або 1 на 125 живонароджених. Щороку в Україні 

народжується близько 4,5 тисячі дітей з ВВС. Співвідношення хлопчики: дівчатка дорівнює 

1,09 : 1 (при транспозиції магістральних судин 2,11 : 1). Смертність від ВВС досить велика і 

складає 177 на 100 000 живонароджених, з них 90 % гине на першому році життя. ВВС 

виникають унаслідок порушення нормального розвитку системи кровообігу в 

ембріональному періоді. На їх розвиток суттєво впливають шкідливі фактори, особливо з 3-

го по 8-й тиждень ембріогенезу, коли відбувається формування камер та перетинок серця. 
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Серед етіологічних факторів ВВС виділяють: генетичні (хромосомні аномалії або дефект 

одного гена — 8 %), фактори зовнішнього середовища (фізичні, хімічні або біологічні 

тератогени — 2 %), мультифакторіальні (90 %). При синдромі Edwards 90 % дітей мають 

ВПС, при синдромі Patau — 80 % дітей, при синдромі Down — 40 % дітей, частіше AV-

комунікацію, при синдромі Turner 10 % мають ВВС, половина з них — коарктацію аорти. 

Серед факторів навколишнього середовища особливе значення мають біологічні тератогени 

(вірусні інфекції, особливо у першому триместрі вагітності: краснуха, герпес, грип; хронічні 

захворювання матері), хімічні тератогени (талідомід, гормони, варфарин, антиконвульсанти, 

алкоголь, кофеїн), фізичні тератогени (радіація тощо).  

Найбільш поширеними ВПС є: дефект міжшлуночкової перегородки (ДМШП), дефект 

міжпередсердної перегородки (ДМПП), відкрита артеріальна протока (ВАП), тетрада Фалло, 

коарктація аорти (КоА), транспозиція магістральних судин (ТМС), стеноз аорти (СтАо), 

стеноз легеневої артерії (СтЛА). 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ (в основу покладено класифікацію  

Marder, 1957) 

І. ЗА СТАНОМ ЛЕГЕНЕВОГО КРОВОТОКУ 

Вади із збагаченням малого кола  кровообігу 

Дефект   міжпередсердної  перегородки ( ДМПП) 

Дефект   міжшлуночкової  перегородки (ДМШП) 

Відкрита  артеріальна  протока (ВАП) 

Вади із збідненням малого кола кровообігу 

Ізольований стеноз легеневої артерії  (ІСЛА) 

Тетрада Фалло (ТФ) 

Транспозиція магістральних судин (ТМС) 

Вади з нормальним легеневим кровотоком 

Стеноз устя аорти (СУА) 

Коарктація аорти (КА) 

ІІ. ЗА СТУПЕНЕМ ПОРУШЕННЯ ГЕМОДИНАМІКИ 

 Без порушення;  

 З помірним порушенням;  

 З вираженим порушенням гемодинаміки 

ІІІ. ЗА КЛІНІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ 

Фаза первинної адаптації 

Фаза відносної компенсації 

Фаза термінальної декомпенсації 

У діагнозі вказується ступінь порушення периферичного кровообігу (Iа, Iб, IIа, IIб, 

IIIа, IIIб), ускладнення. 

Клінічна картина 

Клініка ВВС багатогранна та визначається трьома основними факторами: 

анатомічними особливостями вад, ступінню компенсації та ускладненнями вад.  Існує певна 

періодичність у клінічному перебігу ВВС, яка дозволяє виділити три фази:  

-Перша фаза (первинної адаптації) характеризується пристосуванням організму 

дитини до порушень гемодинаміки, викликаних вадою. Ця фаза визначається часом 

пристосування серцево-судинної системи та організму в цілому до умов неадекватної 

гемодинаміки. Реакції адаптації та компенсації у дитини раннього віку знаходяться у стані 

нестійкої рівноваги або відносної слабкості. Серцева діяльність у цій фазі характеризується 

нестійкою рівновагою, та на фоні наростаючого фізичного навантаження у процесі росту 

дитини або інтеркурентних захворювань легко розвивається недостатність (декомпенсація) 

кровообігу. При невеликих порушеннях гемодинаміки клінічні прояви хвороби можуть бути 

мало вираженими. При значних порушеннях гемодинаміки виникає нестійка гіперфункція 

міокарду, тому легко розвивається  декомпенсація. Фаза первинної адаптації починається з 

першого вдиху і весь організм, перш за все серцево-судинна система включається у 
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компенсацію аномального кровообігу. Якщо діти з ВВС не гинуть у першу фазу хвороби, то, 

як правило, після 2-3 років життя наступає значне покращення їх стану здоров’я та розвитку. 

Це покращення пов’язано з компенсацією організму дитини порушень гемодинаміки та 

газообміну, які були викликані вадою серця. Тобто наступає друга фаза – відносної 

компенсації, яка перебігає з включенням усіх компенсаторних механізмів організму. 

-Друга фаза відносної компенсації забезпечується включенням механізмів 

компенсації у роботі враженого вадою серця: 

Гіперфункція міокарду (практично всі вади серця супроводжуються гіперфункцією 

міокарда у періоді спокою і, особливо, при навантаженнях. Вона найбільш виражена при 

вадах з наявністю звуження на шляху току крові, менше – при  ізольованому дефекті 

міжшлуночкової перегородки, дефекті міжпередсердної перегородки, відкритій аортальній 

протоці, ІСЛА, СА, КА). 

Гіпертрофія м’язевої тканини тих відділів серця, які несуть головну функцію у 

порочному кровообігу. Компенсаторно при тривалих навантаженнях виникає активація 

генетичного апарату кардіоміоцитів і сприяє посиленню їх білково - та енергоутворюючих 

функцій. При гіпертрофії міокарду знижується навантаження на одиницю маси міокарду, що 

запобігає його перевантаженню. Разом з тим, збільшена маса міокарда не задовольняється 

кровопостачанням, так як страждає мікроциркуляція. Тому при прогресуванні гіпертрофії 

міокарду може у подальшому формуватися міокардіодистрофія.   

Крім того,  у компенсаторних реакціях приймають участь  позаклітинні структури 

(відбувається проліферація сполучної тканини, диспропорційне збільшення вмісту колагену 

у міокарді,  зміни співвідношення кількості міозитів та позаклітинної речовини, а у 

подальшому формування кардіофіброзу). 

Дилатація порожнин  серця та судин при ВВС зменшує навантаження на одиницю 

поверхні ендокарду, знижує величину діастолічної напруги та ішемії.  

Систолічне перевантаження опору при стенотичних вадаах або змішане при легеневій 

гіпертензії (великий дефект міжшлуночкової перегородки, відкрита аортальна протока), 

супроводжуються більшими затратами енергії та відповідно більш вираженій гіпертрофії 

міокарду з розвитком міокардіофіброзу, ніж діастолічне перевантаження об’ємом (невеликий 

дефект міжшлуночкової перегородки, дефект міжпередсердної перегородки, відкрита 

аортальна протока без легеневої гіпертензії).  

Серцева декомпенсація виникає раніше при ВВС, які перебігають переважно з 

перевантаженням передсердій. Міокард передсердь серця менш потужний ніж у шлуночків, 

для передсердь більш характерна дилатація, ніж компенсаторна гіпертрофія. 

Легенева гіпертензія. Велике значення для прогнозу та показань до операції має 

ступінь легеневої гіпертензії. Вважається, що якщо тиск у легеневій артерії підвищений на 

30-70%, то легенева гіпертензія носить функціональний характер.  Підвищення тиску у 

легеневій артерії на 70 – 100 %  приводить до того, що після операції тиск залишиться 

підвищеним.  Підвищення тиску у ЛА на 100 % (ДМШП) приводить до значного зменшення 

легеневого кровообігу,  змінюється напрямок скиду крові з права  наліво, і поступово 

розвивається ціаноз. Якщо тиск у легеневій артерії підвищено до 30%, то операцію ще можна 

відстрочити, а якщо – до 50 - 70% - негайно оперувати. 

Гемічна компенсація виникає у відповідь на хронічну гіпоксемію і складається з низки 

компенсаторних зсувів, що направлені на її зменшення: 

а) гіпергемоглобінемія – 160 – 180 г/л; 

б) поліцитемія – рівень еритроцитів у крові складає  5-6 ·10
12  

кл/л; 

в) збільшення об’єму циркулюючої крові; 

г) підвищення в’язкості крові – в результаті чого підвищується тромбоцитоутворення, 

порушується мікроциркуляція, виникають локальні розлади гемодинаміки. 

Метаболічний ацидоз. Виникає на фоні хронічної гіпоксемії і компенсується 

гіпервентиляцією у вигляді задишки, що зменшує ацидоз та гіпоксемію.  

Колатералі. Виникають на фоні  хронічної гіпоксемії. 
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У фазі відносної компенсації серцевої вади спостерігається стійкість серцевої 

діяльності, суб’єктивні скарги зменшуються або відсутні, незважаючи на наявність вад, 

поліпшується фізичний розвиток та моторна активність хворого, відмічається резистентність 

до інфекцій. Тривалість фази відносної компенсації – від декількох місяців до 20-30 років. 

Після другої фази, незалежно від її тривалості розвивається третя фаза перебігу вад – 

термінальна або декомпенсації (обумовлена появою значних дистрофічних та 

дегенеративних змін у міокарді та паренхіматозних органах). Інтеркурентні захворювання та 

ускладнення приводять до летального наслідку. У термінальній фазі розвивається тяжкий 

ступінь анемії, дистрофії, може виникнути септичний ендокардит, загострення 

неспецифічний захворювань легень, порушення ритму серця, серцево – судинна 

недостатність, тромбоемболічний синдром. 

ВАДИ СЕРЦЯ НАБУТІ - ураження серцевого клапана (клапанів), стулки якого 

неспроможні до повного розкриття (стеноз) клапанного отвору або до змикання 

(недостатність клапана), або до того та другого водночас (комбінований порок), їх етіологія, 

як правило, ревматична. Набуті вади серця (НВС) – це вади, які виникають у  результаті 

захворювань або травматичних пошкоджень серця. НВС формують патологічні стани, при 

яких розвивається гостра  або хронічна недостатність кровообігу. 

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  

Клінічні:  
- анамнестичні відомості,  

- ознаки серцевої недостатності,  

- шум при аускультації,  

Параклінічні:  
- електрокардіографія (ознаки гіпертрофії),  

- рентгенографія органів грудної клітки (форма та розмір серця),  

- ехокардіографія (ехоанатомії серця та магістральних судин),  

- допплєрехокардіографія (внутрішньо серцева гемодинаміка),  

- катетеризація порожнин серця (за показаннями).  

ЛІКУВАННЯ  
- Кардіохірургічне лікування.  

- - При серцевій недостатності - відповідне лікування.  

В етіології НВС провідне місце посідає ревматизм (не менше 90% усіх НВС). До 

інших захворювань, при яких можливо формування НВС належать дифузні хвороби 

сполучної тканини, системні васкуліти, бактеріальний ендокардит, сифіліс, травми та інші.  

Основна група НВС представлена вадами клапанного апарату; позаклапанні пороки, 

наприклад надбані дефекти міжшлуночкової та міжпередсердної перетинок, спостерігаються 

рідко. Тому набуті вади серця поділяються по локалізації клапанних уражень (мітрального, 

аортального та трикуспідального клапанів) та по виду цього ураження - у формі 

недостатності клапану та у формі звуження отвору у зоні клапану. При поєднанні ураження 

одного клапану  (у вигляді його недостатності та стенозу отвору у зоні того ж клапану) 

застосовують термін «поєднаний порок» (наприклад, поєднаний аортальний порок, тобто 

поєднання недостатності та стенозу устя аорти). При ураженні двох або більше клапанів 

порок визначають як комбінований (наприклад, комбінований мітрально-аортальний порок. 

По стану загальної гемодинаміки НВС поділяються на компенсовані, тобто ті, при яких не 

проявляються ознаки недостатності кровообігу, та декомпенсовані, при яких виявляється 

недостатність кровообігу.   

Патологоанатомічна картина НВС залежить від етіології пороку та у більшості 

випадків представлена різними змінами клапанного апарату серця та підклапанних структур, 

які формують стеноз клапанних отворів або недостатності клапану внаслідок деструкції та 

деформації його стулок.  

Синдром Марфана. Комплекс спадкових аномалій (спадкування аутосомно-

домінантне), пов'язаних з ушкодженням сполучної тканини. Типові зміни кісток, що 
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включають ненормально довгі кінцівки ("павукові" пальці або "пальці мадонни"), екзостози, 

курячі груди, spina bifida і ін. Ураження м'яких тканин (гіпоплазія мускулатури, 

гіпермобільність сухожиль і суглобів), ока (більша роговиця, аниридії, відсутність вій, 

виражена міопія, ектопія кришталика, колобоми), ЦНС (пірамідні симптоми, гіпофізарно-

діенцефальні розлади, розумове недорозвинення). Характерні аномалії зовнішнього вигляду: 

великий ніс і невиражене підборіддя ( так зване "пташина особа"), дисплазія вушних мочок, 

старечий вигляд. Серед ушкоджень внутрішніх органів, крім змін у легенях (зменшення 

числа часток) дуже важливу роль у клінічній картині хвороби відіграє патологія серця й 

аорти: найчастіше зустрічається розширення проксимального відділу аорти, що може 

привести до аортальної регургітації й симптомів аортальної недостатності, а також до 

розшарування аорти. Часто виникає мітральна недостатність. Усі ці зміни приводять до 

кардіомегалії й застійної серцевої недостатності. Середня тривалість життя хворих - трохи 

більше 30 років, понад 90% хворих вмирають від прогресуючої серцево-судинної патології. 

Дилатаційні або застійні кардіоміопатії (ДКМП). Характеризуються дилатацією й 

вторинною гіпертрофією всіх відділів серця, переважно шлуночків, зі зниженням їх 

пропульсивної здатності. Обговорюється зв'язок ДКМП із осередковою інфекцією, зокрема 

вірусною, особливо з кардіотропними штамами вірусу Коксакі В. Вірусна інфекція ініціює 

розвиток імунопатологічних реакцій проти серцевої тканини. Дотепер, на думку деяких 

кардіологів, не вирішене питання про зв'язок ДКМП і ідіопатичного міокардиту Абрамова-

Фідлера. Роль спадковості в розвитку ДКМП не доведена, хоча останнім часом з'явилися дані 

про генетичну схильність до розвитку ДКМП у носіїв антигену HLA DR4. 

Симптоми захворювання найчастіше з'являються поволі, і КМГ може бути 

випадковою знахідкою, хоча описані гострі й підгострі форми захворювання зі швидким 

прогресуванням серцевої недостатності й смертю протягом 1-2 років. При більш повільному 

перебігу тривалість життя хворих від моменту появи перших клінічних симптомів може бути 

7-8 років, особливо в більш молодих хворих. Типово різке збільшення всіх розмірів серця, 

формування cor bovinum переважно за рахунок дилатації. Вторинна гіпертрофія буває 

найчастіше помірною. Хворі звертаються до лікаря зі скаргами на кардіалгії, задишку, 

перебої в серці. Іноді можна визначити, що в них ще до появи скарг виявляли збільшення 

розмірів серця й різні зміни на ЕКГ. На початку симптоми серцевої недостатності не 

відповідають виразності збільшення серця. Надалі серцева недостатність, рефрактерна до 

лікування, неухильно прогресує, розвивається тотальна серцева недостатність з анасаркою і 

асцитом. Верхівковий поштовх часто ослаблений, артеріальний тиск знижений. Типовим 

проявом ДКМП є тромбоемболічні ускладнення, частіше у дорослому віці. Можливі емболії 

у великому і малому колі кровообігу, але частіше все-таки зустрічаються легеневі емболії. 

Іноді через емболію коронарних артерій розвивається гострий інфаркт міокарда з типовим 

больовим синдромом. Без цього ускладнення больовий синдром у хворих із ДКМП рідко. 

Симптоми, що виявляються при аускультації серця неспецифічні й характерні для дилатації 

серцевих камер: глухість 1 тону, 3 і 4 тони, ритм галопу, акцент 2 тону над легеневою 

артерією, систолічні шуми відповідного характеру, типові для відносної недостатності 

мітрального й трикуспідального клапанів, іноді - відносної аортальної недостатності й 

відносного мітрального стенозу, діастолічні шуми. Типові різні порушення ритму й 

провідності. Необхідні ретельний збір анамнезу й фізикальні дослідження для виключення 

причин настільки значної КМГ: вад серця, артеріальної гіпертензії, ІХС, деяких вторинних 

кардіоміопатій, наприклад, міокардиту Абрамова-Фідлера. На ЕКГ практично у всіх хворих 

виявляються різні порушення ритму й провідності (шлуночкові екстрасістоли, блокади ніжок 

пучка Гіса, АВ-блокади, шлуночкова тахікардія, миготлива аритмія), іноді - інфарктоподібні 

зміни й інфаркти міокарда, гіпертрофія різних камер серця. Рентгенологічно виявляється 

збільшення розмірів серця, підвищення кардіоторакального індексу (КТІ). КТІ більше 0.55 

вважається несприятливою прогностичною ознакою. Ехокардіографія дозволяє виключити 

клапанні вади серця, оцінити стан камер серця й товщину їх стінок. Сцинтіграфія міокарда з 

Tl201 виявляє мозаїчний мілковогнищевий характер ураження. Радіонуклідна 



 71 

вентрикулография виявляє збільшення камер серця, дифузне зниження скорочувальної 

здатності стінки серця, іноді видно пристінкові внутрішлуночкові тромби. Використовують 

комп'ютерну і ядерну магніторезонансну томографію, біопсію міокарда й гістологічне 

дослідження біоптату. 

Обструктивні гіпертрофічні кардіоміопатії або ідіопатичний гіпертрофічний 

субаортальний стеноз (ОГКМП). Захворювання, при якому виникає непропорційне 

стовщення якої-небудь частини або всієї міжшлуночкової перегородки, через що порожнина 

лівого шлуночка звужується й виникає його "обтурація" під час систоли. Є дані про 

спадковий характер захворювання, оскільки виявлені сімейні форми й знайдено зв'язок з 

деякими генами головного комплексу гістосумісності: HLA DR4; B27; DR1. На першій стадії 

захворювання скарги відсутні, і лише випадково виявляються кардіомегалія, в основному за 

рахунок гіпертрофії й дилатації лівого шлуночка, різноманітні зміни ЕКГ і серцеві шуми: 

найбільш характерний систолічний шум вигнання, що відстає від 1 тону, який, на відміну від 

схожого на нього шуму клапанного аортального стенозу, має максимум в 4 міжребір'ї 

ліворуч від грудини, не проводиться на великі судини й не змінюється по інтенсивості 

залежно від положення тіла. 2 тон на основі серця збережений. Надалі можлива поява 

систолічного шуму регургітації через відносну недостатність мітрального клапана, рідше 

діастолічного шуму відносного мітрального стенозу. В першій стадії хвороби можливе 

виникнення синкопальних станів через аритмії й ішемії мозку, особливо при значних 

фізичних навантаженнях. Можливий моносиндромний перебіг хвороби: кардіалгічний, 

аритмічний, псевдоклапанний (фізикальні ознаки вади серця). В 2 стадії з'являються скарги 

на серцебиття, перебої, кардіалгію, іноді на типові напади стенокардії напруги, задишку, 

прогресують вони більш повільно, ніж подібні прояви у хворих ДКМП. При огляді 

виявляється посилений і зміщений вліво й вниз верхівковий поштовх, можливий симптом 

коромисла: два систолічних рухи передсерцевої області. Іноді визначається серцевий горб, 

тахіаритмічний пульс, артеріальний тиск знижений або в нормі. У клінічній картині виникає 

й рецидивує синдром серцевої астми, наступає "мітралізація" хвороби, наростають симптоми 

хронічної лівошлуночкової серцевої недостатності, виникає тотальна серцева недостатність. 

На відміну від ДКМП тромбоемболічні ускладнення виникають рідше. Описаний 

блискавичний варіант хвороби, при якому смерть наступає протягом першої доби й навіть 

перших 6 годин від початку клінічних проявів хвороби, яка до цього часу протікала 

безсимптомно. Деякі спадкові захворювання включають гіпертрофічну кардіоміопатію в 

якості найважливішого елемента, зокрема синдром Leopard. Кожна буква назви позначає 

ознаку: ластовиння, порушення провідності, стеноз легеневої артерії, порушення розвитку 

статевих органів, низький ріст, глухота. Не всі ці ознаки спостерігаються в кожного хворого. 

Найбільш часта комбінація глухоти, низького росту, рясного ластовиння й змін серця у 

вигляді стенозу легеневої артерії й гіпертрофічної (часто обструктивної) кардіоміопатії зі 

звуженням вихідного відділу лівого шлуночка, обумовленого гіпертрофією папілярних м'язів 

і (або) міжшлуночкової перетинки. На ЕКГ: виражена гіпертрофія лівого шлуночка, іноді Р-

mitrale; різноманітні порушення ритму й провідності, можливий синдром WPW, синдром 

слабкості синусового вузла, інфарктоподібні зміни, виражені порушення реполяризації 

(косий підйом S-T і високий Т), псевдоінфарктний Q у відведеннях 2, 3, AVF, V4-V6 у 

зв'язку з гіпертрофією межшлуночкової перегородки. ФКГ виявляє ромбовидний шум 

вигнання, амплітуда якого зростає при пробі з нітрогліцерином, амілнітритом, пробі 

Вальсальви, при швидкому переході у вертикальне положення, тому що у всіх випадках 

зменшується кінцевий діастолічний об'єм лівого шлуночка. Часто реєструються 3 і 4 тони, 

можливий систолічний шум мітральної регургітації. Рентгенографія й томографія виявляють 

збільшення розмірів відповідних камер серця. Крива каротидограми має характерний 

двогорбий вид, що нагадує "клешню рака". Ехокардіографія виявляє динамічну обструкцію 

шляху відтоку з лівого шлуночка, зменшення порожнини лівого шлуночка, малорухливість 

міжшлуночкової перетинки, зміщення в систолу стулки мітрального клапана й ін. 

Радіонуклідне сканування міокарда з 201 Tl - субаортальний стеноз. При катетеризації серця 
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виявляється градієнт тиску всередині порожнини лівого шлуночка, який у систолу може 

досягати 170 мм. рт.ст. Коронарографія показує, як правило, незмінені коронарні артерії. 

Новим важливим методом діагностики є ЯМР-томографія. 

Необструктивні гіпертрофічні кардіоміопатії (НГКМП). Спостерігається 

несиметрична або симетрична гіпертрофія лівого шлуночка без непропорційної гіпертрофії 

міжшлуночкової перегородки, тому синдром обструкції шляхів відтоку з лівого шлуночка не 

виникає. Є відомості про спадковий характер захворювання. Першими клінічними проявами 

є задишка, кардіалгія, пізніше може з'явитися типова стенокардія напруги. Динаміка 

збільшення різних камер серця й клінічна картина захворювання близькі до симптомів 

ОГКМП. Важливою відмінністю є відсутність систолічного шуму вигнання. Більш ніж у 

половини хворих виявляється несиметрична гіпертрофія міокарда лівого шлуночка: 

стовщення передньої або передньобокової стінки, верхівки ("апікальна" форма НГКМП), 

папілярного м'язу й ін. У 1/3 хворих гіпертрофія є симетричною. Клінічна картина при цих 

формах НГКМП подібна. Як при ОГКМП, можлива комбінація з іншими вродженими 

патологіями (полікістоз нирок, різні порушення обміну речовин і інші стани). Діагностика 

складніша, чим у хворих з ОГКМП. Як при первинній КМП, необхідно виключити причини, 

що приводять до вторинної КПМ (ІХС, міокардити й ін.). Зміни ЕКГ можуть не відрізнятися 

від таких при ОГКМП. "Апікальна" форма НГКМП відрізняється своєрідністю: з'являються 

глибокі негативні зубці Т у лівих грудних відведеннях з амплітудою більше 10 мм, високі 

зубці R (більше 26 мм) в V4-V-5, сума SV1 і RV5 більше 35 мм. Найціннішим методом 

діагностики є двомірна ехокардіографія, що виявляє зменшення діаметру порожнини лівого 

шлуночка в діастолі, нормальну ширину шляху відтоку (на відміну від ОГКМП), стовщення 

міокарду лівого шлуночка (або симетричне, або різних його відділів); стулка мітрального 

клапана в систолу наперед не зміщується (це відмінність від ОГКМП). При ехо - діагностиці 

апікальної форми НГКМП можуть бути складнощі через прикриття верхівки серця легенями. 

Збільшення розмірів камер серця виявляє рентгенографія й томографія. Зміни на ФКГ не 

відрізняються від таких при ОГКМП (за винятком відсутності ромбовидного систолічного 

шуму вигнання). Для визначення гіпертрофії окремих ділянок у міокарді використовують 

також вентрикулографію. При коронарографії вінцеві артерії звичайно не змінені. Можлива 

біопсія міокарда, гістологічна картина така ж як при ОГКМП. 

Рестриктивні КМП. При цих рідкіснних захворюваннях типове порушення 

діастолічної функції міокарда шлуночків, стінки яких стають ригідними. При цьому 

підвищується тиск наповнення шлуночків при нормальній скоротливості міокарда. 

Рестриктивні зміни міокарда частіше бувають вторинними й зустрічаються при 

гемохроматозі, глікогенозі, карциноїдному синдромі, пухлинах серця й інших 

захворюваннях, але описані випадки первинних рестриктивних КМП. Значне збільшення 

розмірів серця для цієї групи хвороб не характерно, а якщо й розвивається, то в кінцевій 

стадії хвороби. Іноді можливо навіть зменшення лівого шлуночка. Найбільше часто 

зустрічається збільшення лівого передсердя й правого шлуночка. Деякі автори відносять до 

первинної рестриктивної КМП тільки інтерстиціальний фіброз неясної природи, вважаючи 

всі інші рестриктивні зміни самостійною нозологичною формою або вторинними хворобами. 

Інші автори відносять до первинних рестриктивних КМП ендоміокардіальний фіброз 

(хвороба Девіса), що зустрічається в країнах із тропічним і субтропічним кліматом у 

молодих хворих. Протікає злоякісно й приводить до смерті через 1-4 роки. Проявляється 

наростаючими симптомами застою крові у великому колі, а також задишкою. Кардіалгія 

зустрічається рідко. Типова комбінація важкої серцевої недостатності з незначним 

збільшенням розмірів серця, але в термінальний період можливй розвиток кардіомегалії. 

Деякі автори наближають це захворювання до фібропластичного еозинофільного 

ендокардиту Леффлера, при якому також відбувається стовщення ендокарда, заміщення 

еластичної тканини ендокарду сполучною тканиною і її поширення в субендокардіальний 

шар міокарда. Для синдрому Леффлера характерна комбінація уражень серця із 

бронхоспастичним синдромом, високою еозинофілією периферичної крові. Можливі 
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лихоманка, спленомегалія, іноді – ураження нирок. З боку серця виявляють помірне 

розширення його границь, на пізній стадії можлива кардіомегалія, 1 тон на верхівці 

ослаблений, визначається 3 тон, протодіастолічний ритм галопу, систолічний шум мітральної 

регургітації. Порівняно часто приєднуються тромбоемболії у великому та малому колі 

кровообігу. Слід пам'ятати, що довгостроково існуюча висока еозинофілія 

периферичної крові майже завжди приводить до рестриктивного ураження серця. 

Звичайно, ці стани не відносяться до первинних КМП. Деякі автори відносять до 

рестриктивних КМП первинний ендокардіальний фіброеластоз (хвороба Ланчизі). Ураження 

ендокарду супроводжується вторинною гіпертрофією шлуночків, більше лівого, з наступним 

виникненням серцевої недостатності. Поступово формується кардіомегалія. Можливе 

залучення в патологічний процес ендокарду клапанів з виникненням симптомів їх 

недостатності. Типові ранні порушення ритму, в пізній стадії - тромбоемболічні 

ускладнення. Слід пам'ятати, що частіше, чим первинний, зустрічається вторинний 

фіброеластоз - при захворюваннях серця зі значним підвищенням внутрішлуночкового тиску 

(наприклад, при деяких уроджених вадах серця: коарктація аорти, гіпоплазія аорти й ін.). Ці 

випадки до первинних КМП не відносяться. Враховуючи, що рестриктивні захворювання 

міокарду частіше бувають вторинними, необхідна діагностика основного захворювання. В 

діагностиці рестриктивних уражень дані рентгенографії, ЕКГ, ФКГ неспецифічні. Оцінку 

діастолічної функції лівого шлуночка отримують за допомогою ехокардіографії, 

доплероехокардіографії, катетеризації серця й інших методів. Двомірна ехокардіографія 

виявляє локальні зони ураження ендокарду в типових місцях, зменшення амплітуди 

коливань розмірів шлуночків у систолу й діастолу. Використовують також радіоізотопну 

вентрикулографію, комп'ютерну томографію.  

Легеневе серце. Обов'язково приводить спочатку до парціальної кардіомегалії, а 

потім і до тотальної.  

Ендокринопатії. При ендокринних захворюваннях, що протікають із артеріальною 

гіпертензією, зміни серця залежать в основному від рівня артеріального тиску й супутньої 

ІХС. У деяких випадках можливі розвиток некоронарогенних змін міокарда аж до 

осередкового некрозу (синдром Іценко-Кушинга) і гіперкортицизму іншої природи, 

феохромоцитоми (синдром Конна).  

Дистрофія міокарда при цукровому діабеті - характерне враження великих 

артеріальних судин: найбільш клінічно важливий атеросклероз, зустрічаються також 

кальцифікуючий склероз Менкенберга й неатероматозний дифузний фіброз інтіми. 

Ураження атеросклерозом (діабетична макроангіопатія) коронарних артерій приводить до 

типової картини ІХС, яка розвивається в більш молодому віці, чим класична ІХС, особливо 

при важкому перебігу діабету. При інсулінзалежному цукровому діабеті виникають також 

діабетичні мікроангіопатії, що проявляються ураженням дрібних судин нирок і сітківки очей, 

нервової системи й інших органів, у тому числі серця. При цьому можливе важке ураження 

міокарда, незалежно від виразності атеросклеротичного процесу в коронарних артеріях. 

Клінічно цей стан (діабетична кардіоміопатія) проявляється прогресуючою серцевою 

недостатністю й різними порушеннями ритму; у розгорнутій стадії нагадує первинну 

застійну кардіоміопатію. Ураження серцево-судинної системи є одне з найчастіших причин 

смерті при при цукровому діабеті.  

Дистрофія міокарда при тиреотоксикозі. У її розвитку істотну роль відіграє непрямий 

токсичний вплив тиреоїдних гормонів на міокард, розвиток миготливої аритмії й виразність 

дистрофічних змін у міокарді. Розвиток серцевої недостатності супроводжується дилатацією 

камер серця, яка іноді може передувати клінічній картині серцевої декомпенсації. Зміни з 

боку серця часто виходять на перший план у хворих з токсичною аденомою, коли відсутні 

типові для дифузного токсичного зобу очні симптоми й порушення. 

Дистрофія міокарду при гіпотиреозі. Для мікседеми типові збільшення розмірів 

серця, рідкий пульс, знижений артеріальний тиск; поступово розвивається серцева 

недостатність із застійними явищами у великому та малому колі кровообігу. Хворі 
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скаржаться на задишку, болі в серці. Часто приєднується випіт у порожнину перикарду. 

Рідкше виникає асиметрична гіпертрофія міокарду по типу гіпертрофічного субаортального 

стенозу. У важких випадках серце рентгенологічно нагадує розпластаний на діафрагмі мішок 

зі згладженими контурами, на ЕКГ типове зниження вольтажу всіх зубців, можуть бути 

уповільнення АВ-провідності, зниження сегменту ST, сглаженність або інверсія зубця Т. 

Дистрофія міокарду при акромегалії. Акромегалія є наслідком аденоми гіпофіза й 

надлишкової секреції гормону росту. Типові головні болі, порушення зору (бітемпоральна 

геміанопсія, повна сліпота) через ураження хіазми, збільшуються розміри тіла хворого, що 

іноді є першою ознакою хвороби. Кисті й ступні стають широкими, пальці набувають форми 

сосисок, можливі екзостози. На початку виникає гіперфункція деяких залоз внутрішньої 

секреції (щитовидної, статевих, кори наднирників), пізніше - їх гіпофункція. Характерний - 

цукровий діабет. Спостерігається збільшення внутрішніх органів. Через збільшення гортані 

голос стає низьким. Розвивається кардіомегалія, у прогресуванні якої певну роль відіграє 

також артеріальна гіпертензія, типова для акромегалії, зокрема внаслідок вторинного 

гиперальдостеронизмуа. На початку збільшення розмірів серця не приводить до розвитку 

серцевої недостатності. Вона виникає пізніше у зв'язку з розвитком дистрофії міокарда й 

кардіосклерозу, оскільки соматотропний гормон стимулює надлишкове утворення сполучної 

тканини. Крім розвитку симптомів серцевої недостатності, виникають порушення ритму й 

провідності. У деяких хворих розвивається важке ураження серцевого м'язу, яке може стати 

причиною смерті. Пухлина гіпофізу виявляється рентгенологічно (знімки черепа й 

турецького сідла, томографія, комп'ютерна томографія). При дослідженні очного дна й полів 

зору - ознаки підвищення внутрічерепного тиску, тиску пухлини на хіазму, при 

неврологічному обстеженні - ознаки підвищення внутрічерепного тиску, порушення 

внутрічерепної іннервації 3, 4, 6, 7, 12 пар нервів. Високо діагностичне значення має 

визначення підвищеної активності гормону росту в сироватці крові. На ЕКГ знаходять 

гіпертрофію лівого шлуночка, ознаки ішемії міокарду, можуть бути рубцеві зміни, дифузні 

м'язові зміни. 

Нервово-м'язові захворювання. Кардіомегалія й розвиток серцевої недостатності 

описані при деяких спадкових нервово-м'язових захворюваннях. Виражене ураження серця 

типове для атаксії Фрідрейха. Виникають гіпертрофія лівого шлуночка (рідше в комбінації з 

гіпертрофією правого шлуночка), різні аритмії. Можливі виражені дифузні зміни міокарду 

через ураження дрібних коронарних артерій. Серце часто вражається також при міотонічній 

дистрофії (хвороба Стейнерта), але виражена кардіомегалія із прогресуючою серцевою 

недостатністю зустрічається рідше - до 10% хворих. Іноді кардіомегалія розвивається при 

прогресуючій м'язовій дистрофії Дюшенна. Дитяча форма цієї хвороби, почавшись в 3-4 

роки, може привести а 20-35 років до смерті від прогресуючої серцевої недостатності. Різні 

зміни в серці виявляються й при інших міопатіях, але вони не приводять до кардіомегалії. 

Хвороби обміну речовин. Гемохроматоз - відкладання заліза у вигляді гемосидерину 

в паренхіматозних органах. У класичних випадках виявляються пігментація шкіри, цукровий 

діабет ("бронзовий" діабет), гепатомегалія. Гемосидерин відкладається також у серці. 

Клінічна картина ураження серця зустрічається в 20-25%. Розвиваються кардіомегалія, різні 

порушення ритму, серцева недостатність. Фіброзні зміни серцевого м'яза через відкладання 

гемосидерину найчастіше приводять до порушення ритму, серцевої недостатності. Фіброзні 

зміни серцевого м'яза через відкладання гемосидерину найчастіше приводять до порушення 

скорочувальної функції лівого шлуночка, але іноді можливий розвиток рестриктивних змін 

без дилатації лівого шлуночка. Переважає захворювання у чоловічої статі. 

Глікогеноз. Спадкове захворювання з надлишковим відкладанням глікогену в різних 

органах і тканинах. Ураження серця характерне для глікогенозу 2 типу - хвороби Помпе, яка 

звичайно починається у віці 2-4 місяці з наростаючої кардіомегалії, задишки, схуднення. 

Типові також м'язова гіпотонія, макроглосія. Іноді збільшена печінка. Найчастіше діти 

вмирають від серцевої недостатності в перший рік життя. Менш виражене збільшення серця 

можливе при глікогенозі 2 типу - хворобі Форбса -Корі. Характерні значне збільшення 
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печінки, міопатії. Прогноз сприятливий, тому що до пубертатного періоду прогресування 

хвороби припиняється. 

Мукополісахаридози (гаргоїлізм). Хворіють хлопчики. Хвороба починається у віці 

1-2 років і пов'язана з надлишковим утворенням і відкладанням у тканинах 

мукополісахаридів. У деяких випадках ураження серця на першому плані: розвивається 

дилатаційна кардіоміопатія, можливі різні шуми, пов'язані з розширенням порожнин серця. 

Іноді вражаються стулки мітрального й аортального клапанів і розвиваються симптоми 

відповідних вад. Частіше зустрічаються мітральна й аортальна недостатність, описані рідкі 

випадки аортального стенозу. Можливий розвиток ІХС з типовим синдромом стенокардії. 

Для гаргоїлізму характерні зовнішні стигми: непропорціональна статура (кіфоз, короткі ноги, 

коротка й товста шия), товсті губи, стовщення надбрівних дуг, велика голова, збільшення 

язика, що випадає з напіввідчиненого рота. Можливі різні деформації кісток, 

гепатоспленомегалія, грижі. Хворі звичайно вмирають ще до проявів важкої серцевої 

недостатності, але іноді можуть дожити до 10-30 років і тоді смерть наступає через серцеву 

недостатність. Найбільш вивченим різновидом спадкового мукополісахаридозу являється 

хвороба Пфаундлера-Хурлер. 

Ліпоїдози. Розвиток кардіомегалії описано тільки при порушенні, що дуже рідко 

зустрічається, це відкладання фосфатидів - хвороба Фабрі. Домінантне захворювання, 

зчеплене зі статтю. Хворіють чоловіки. Характерне ураження шкіри й слизових оболонок: 

невеликі ангіоми розміром до шпилькової голівки, переважно на губах, щоках, в області 

кінцевих фаланг, пупка, мошонки. Типові дистрофічні зміни роговиці. Комбінація цих змін 

відбивається в назві хвороби - дифузна ангіокератома. Типові артеріальна гіпертензія, 

вазомоторні розлади, знижене потовиділення, нирковий васкуліт, що приводить до 

гліколіпідної нефропатії, синдрому поліурії - полідіпсії й до ниркової недостатності. 

іуіраження серця проявляється кардіомегалією, різними порушеннями ритму й провідності, 

серцевою недостатністю. Ураження серця проявляються симптомами гіпертрофічної 

кардіоміопатії. Хворі вмирають найчастіше від уремії, рідше від прогресуючої серцевої 

недостатності. 

Амілоідоз серця. Типове ураження серця при первинному амілоїдозі, кардіопатичній 

формі спадкового сімейного амілоїдозу. Для вторинного амілоїдозу кардіомегалії не 

характерні, хоча відкладання амілоїду зустрічається в 54% хворих. При первинному 

амілоїдозі серце вражається в 75-85% хворих: наростає кардіомегалія й рефрактерна до 

лікування серцева недостатність. Через те, що амілоїд відкладається під ендокардом, в інтимі 

коронарних артерій, клінічна картина амілоїдозу серця може протікати під маскою інших 

захворювань. У ряді випадків порушується не стільки скорочувальна функція лівого 

шлуночка, скільки його діастолічна функція, і тоді клінічна картина нагадує рестриктивну 

кардіоміопатію. При амілоїдозі лівий шлуночок не розширюється, а відзначається 

збільшення лівого передсердя, правого шлуночка. Відкладання амілоїду в передсердях може 

викликати здавлювання вен і розвиток синдрому верхньої полої вени, у клапанах серця - 

різні вади, а в коронарних артеріях - розвиток гострого інфаркту міокарду. Можливий 

констриктивний перикардит через амілоїдоз перикарду. 

Ожиріння. Зміни серцево-судинної системи відіграють провідну роль у клінічній 

картині ожиріння. При прогресуванні ожиріння серце оточує жировий панцир, жир 

відкладається в сполучнотканинних прошарках міокарду, утрудняючи його скорочувальну 

функцію. Крім цього збільшується ризик розвитку атеросклерозу й підвищується 

артеріальний тиск. Усі ці фактори приводять до збільшення розмірів серця за рахунок 

гіпертрофії й дилатації обох шлуночків, особливо лівого. Клінічна картина ураження серця 

практично не відрізняється від такої при ІХС і артеріальній гіпертензії. Особлива увага 

приділяється синдрому "ожиріння - гиповентиляція" (синдром Піквіка). Типова комбінація 

провідних первинних симптомів (ожиріння, гіповентиляція, підвищена сонливість) із 

вторинними симптомами: дифузний ціаноз, психічні порушення. Характерна емфізема 
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легень і формування легеневого серця. Деякі автори вважають цей симптомокомплекс 

спадковим. Частіше хворіє жіноча стать. 

"Спортивне" серце. У спортсменів, що тренуються в основному на витривалість 

(бігуни- марафонці, плавці на довгі дистанції, лижники, альпіністи й ін.), типовий розвиток 

фізіологічної дилатації камер серця й гіпертрофії міокарда, що не перевищують верхніх 

границь норми. Збільшення серця відбувається, як правило, за рахунок дилатації, а не 

гіпертрофії. Гіпертрофія й тоногенна дилатація правих камер виникають в тих спортсменів, 

яким необхідні короткі, але сильні м'язові напруги, пов'язані із затримкою подиху на вдиху, 

погіршенням у зв'язку з цим легеневого кровообігу. Надмірні м'язові напруги можуть 

привести до дистрофії міокарду внаслідок фізичної перенапруги й патологічного 

спортивного серця, яке розвивається найчастіше поступово й проявляється прогресуючим 

збільшенням його розмірів. На початку зберігається властива спортсменам брадикардія й 

знижений артеріальний тиск. Подальша динаміка залежить від поведінки спортсмена. При 

несприятливих обставинах кардіомегалія прогресує, і поступово виникають симптоми 

серцевої недостатності. Можливі порушення ритму. Іноді розвивається синдром гострої 

перенапруги міокарда з розвитком фатальних порушень ритму, осередкових некрозів і 

крововиливів у міокард. Розміри серця при цьому можуть бути збільшеними. На ЕКГ 

можливі синусова брадикардія, зниження амплітуди зубця Р, збільшення амплітуди зубців 

комплексу QRS і Т у лівих грудних відведеннях, негативний Т в AVF, сегмент ST зміщений 

донизу в грудних відведеннях, неповна блокада ніжки пучка Гіса, ознаки вогнищевого 

ураження міокарду й порушень ритму, у важких випадках синдром перенапруги міокарду. 

Важливу роль відіграє ехокардіографія (визначення розмірів порожнин серця). 

Рентгенологічно розміри серця можуть бути значно збільшені, верхівка серця іноді гостра, 

іноді закруглена, контури серця видаються в'ялими, легко деформуються під впливом 

посилених екскурсій діафрагми. 

Пухлини серця. Від числа всіх розтинів вторинні пухлини серця зустрічаються в 20-

40 разів частіше. Первинні пухлини серця звичайно бувають доброякісними. Первинні 

пухлини серця - рідке захворювання, яке виявляється не частіше чим в 0.5-6.4%. 

Міксома. Утвір кулястої або поліпоподібної форми, що росте з ендокарду 

лівогопередсердя. Винятково рідко зустрічаються міксоми шлуночків або клапанів серця. У 

рідких випадках пухлина може давати метастази й протікати злоякісно. Дуже рідко викликає 

кардіомегалію: звичайно визначається лише збільшення лівого передсердя, може бути 

своєрідна аускультативна картина, пов'язана з функціональним мітральним стенозом, коли 

пухлина на ніжці спускається в лійку мітрального клапана. 1 тон на верхівці посилений, і 

його характер може змінюватися залежно від положення хворого, вислуховуються 

варіабельні діастолічні шуми, відсутнє характерне для мітрального стенозу мітральне 

клацання, але можна чути "ляпанець пухлини" - діастолічний низькочастотний тон, що 

виникає через 0.08 - 0.12 після 2 тону, тобто пізніше, чим звичайне високочастотне мітральне 

клацання. Загальна клінічна картина може проявлятися лихоманкою, частими 

непритомностями, розвитком синдрому Морганьї-Едемс-Стокса в момент закупорки 

пухлиною лівого атріовентрикулярного отвору. Стеноз мітрального отвору проявляється 

також симптомами застою крові в легенях, задишкою, кашлем, кровохарканням, можливі 

напади гострого набряку легенів. Може розвинутися синдром легеневої гіпертензії. Типовим 

симптомом міксоми лівого передсердя є емболії великого кола кровообігу, особливо часто - 

головного мозку. Зміни на ЕКГ неспецифічні. Можуть бути різні порушення ритму. ФКГ 

виявляє вищенаведені аускультативні дані й дозволяє відрізнити "ляпанець пухлини" від 

мітрального клацання й 3 тону. Рентгенологічне дослідження виявляє збільшення лівого 

передсердя, при розвитку гіпертензії малого кола - вибухання другої дуги лівого контуру 

серця в прямій проекції, збільшення конусу легеневої артерії й правого шлуночка в правій 

косій проекції. Іноді виявляється кальцифікація пухлини. У легенях - картина 

інтерстиціального набряку, розширення легеневих вен. Усі ці зміни неспецифічні й можуть 

бути при мітральному стенозі (за винятком кальцифікації пухлини). У крові хворих можливі 
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анемія, лейкоцитоз, збільшення ШОЕ, діспротеінемія. Самим інформативним і простим 

методом виявлення міксоми є ехокардіографія, особливо секторальне ультразвукове 

сканування. Застосовуються також радіоізотопне сканування, сцинтіграфія, 

ангіокардіографія, вентрикулографія.  

Рабдоміома. Найпоширеніша з доброякісних інтраміокардіальних пухлин, складає 

20% від числа доброякісних пухлин серця. Частіше зустрічається в дітей. Деякими авторами 

розглядається як гамартома або вроджене порушення вуглеводного обміну. Може 

поєднуватися з пухлиною нирки й з туберкульозним склерозом кори головного мозку, який 

проявляється розумовою відсталістю й внутрішньочерепною кальцифікацією. Можливе 

збільшення розмірів серця, що залежить від кількості вузлів і їх розмірів. Вибухання вузлів у 

порожнину камер серця може симулювати стенози клапанних отворів, а вузли, розташовані в 

перегородці, можуть викликати різні аритмії, порушення провідності й раптову смерть. 

Поступово прогресує серцева недостатність і збільшуються розміри серця. Найбільш 

інформативна ангіокардіографія, використовують також ехографію, комп'ютерну 

томографію. 

Інші доброякісні пухлини серця. Зустрічаються фіброми, ліпоми, лейоміоми, 

лімфангіоендотеліоми, і деякі інші пухлини. Клінічна картина залежить від розмірів і 

розташування пухлини. Можлива та чи інша ступінь внутрішньосерцевої обструкції, 

збільшення розмірів серця, порушення його провідної системи. Усі ці пухлини дуже рідкісні.  

Злоякісні пухлини серця. Саркома - злоякісна пухлина серця, яка зустрічається 

найчастіше. Походить з ендокарду правих відділів серця. Частіше виникає швидко 

зростаючий вузол, рідше - дифузна інфільтрація серця. Проявляється здавленням великих 

вен і коронарних артерій, оклюзією клапанних отворів, що швидко прогресує серцевою 

недостатністю. Типові виражений болючий синдром, швидке збільшення розмірів серця, 

гемоперикард, різні порушення ритму. Смерть наступає через важку серцеву недостатність 

або метастази в життєво важливі органи. Можлива раптова смерть. Іноді зустрічаються 

злоякісні тератоми серця, що протікають з подібною клінікою. Для діагностики 

використовують рентгенографію, томографію серця, рентгенокімографію, ехокардіографію, 

радіоізотопне сканування серця, комп'ютерну томографію. На ЕКГ - різні порушення ритму, 

можливі інфарктоподібні зміни.  

Вторинні пухлини серця. Найбільш часто метастази в серце дають пухлини легень, 

молочної залози, злоякісні меланоми, а також інші пухлини. Можлива лейкозна інфільтрація 

міокарду при різних гемобластозах. Крупновузлові метастази діаметром до 5 см змінюють 

конфігурацію серця, можуть привести до кардіомегалії із прогресуючою серцевою 

недостатністю й порушеннями ритму. Поліпоподібні метастази в порожнини серця можуть 

симулювати вади серця. Мілковузлові метастази діаметром до1 см частіше розсіяні по 

епікарду й перикарду, викликають больовий синдром, вислуховується шум тертя перикарду. 

Можливий синдром верхньої порожнистої вени, випіт у порожнину перикарду. Типові 

симптоми інтоксикації, і найчастіше виражені симптоми первинної пухлини й метастазів. 

Перикардити, випоти в перикард. При великих випотах можливе вибухання грудної 

клітки в прекардіальній області, міжреберні проміжки згладжені, поверхневі тканини 

набряклі. Верхівковий поштовх ослаблений, і, найголовніше, зміщений до серединно-

ключичної лінії в 3-4 межребер'ях. У положенні хворого на спині верхівковий поштовх може 

взагалі не визначатися. Перкуторно тупість над областю серця розширена в обидва боки й 

стає надзвичайно інтенсивною ("дерев'яною"). Відбувається скорочення зони відносної 

серцевої тупості аж до повного її зникнення в нижніх відділах зони тупості (симптом 

Едлефсена). У верхніх відділах зони тупості її розширення відбувається за рахунок відносної 

тупості через піджаття легеневого краю й появи зони гіповентиляції. Можливий ателектаз 

нижньої частки лівої легені через механічний тиск Ексудат позаду від серця (симптом 

Еварта-Оппольцера): притуплення від кута лівої лопатки вниз, ослаблення дихання, яке 

набуває бронхіального відтінку, і посилення бронхофонії. Ці зміни можуть проявлятися при 

значному нахилі тіла вперед, при цьому легені розправляються й при аускультації 
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визначаються мілкопухирчасті хрипи й застійна крепітація (симптом Піна). При аускультації 

серця значне ослаблення звучності тонів визначають не завжди, воно скоріше є симптомом 

міогенної дилатації серця, ніж випоту в порожнину перикарду. Може вислуховуватися шум 

тертя перикарду, який підсилюється при закиданні голови назад (симптом Герке). Шум тертя 

перикарду підсилюється на вдиху, його інтенсивність змінюється при змінах положення тіла. 

Через здавлювання стравоходу можлива дисфагія. Здавлювання трахеї й поворотного нерву, 

а також рефлекторне подразнення діафрагмального й блукаючого нервів викликають 

гавкаючий сухий кашель, афонію, гикавку, нудоту, блювоту. Інші симптоми пов'язані з 

захворюваннями, що викликали перикардит. Стрімке наростання рідини в порожнині 

перикарду приводить до швидкого розвитку тампонади серця, що супроводжується болючим 

синдромом і симптомом шоку, навіть при порівняно невеликій кількості ексудату в 

порожнині перикардау (200-400 мл). Можлива раптова смерть внаслідок подразнення 

рецепторів перикарду. Це може виникнути при розриві серця (гострий інфаркт міокарду, 

аневризмі серця), пораненнях серця, деяких геморагічних діатезах і ряді інших причин. 

Рентгенологічне дослідження виявляє збільшення серцевої тіні, яка при гострому 

перикардиті схожа на форму напруженого мішка з вибухаючими округлими бічними 

контурами й близька до кулястої. Іноді серцеву тінь називають псевдомітральною. Описана 

трикутна тінь частіше буває при довгостроково існуючих випотах. В косому положенні 

визначається відхилення назад стравоходу при контрастуванні його барієм і зменшення 

ретростернального простору. Для діагностики випоту в перикард за допомогою 

рентгенологічного методу досить наявності в перикарді від 150 до 500 мл ексудату. 

Рентгенокімографія виявляє ослаблення пульсації контуру серцевої тіні. Ехокардіографія 

також виявляє випіт у перикарді. На ЕКГ знижується вольтаж усіх зубців, можливі 

деформація зубця Т и альтернуючий характер зубців. На початку можливий короткочасний 

підйом сегменту ST. Використовується радіоізотопна діагностика й комп'ютерна томографія, 

яка виявляє мінімальні кількості рідини в порожнині перикарду (10 мл), а також дає 

можливість судити про характер вмісту, про ущільнення й кальцифікацію перикарду, а також 

про наявність спайок. Важливе діагностичне й лікувальне значення мають пункція перикарду 

й дослідження отриманого ексудату для визначення його характеру (серозно-фібринозний, 

геморагічний, гнійний, гнильний) шляхом цитологічного, бактеріального й біохімічного 

досліджень. Відносна щільність ексудата перевищує 1018, вміст білку більше 3%, проба 

Ривальта позитивна. Зміни різних лабораторних тестів залежать від причини перикардиту. У 

периферичній крові, як правило, - лейкоцитоз, збільшення ШОЕ. Значно підвищений 

венозний тиск. 

Хронічний випітний перикардит. При збереженні випоту в порожнині перикарду 

більш 6 тижнів можна говорити про хронічний випітний перикардит, але частіше симптоми 

випоту наростають поступово, стадія гострого перикардиту відсутня і точно визначити 

початок захворювання важко. Такий хронічний випітний перикардит зустрічається, зокрема, 

при туберкульозі. Хронічний випітний перикардит може протікати стабільно, без збільшення 

кількості ексудату, а може прогресувати з наростанням ознак тампонади серця. Поступове 

збільшення ексудату до 2 літрів і більше може привести до клінічної картини, подібної з 

такою при гострих випітних перикардитах зі значно меншою кількістю ексудату, що 

пов'язано з різною швидкістю його нагромадження. При дуже повільному нагромадженні 

ексудату або стабільному плині захворювання виражена недостатність кровообігу наступає 

пізно, у клінічній картині превалює синдром кардіомегалії. Поступове ущільнення листків 

перикарду в результаті хронічного запалення приводить до того, що зона тупості при зміні 

положення тіла хворого перестає зміщуватися. Довгостроково існуючі ексудати часто 

приводять до розвитку констриктивного перикардиту. Рентгенологічне дослідження: про 

хронічний перебіг процесу свідчать ділянки кальцифікації в області перикардіальної тіні й 

різка окресленість лінії її контуру. Границі серцевої тіні набувають трикутної форми на 

відміну від кулястої при гострому випітному перикардиті. Ущільнення перикарду 

відчувається також під час пункції (голка "провалюється" у порожнину перикарду). При 
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довгостроковоіснуючому венозному застої декомпресійна пункція з видаленням великої 

кількості рідини може бути небезпечною: іноді наступає смерть у результаті гострої 

дилатації лівого шлуночка. У довго існуючому ексудаті може накопичуватися холестерин, і 

він стає золотаво-жовтим за кольором. Незапальні випоти в порожнину перикарду. При 

серцевій недостатності, рідше при інших станах, що супроводжуються набряками, 

анасаркою, може виникнути гідроперикард. Кількість рідини звичайно не перевищує 300-400 

мл, що само по собі мало впливає на показники гемодинаміки. Болі в області серця й шум 

тертя перикарда не характерні. Рідко кількість рідини в порожнині перикарду настільки 

збільшується, що наростають симптоми тампонади серця. Випіт типовий для мікседеми іноді 

досягає величезних розмірів (до 4 л), але симптоми тампонади серця не виникають. 

Лікування тиреоїдними гормонами приводить до повного розсмоктування випотуа. Рідко 

можливе нагромадження в порожнині перикарду лімфи (поранення лімфатичної протоки, 

новоутворення), коли виникає зв'язок між лімфатичною протокою й порожниною перикарду 

- хілоперикард. Іноді можливо швидке нагромадження крові в порожнині перикарду - 

гемоперикард, що приводить до гострої тампонади серця з смертельним результатом. 

Остаточний діагноз незапального випоту в порожнину перикарду можливий після пункції. 

При гідроперикарді відносна щільність менше 18, вміст білку менше 3%, проба Ривальта 

негативна. Мікседематозний випіт звичайно жовтувато-лимонного кольору, має 

"слизуватий" характер, проба Ривальта негативна, але білкауможе бути більше 3%. 

Констриктивний перикардит. Зустрічається в результаті хронічного 

туберкульозного перикардиту, а також після гнійних перикардитів, поранень області серця, 

рідше - після операцій на серці й у результаті ревматичного перикардиту. Останнім часом 

описані констриктивні перикардити після різних бактеріальних і вірусних гострих 

перикардитів. Променеві ураження серця в результаті опромінення при пухлинах 

середостіння чи молочної залози може привести поряд з дифузним фіброзом міокарду, що не 

сприяють значному збільшенню розмірів серця, до значних фіброзних змін у перикарді із 

клінічною картиною констриктивного перикардиту. Початкова стадія рубцьового здавлення 

серця проявляється задишкою, одутловатістю обличчя, набряканням шийних вен, при цьому 

хворий може спокійно лежати горизонтально й не шукає високого узголів'я. Пульс малого 

наповнення, тони серця звичайної звучності. Розміри серця в цей період змінені мало. 

Характерне виявлення великої щільності печінки, поступово формується псевдоцироз Піка. 

Виражена стадія констриктивного перикардиту проявляється постійною задишкою, що 

збільшується при найменших фізичних навантаженнях, вираженим застоєм у системі 

верхньої порожнистої вени й портальній системі. Набряки на ногах частіше відсутні. Функції 

печінки порушені незначно й повертаються до норми після ліквідації здавлювання серця. 

Верхівковий поштовх відсутній, можливе систолічне втягування в області верхівки (симптом 

Салі-Чудновського). Пульс ослаблений, часто парадоксальний, артеріальний тиск помірно 

знижений. При аускультації серця може визначатися "перикардіальний стукіт" або кидок - 

перикард-тон у протодіастолі, який викликає тричленний ритм (постсистолічний ритм 

галопу). Іноді виникає миготлива аритмія. Границі серця помірно збільшені. Можливий 

розвиток спаєчного процесу в плевральній порожнині, утворення плевроперикардіальних 

спайок. Дистрофічна стадія характеризується анасаркою і порожнинними набряками через 

гіпопротеїнемію, зокрема внаслідок прогресуючого порушення функції печінки: виникають 

трофічні розлади, типова миготлива аритмія. Рентгенологічне дослідження найчастіше 

виявляє згладжування серцевої тіні; дуги серця погано диференціюються через спайки, 

видимі екстраперикардіальні зрощення, іноді - капсула, що здавлює серце. Інколи серце 

набуває форму чобота. Верхня порожниста вена розширена. Рентгенокімографія виявляє 

зниження амплітуди пульсації серця, а електрокімографічна крива має характерну форму. На 

ЕКГ часто знаходять розширення зубця Р, низький вольтаж комплексу QRS і негативний 

зубець Т. Венозний тиск значно підвищений (більше 250 мм вод ст.). Велике значення має 

ехокардіографія. Застосовується також зондування серця. 

Хвороби крові.  
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Анемії. Зміни з боку серцево-судинної системи залежать від ступеня виразності 

анемії. По мірі зменшення гемоглобіну наростає дилатація серця без істотної гіпертрофії. 

При рівні гемоглобіну 50-40 г/л і нижче можливий розвиток симптомів недостатності 

дилатованого серцевого м'язу навіть без супутніх захворювань серцево-судинної системи. 

Істотною причиною розвитку дилатації серця, крім дистрофії міокарду, через хронічну 

гіпоксію є збільшення обсягу циркулюючої крові. При деяких гемолітичних анеміях, 

особливо в період гемолітичних кризів, можливі мікротромбози, зокрема легеневих судин 

(легеневе серце) і коронарних артерій (інфаркт міокарда). У випадку рецидивируючих 

гемолітичних кризів розвивається фіброз серцевого м'яза з кардіомегалією. Найчастіше це 

зустрічається у хворих серпоподібноклітинною анемією за рахунок оклюзії судин 

серпоподібними еритроцитами. При таласемії можливе відкладання заліза в тканинах, 

зокрема в серцевому м'язі, що може привести до кардіомегалії, різних порушень ритму, 

серцевої недостатності. При таласемії описані також випадки гострого ексудативного 

перикардиту. 

Лейкози. Лейкозна інфільтрація міокарду часто виникає у хворих гострим лейкозом, 

але її клінічні прояви виявляються лише в незначної частини хворих, особливо при гострому 

мієлобластному лейкозі. Можливі розширення границь серця, різні аритмії, симптоми 

серцевої недостатності. Усі ці прояви усугубляються наявною при при гострому лейкозі 

анемією. Іноді, особливо в термінальному стані, виникає лейкозна інфільтрація перикарду із 

клінічною картиною гострого перикардиту, часто ексудативного. При хронічних лейкозах 

також виникає лейкозна інфільтрація міокарду, але її клінічні прояви розвиваються рідше, 

симптоми ураження серцевого м'язу найчастіше пов'язані з наявною у хворого анемією. До 

хронічного миєлопроліферативного синдрому відноситься дійсна поліцитемія, при якій 

ураження серцево-судинної системи відіграє провідну роль у клінічній картині хвороби і її 

наслідках. Плетора сприяє порушенню мікроциркуляції, тромбозам. Типове підвищення 

артеріального тиску, ранній розвиток ІХС.  

Дистрофія міокарду при уремії. Збільшення розмірів серця у хворих з уремією 

зустрічається постійно й звичайно корелює зі ступенем виразності й давниною артеріальної 

гіпертензії. Певну роль відіграє також прогресування атеросклеротичного ураження, чому 

сприяють як гіпертензія, так і порушення жирового обміну у хворих з ХНН. По мірі 

прогресування ниркової недостатності все більшу роль відіграють електролітні порушення 

(гіперкаліємія в комбінації з гіпокалійгістією, кальцифікація міокарду й ін.), які приводять до 

різних порушень ритму й провідності. Завжди наявна у хворих анемія також вносить свій 

внесок у розвиток уремічної дистрофії міокарда. Частим при уремії є ураження перикарду - 

сухий або випітний перикардит. У деяких хворих розвиваються симптоми хронічного 

констриктивного перикардиту; описаний розвиток тампонади серця. у 20-25% хворих 

виявляється уремічний міокардит. Уремічне ураження міокарду приводить до прогресуючої 

серцевої недостатності (спочатку лівошлуночкової), потім порушується кровообіг в обох 

колах і виникають дилатація й гіпертрофія серцевих камер.  

Протоколи діагностики та лікування запальних та незапальних захворювань системи 

кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією (міокардиту, ендокардиту, 

перикардиту, кардіопатій, вроджених та набутих вад серця). 

 

ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ МІОКАРДИТУ У ДІТЕЙ  

Гострий міокардит - це запальне захворювання з інфільтрацією міокарда 

іммунокомпетентними клітинами.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  

Клінічні:  
Діагноз ВРОДЖЕНОГО МІОКАРДИТА є переконливим, якщо симптоми серцевої 

патології виявляються внутрішньоутробно або в пологовому будинку, вірогідним - якщо 

вони виникають в перші місяці життя дитини без попереднього інтеркурентного 

захворювання.  
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- патологія акушерського анамнезу матері,  

- затримка фізичного розвитку дітей,  

- часті повторні пневмонії у дітей після народження,  

- серцевий горб, розширення меж відносної серцевої тупості,  

- можливо ослаблення тонів серце (необов'язково),  

- ознаки серцевої недостатності, переважно лівошлуночкової.  

Параклінічні:  
- рентгенологічно: збільшення кардіоторакального співвідношення,  

- ЕКГ: ознаки гіпертрофії міокарда лівого шлуночка і лівого передсердя, порушення 

ритму, подовженя QТ та процесів реполярізації,  

- ЕхоКГ: ділатація порожнини лівого шлуночка і гіпертрофія його стінок, зниження 

показників скоротливої здатності міокарда.  

Діагноз НАБУТОГО МІОКАРДИТА у дітей розглядаються у випадках, коли 

ураження міокарда виникають на терені або після інфекційного захворювання (частіше 

вірусного) і мають в подальшому самостійний перебіг.  

Клінічні:  
- зв'язок розвитку міокардиту з перенесеною напередодні гострою вірусною 

інфекцією,  

- млявість, слабкість при смоктанні грудей, щвидка стомлюваність під час годування 

та грання,  

- кашель, блювота, дисфункція кишок на фоні видужання від вірусної інфекції,  

- блідість шкіри, ціаноз носо-губного трикутника,  

- тахікардія,  

- зміщення меж відносної серцевої тупості,  

- послаблення І тону,  

- можливий систолічний шум над верхівкою серця,  

- ознаки лівошлуночкової або тотальної недостатності кровообігу.  

Параклінічні:  
- рентгенологічно: збільшення кардіоторакального співвідношення,  

- прискорення ШОЕ, нейтрофільний лейкоцитоз, підвищення рівня сіалових кислот, 

серомукоїда, С-реактивного білка,  

- ЕКГ: зниження вольтажу комплексів QRS в перші 2-3 тижні захворювання, в 

подальшому - порушення процесів реполярізації, перевантаження лівого шлуночка, можливо 

- атріовентрикулярна блокада, порушення ритму;  

- ЕхоКГ: ділатація порожнини лівого шлуночка, рідше лівого передсердя і правого 

шлуночка, зниження показників насосної та скоротливої функції міокарда.  

ЛІКУВАННЯ  
Госпіталізація.  

- Ліжковий режим в гострому періоді, тривалість його обумовлюється тяжкістю 

кардиту: при середньотяжких формах - від 3 до 5 тижнів, при тяжких - 8 тижнів і більше.  

- Повноцінна дієта. В гострому періоді необхідно виключити харчові продукти, які 

викликають збудження серцево-судинної системи: каву, кріпкий чай, жарені блюда, хрін, 

часник та ін. Збагачення дієти калієм (ізюм, курага, горіхи, банани, печена картопля, гречана 

крупа, ін.). Обмеження хлоріду натрія та рідини при серцевій недостатності.  

- Етіотропне лікування - противірусні та антибактеріальні препарати.  

- Нестероїдні протизапальні засоби.  

- При тяжкому гострому міокардиті, при хронічному міокардиті з ознаками серцевої 

недостатності та міокардитах алергійного походження -преднізолон внутрішньо 0,8-1,5 мг/кг 

на добу.  

- При затяжному перебігу міокардита, рецидивах хронічного міокардита 

призначаються делагіл або плаквеніл.  
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- Засоби кардіотрофічної терапії (панангін, L-карнітіна хлорід, мілдронат, кардонат, 

фосфаден, АТФ-лонг, ін.).  

- При серцевій недостатності - серцеві глікозиди (дігоксин), діуретики (фуросемід, 

ін.), інгібітори АПФ (каптоприл).  

ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕНДОКАРДИТУ У ДІТЕЙ 
Ендокардит - запальне захворювання ендокарда інфекційної етіології, що обумовлено 

інвазією збудника з його локалізацією на клапанних структурах, ендокарді, ендотелії в зоні 

магістральних судин, що прилягає до серця та супроводжується, як правило, бактеріємією з 

ураженням різних органів та систем організма.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ (клінічні та параклінічні):  
Діагноз інфекційного ендокардиту вважають визначеним при наявності виділення 

мікроорганізму із культури, або вегетацій, або емболів, або інтракардіального абсцесу або 

наявності 2 великих клінічних критеріїв або 1 великого + 3 малих або 5 малих критеріїв.  

До великих (основних) критеріїв відносяться наступні:  
- позитивна гемокультура (типовий мікроорганизм з 2 незалежних гемокультур - 

Viridans streptoccoci, Streptoccocus bovis, HACEK - група (Haemophilus spp., Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Cardiobacterium Hominis, Eikenella spp., Kingella kingae), 

Staphylococcus aureus, Enterococci, що отримані через 12 годин або всі 3 або більшість з 4 

незалежних гемокультур с інтервалом не менш 1 години),  

- позитивні ехокардіографічні дані (інтракардіальні маси на клапанах та інших 

структурах серця з наявністю потоку регургітації, або на імплантованих матеріалах, або 

абсцес серця, поява нової клапанної регургітації або підсилення попередньої).  

До малих (допоміжних) критеріїв відносяться наступні:  
- попередні захворювання серця або внутрішньовенне застосування препаратів чи 

наркотичних засобів,  

- лихоманка 38,0 С,  

- васкулярні феномени (великі артеріальні емболи, септичні інфаркти легенів, 

мікотична аневризма, інтракраніальні геморагії, кон'юктивальні геморагії, Janeway - 

ураження),  

- імунологічні феномени (гломерулонефрити, вузелки Osler, плями Roth, ревматоідний 

фактор),  

- мікробіологічні докази (позитивна гемокультура у випадках, коли не витримані 

умови щодо великих критеріїв, серологічні тести),  

- ЕхоКГ (зміни, що притаманні для ІЕ у випадках, коли не витримані умови щодо 

великих критеріїв).  

ЛІКУВАННЯ  
- Антимікробна терапія має бути по можливості етіотропною, достатньо тривалою 

(при стрептококовій етіології - не менше 4 тижнів, при стафілококовій етіології - не менше 6 

тижнів, при грамнегативних збудниках - не менше 8 тижнів). При невідомому збуднику 

стартова терапія: пеніцилін або цефалоспорин І генерації в поєднанні з гентаміцином, з 

послідуючою корекцією. При грибкових ендокардитах - амфотеріцин В, флюконазол.  

- Профілактичні дози гепарину для запобігання утворення тромбів.  

- Показання для глюкокортикостероїдів - лише інфекційно-токсичний шок чи 

медикаментозна алергія.  

- Можливе застосування імунотерапії.  

- Показання до хірургічного лікування інфекційного ендокардиту: резистента до 

терапії серцева недостатність, гостра деструкція клапанів серця, стійка бактеріємія з 

неефективністю антимікробної терапії, інтракардіальні абсцеси, великі рухомі вегетації на 

клапах, грибковий ендокардит, інфекційний ендокардит клапаного протеза.  

ГОСТРИЙ ПЕРИКАРДИТ  
Гострий перикардит - запалення вісцерального та парієтального листків перикарда, 

що проявляється фіброзними змінами та/або накопиченням рідини в порожнині перикарду.  
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ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  

Клінічні:  
- біль у ділянці серця різної інтенсивності з локалізацією за грудиною,  

- шум тертя перикарда  

Параклінічні:  
- ЕКГ: конкордантний під'йом ST з одночасовою випуклістю донизу з переходом до 

високого позитивного зубця Т, через 1-2 доби сегмент ST зміщується нижче ізолінії, стає 

випуклим вверх, потім протягом кількох діб вертається до ізолінії, поступово згладжується Т 

і через 10-15 діб стає двохфазним або негативним, комплекс QRS при цьому не змінюється,  

- ЕхоКГ: спостерігається потовщення листків перикарду.  

ЛІКУВАННЯ  
- Обов'язкова госпіталізація.  

- Постільний режим, психічний спокій.  

- Харчування - адекватне віку дитини, обмеження хлориду натрію за показаннями.  

- Антибіотикотерапія - пеніциліни або цефалоспорини сумісно з аміноглікозидами, 

корекція в залежності від виду збудника інфекційного процесу. При туберкульозній етіології 

- специфічне довготривале лікування.  

- Нестероїдні протизапальні препарати (аспірін, діклофенак, ібупрофен, індометацин, 

німесулід або ін.) Глюкокортикостероїди призначають при дифузних захворюваннях 

сполучної тканини, ревматизмі ІІІ ст., аутоімунному перикардиті, туберкульозному 

ексудативному перикардиті, у випадках, коли больовий синдром не вдається контролювати 

нестероїдними протизапальними препаратами.  

- Терапія ускладнень, серцевої недостатності та супутніх станів.  

Перикардіоцентез показаний при швидкому надлишковому накопиченні ексудату та 

розвитку тампонади серця. Пункція порожнини перикарда також може бути корисною при 

гнійному перикардиті, а також для уточнення етіології захворювання.  

ХРОНІЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ (ЗЛИПЧИВИЙ) ПЕРИКАРДИТ  

Хронічний адгезивний (злипчивий) перикардит розвивається після гострого 

перикардиту гнійного, посттравматичного, ревматичного, уремічного і ін.) і має перебіг без 

здавлювання серця.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  

Клінічні:  
- аускультативно в кінці систоли короткий звук- тон тигля,  

- кардіалгії,  

- можливо шум тертя перикарда  

Параклінічні:  
- ФКГ, ЕхоКГ.  

ЛІКУВАННЯ  
- При бактеріальних і туберкульозних враженнях проводять довготривалу 

антибактеріальну терапію.  

- Засоби неспецифічної протизапальної дії, глюкокортикоїди.  

ХРОНІЧНИЙ КОНСТРИКТИВНИЙ (ЗДАВЛЮЮЧИЙ) ПЕРИКАРДИТ  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  

Клінічні:  
- задишка, тахікардія,  

- високий венозний тиск, набухання вен голови, шиї та живота,  

- збільшення печінки, асцит, анасарка,  

- патологічний Ш тон (перикард-тон),  

- парадоксальний пульс,  

Параклінічні:  
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- ЕКГ: елевація сегмента SТ, зазубреність зубця Т, знижений або негативний зубець Т 

в стандартних та відведеннях V5-6, високий загострений, розширений зубець Р, деформація 

комплексу QPS за типом часткової блокади правої ніжки пучка Гіса,  

- рентгенографічно виявляють рідину в плевральних порожнинах, плеврокостальні 

накладення, плевродіафрагмальні спайки,  

- ЕхоКГ: потовщення перикарда.  

ЛІКУВАННЯ  
- Терапія основного захворювання (дифузні хвороби сполучної тканини, гостра 

ревматична лихоманка, туберкульоз та ін.).  

- Призначають симптоматичні засоби.  

- За наявності ексудату показана пункція перикарда.  

- При констриктивному перикардиті необхідне хірургічне лікування - видалення 

рубцево-зміненого перикарда (субтотальна перикардектомія).  

ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ КАРДІОМІОПАТІЙ У ДІТЕЙ 

Кардіоміопатії - це захворювання міокарду невідомої етіології, основними ознаками 

яких є кардіомегалія та серцева недостатність. Розрізняють два основних типа 

кардiомiопатiй: первинний тип, який представляє собою захворювання серцевого м'язу з 

невідомими чинниками, та вторинний тип, при якому чинник захворювання міокарду 

відомий або пов'язаний з ураженням інших органів. Основні клінічні прояви кожної 

етіологічної групи позначені як D - дилятацiйна, R - рестриктивна, Н - гіпертрофічна 

кардiомiопатiя.  

До первинного типу кардiомiопатiй відносяться: iдiопатичнi кардiомiопатiї (D, R, Н); 

сімейні кардiомiопатiї (D, Н); еозинофiльне ендомiокардiальне захворювання (R); 

ендомiокардiальний фiброз (R).  

До вторинного типу кардiомiопатiй можна вiднести такi ураження серцевого м'язу: 

iнфекцiйнi (D) - вiруснi, бактерiальнi, грибковi, протозойнi кардити; метаболiчнi (D) - 

тiреотоксикоз, гiпотiреоз, феохромоцитома; спадковi (D, R) - глiкогенози, 

мукополiсахарiдози; дефiцитнi (D) - електролiтнi (гiпокалiємiя, гiпомагнiємiя та 

алiментарнi); при системних захворюваннях (D, H) - дерматомiозит, системний червоний 

вовчак, ревматоїдний артрит, склеродермiя, вузликовий перiартерiїт, лейкемiя, iнфiльтрати 

та гранулеми (D, R) - амiлоїдоз, саркоїдоз, злоякiснi новоутворення, гемохроматоз; 

нейром'язовi ураження (D) - м'язова дистрофiя, мiотонiчна дистрофiя, атаксiя Фрiдрейха; 

токсичнi реакцiї (D) - лiкарськi засоби (доксорубомiцин, сульфанiламiди, циклофосфан), 

радiацiя, алкоголь; захворювання серця пов'язанi з вагiтнiстю (D); ендоміокардiальнi 

фiброеластози (R);  

ДИЛАТАЦІЙНА КАРДІОМІОПАТІЯ  

Дилатаційна кардіоміопатія - кардіоміопатія, для котрої характерно збiльшення лiвого 

та/або правого шлуночка, порушення систолiчної функцiї, застiйна серцева недостатнiсть.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  

Клінічні:  
- недостатності кровообігу за лівошлуночковим типом (підвищена втомлюємість, 

задишка, ціаноз, ортопноє, серцева астма, набряк легенів), потім і за правошлуночковим 

типом (акроціаноз, набухання вен шиї, гепатомегалія, асцит, набряки нижних кінцівок),  

- кардіомегалія,  

- послаблення тонів серця,  

- може бути патологічний ІІІ тон, ритм протодіастолічного галопа,  

- систолічний шум відносної недостатності мітрального клапана,  

- порушення серцевого ритму та провідності,  

- можливий тромбоемболічний синдром.  

Параклінічні:  
- ЕКГ зміни: синусова тахікардія, знижений вольтаж стандартних відведень, 

підвищення вольтажа грудних відведень, гіпертрофія/перевантаження різних відділів серця, 
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насамперед лівого шлуночка, дифузнi неспецифiчнi змiни сегменту ST та зубцю Т, 

порушення ритму та провідності,  

- рентгенологічно: кардiомегалiя, випуклість дуги лівого шлуночка, ознаки венозного 

застiю в судинах малого кола кровообiгу i набряку легенiв, може з'являтись випiт у 

плевральнiй порожнинi,  

- ЕхоКГ: дилятація камер серця, збільшення кінцево-діастолічного та кінцево-

систолічного розмірів лівого шлуночка, дифузне зниження скоротливості, зниження фракцій 

викиду, скорочення тощо, дифузна гіпокінезія стінок, мітральна або трикуспідальна 

регургітація, можливі інтракардіальні тромби, випiт у порожнину перикарда.  

До діагностичних критеріїв відноситься також відсутність ознак запального процесу 

та відсутність зв'язку з інфекційним захворюванням.  

ЛІКУВАННЯ  
- Специфічного лікування немає.  

- Проводиться терапія серцевої недостатності: дігоксин у малих дозах, інгібітори АПФ 

(каптоприл, у підлітків - еналаприл), сечогінні (фуросемід, ін.). При тяжкій серцевій 

недостатності у відділенні інтенсивної терапії - допамін або добутамін, стероїдні 

протизапальні засоби, оксигенотерапія за показаннями.  

- Лікування серцевих дизритмій за відповідними протоколами.  

- При порушеннях мiкроциркуляцiї та тенденції до тромбоутворення - гепарин (100-

200 ОД/кг на добу пiдшкiрно або внутрішньовенно), непрямі антикоагулянти.  

- Використовують кардіопротекторні препарати (панангін, L-карнітіна хлорід, 

мілдронат, кардонат, фосфаден, АТФ-лонг, ін.).  

- При рефрактерній серцевій недостатності виживаємість пацієнтів пов'язана з 

трансплантацією серця.  

ГІПЕРТРОФІЧНА ОБСТРУКТИВНА КАРДІОМІОПАТІЯ  

Гiпертрофiчна обструктивна кардіоміопатія - симетрична чи асиметрична гiпертрофiя 

лiвого шлуночку, у бiльшостi випадкiв більше вражається мiжшлуночкова перегородка, нiж 

стiнки шлуночкiв, з обструкцiєю шляхiв вiдтоку вiд шлуночкiв, як правило не 

супроводжується розширенням порожнини лiвого шлуночку. При гіпертрофічній 

кардіоміопатії страждає насамперед діастолічне розслаблення міокарда. Вважається 

генетично обумовленим захворюванням.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  

Клінічні:  
- ангінозний больовий синдром,  

- лівошлуночкова недостатність (задишка при навантаженні, серцева астма, набряк 

легень),  

- синкопальні стани,  

- систолічний шум обструкції при вигнанні крові з лівого шлуночка,  

- підсилений верхівковий поштовх,  

- послаблення тонів серця, може бути IV тон  

Параклінічні:  
- ЕКГ: ознаки гiпертрофiї лiвого шлуночка, зубець Q у вiдведеннях ІІ, III, avF, V 5-6 

глубокий, негативний зубець Т, депресія сегмента ST, ознаки гіпертрофії лівого передсердя, 

можливі порушення серцевого ритму та провідності,  

- рентгенологічно може бути вибухання лівого шлуночка, відсутність талії серця, 

розширення лівого передсердя,  

- ЕхоКГ (має провідне значення): гiпертрофiя стінок шлуночків, збільшення 

порожнини лівого передсердя, збільшення фракції вигнання, порушення діастолічної функції 

серця та вимірювання градієнту тиску за даними допплєрографії.  

ЛІКУВАННЯ  
- Обмеження фізичного навантаження, яке підсилює гіпертрофію міокарда та градієнт 

тиску.  
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- Бета-адреноблокатори (пропранолол орально 0,5-2 мг/кг на добу у 2-4 приймання).  

- Можливе використання антагонистів кальцію (верапаміл орально 4-10 мг/кг/ на добу 

у 3 приймання, після 5 років по 80 мг кожні 6-8 годин).  

- Серцеві глікозиди та інші кардіотонічні засоби протипоказані.  

- Показана вторинна профілактика інфекційного ендокардиту.  

- При порушеннях серцевого ритму - відповідне лікування.  

- При серцевій недостатності - інгібітори АПФ та діуретики.  

- При обструктивній кардіоміопатії з градієнтом тиску понад 45 мм рт.ст., 

неефективністі консервативної терапії показано кардіохірургічне лікування.  

ІНША ГІПЕРТРОФІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ  

Інша гiпертрофiчна кардіоміопатія - симетрична чи асиметрична гiпертрофiя лiвого 

шлуночку, у бiльшостi випадкiв більше вражається мiжшлуночкова перегородка, нiж стiнки 

шлуночкiв, без обструкцiї шляхiв вiдтоку вiд шлуночкiв, як правило не супроводжується 

розширенням порожнини лiвого шлуночку. При гіпертрофічній КМП страждає насамперед 

діастолічне розслаблення міокарда. Вважається генетично обумовленим захворюванням.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  

Клінічні:  
- ангінозний больовий синдром,  

- лівошлуночкова недостатність (задишка при навантаженні, серцева астма, набряк 

легень),  

- синкопальні стани.  

Параклінічні:  
- ЕКГ: ознаки гiпертрофiї лiвого шлуночка, зубець Q у вiдведеннях ІІ, III, avF, V 5-6 

глубокий, негативний зубець Т, депресія сегмента ST, ознаки гіпертрофії лівого передсердя, 

можливі порушення серцевого ритму та провідності,  

- рентгенологічно може бути вибухання лівого шлуночка, відсутність талії серця, 

розширення лівого передсердя,  

- ЕхоКГ (має провідне значення): гiпертрофiя стінок шлуночків, збільшення 

порожнини лівого передсердя, збільшення фракції вигнання, порушення діастолічної функції 

серця за даними допплєрографії.  

ЛІКУВАННЯ  
- Обмеження фізичного навантаження, яке підсилює гіпертрофію міокарда та градієнт 

тиску.  

- Серцеві глікозиди та інші кардіотонічні засоби протипоказані.  

- Показана вторинна профілактика інфекційного ендокардиту.  

- При порушеннях серцевого ритму - відповідне лікування (аміодарон, ін.).  

- При серцевій недостатності - інгібітори АПФ, діуретики.  

РЕСТРИКТИВНА КАРДІОМІОПАТІЯ  

Рестриктивна кардіоміопатія (інша рестриктивна кардіоміопатія I42.5) - 

інфільтративне або фіброзне ураження міокарда, що характерізується рігідними, 

непіддатливими стінками шлуночків, зменшенням наповнення і зниженням діастолічного 

об'єму одного або обох шлуночків з нормальною чи майже незмінною систолічною 

функцією та товщиною стінок. Основу захворювання складає розповсюджений 

інтерстиціальний фіброз, а порушення дiастолiчної функцiї є основним гемодинамiчним 

проявом рестриктивної кардiомiопатiї.  

Виділяють також ендоміокардіальний фіброз (I42.4), фіброеластоз ендокарда 

новонароджених та дітей молодшого віку, ендоміокардіальну (еозинофільну) хвороба (I42.3) 

чи еозинофільний ендокардит Леффлера, а також облітеруючу кардіоміопатію.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  

Клінічні:  
- клінічна кратина схожа на клiнiку констриктивного перикардиту, причому можуть 

бути і порушення скоротливості лівого шлуночка,  
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- в залежності від переважання типа ураження (правого, лівого шлуночків або обох 

шлуночків), спостерігається відповідна картина правошлуночкової, лівошлуночкової або 

бівентрикулярної серцевої недостатності),  

- можуть бути порушення ритму, тромбоемболічний синдром.  

Параклінічні:  
- ЕКГ: зниження вольтажа зубців, порушення ритму та провідності,  

- на рентгенограмі збільшення відділів серця помірне або відсутне,  

- ЕхоКГ: відповідні зміни ехоанатомії, діагностика порушень діастолічної функції та 

скоротливості міокарда, можливий випіт у порожнину перикарда.  

ЛІКУВАННЯ  
- Обмеження фізичного навантаження.  

- Серцеві глікозиди та інші кардіотонічні засоби протипоказані.  

- При порушенні розслаблення міокарда доцільним є призначення антагоністів 

кальцію (верапаміл, ніфедіпін).  

- При порушеннях серцевого ритму - відповідне лікування (аміодарон, ін.).  

- При серцевій недостатності - відповідне лікування (діуретики тощо).  

КАРДІОМІОПАТІЯ ВНАСЛІДОК ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ЗОВНІШНІХ 

ФАКТОРІВ  

Токсичні кардіоміопатії, що викликані ліками: антрацикліновими антибіотиками; 

фенотіазінами та антидепресантами; хлорохіном; циклофосфамідом; парацетамолом; 

резерпіном;  кокаїном; амфетамінами; 5-фторурацилом; інтерфероном; катехоламінами; 

глюкокортикостероїдами;  сполуками сурми, свинцю; солями літію; еметином; 

фенотіазиновими сполуками; хінідіном; барбітуратами.  

Інші токсичні кардіоміопатії: кобальтова кардіоміопатія;  

Кардіоміопатії, викликані дією фізичних факторів: теплового; гіпотермії; 

іонизуючого випромінення.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  

Клінічні:  
- застійна серцева недостатність,  

- кардіалгії,  

- кардіомегалія,  

- порушення ритму та провідності,  

- патологічний ІІІ тон (трехчлений ритм галопу),  

- можливі тромбоемболічні ускладнення.  

Параклінічні:  
- ЕКГ: порушення ритму та провідності, гіпертрофія та перенавантаження лівого 

шлуночка, глибокі зубці Q та депресія ST в відведеннях І, AVL, V5, V6,  

- Рентгенологічно кардіомегалія, ознаки венозного застою.  

- ЕхоКГ: дилятація порожнин серця, особливо - лівого шлуночка, зниження ударного 

об'ему серця, фракція викиду, відносна недостатність мітрального клапана тощо.  

ЛІКУВАННЯ  
- Усунення етіологічного чинника (припинення контакту з токсином чи іншим 

зовнішнім фактором).  

- Лікування серцевої недостатності (за відповідним протоколом).  

- Лікування порушень ритму та провідності (за відповідним протоколом).  

- Метаболічна терапія (дімефосфон, рібоксін, калію оротат, солкосеріл, кверцитін, 

магне-В6, L-карнітіна хлорід, мілдронат, кардонат, неотон фосфокреатінін, панангін або 

аспаркам, цитохром С, фосфаден, АТФ-лонг тощо).  

КАРДІОМІОПАТІЯ ПРИ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕННЯХ  

Амілоїдоз  
Амілоїдна хвороба серця  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  
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Клінічні:  
- застійна серцева недостатність,  

- кардіалгії,  

- низький артеріальний тиск, ортостатична гіпотензія,  

- систоличний шум регургітації над атріовентрикулярними клапанами,  

- перикардіальний випіт,  

- дизритмії, раптова смерть.  

Параклінічні:  
- ЕКГ: низький вольтаж без змін реполяризації, порушення ритму й провідності, 

синдром слабкості синусового вузла, глибокі патологічні зубці Q, ознаки гіпертрофії відділів 

серця.  

- ЕхоКГ: потовщення стінок шлуночків та міжшлуночкової перетинки, нормальний 

розмір лівого шлуночка під час діастоли, посилення ехогенності міокарду, його зернистий 

вигляд (амілоїдні гранули), зниження амплітуди руху стінок лівого шлуночка, збільшення 

маси лівого шлуночка, перикардіальний випіт.  

- Радіоізотопна діагностика за допомогою міченого І
123

 Р-компонету амілоїду: значне 

підвищення індикадора в міокарді.  

- Прижиттєва біопсія ясен, язика, міокарду, прямої кишки, підшкірно-жирової 

клітковини. Фарбування препаратів проводять конго-червоним або тіофлавіном Т/S, 

гістологічні зрізи інкубують в розчині КМnO4.  

Допоміжні клінічні крітерії - діагностика генералізованого процесу  

- Ураження шкіри - синдром Рейно, геморагічний синдром, висип у вигляді папул, 

вузелків, щільних плям, кропив'янка, що супроводжується пруриго.  

- Ураження опорно-рухового апарату - артралгії, дефігурація суглобів, синдром 

карпального канала, "пружинного пальця", амімія внаслідок відкладання амілоїду в мімічних 

м'язах, патологічні переломи.  

- Ураження язика - макроглоссія, відбитки зубів на язику.  

- Амілоїдоз дихальних шляхів: трахеобронхіальний, паренхіматозні вузли, дифузний 

альвеоло-септальний амілоїдоз, медіастинальна аденопатія.  

ЛІКУВАННЯ  
- Лікування основного захворювання згідно з відповідним протоколом.  

- Лікування захворювання, що призвело до вторинного амілоїдозу, згідно з 

відповідним протоколом (туберкульоз, остеомієліт, неспецифічний виразковий коліт, 

хвороба Крона, періодична хвороба, ревматоїдний артрит, лімфогранулематоз, системний 

червоний вовчак).  

- Лікування серцевої недостатності (за відповідним протоколом).  

- Корекція порушень ритму та провідності (за відповідним протоколом).  

- Метаболічна терапія (дімефосфон, рібоксін, калію оротат, солкосеріл, кверцитін, 

магне-В6, L-карнітіна хлорід, мілдронат, кардонат, неотон фосфокреатінін, панангін або 

аспаркам, цитохром С, фосфаден, АТФ-лонг тощо).  

КАРДІОМІОПАТІЯ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ТА ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБАХ 

КАРДІОМІОПАТІЯ, ВИКЛИКАНА ДИФТЕРІЙНИМ ТОКСИНОМ  
Виділяють ранні ураження серця - з 4-5 доби до 2-го тижня захворювання та пізні 

ураження - з 2-го тижня до 6-го тижня захворювання.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ РАННЬОГО УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ  

Клінічні:  
- слабкість,  

- запаморочення,  

- колапс,  

- зниження артеріального тиску,  

- гостра серцева недостатність,  

- порушення ритму й провідності з нападами Морганьї-Адамса-Стокса,  
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- тріада Молчанова (блювота, біль в епігастрії, ритм галопу).  

Параклінічні:  
- ЕКГ: синусова тахікардія, що змінюється стійкою брадикардією, порушення 

провідності, частіше - повна АV-блокада, порушення реполяризації,  

- ЕхоКГ: систолічна та діастолічна дисфункція лівого шлуночка.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ПІЗНЬОГО УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ  

Клінічні:  
- кардіалгії,  

- серцебиття,  

- серцева недостатність.  

Параклінічні:  
- ЕКГ: порушення ритму у вигляді екстрасистолії, пароксизмальної 

суправентрикулярної тахікардії, порушення провідності різного рівня, порушення 

реполяризації,  

- ЕхоКГ: зниження фракції викиду, підвищення кінцево-діастолічного об'єму, 

зниження систолічного індексу.  

ЛІКУВАННЯ  

- Суворе дотримання ліжкового режиму.  

- Лікування дифтерії згідно відповідного протоколу.  

- Лікування серцевої недостатності (за відповідним протоколом).  

- Корекція порушень ритму та провідності (за відповідним протоколом).  

- Метаболічна терапія (L-карнітіна хлорід, мілдронат, кардонат тощо).  

КAРДІОМІОПAТІЯ ПРИ РОЗЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ 
КАРДІОМІОПАТІЯ, ПОВ'ЯЗАНА З НЕДОСТАТНІСТЮ ВІТАМІНА В1  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ:  

Клінічні:  
- слабкість,  

- головний біль,  

- порушення сну,  

- задишка,  

- серцебиття,  

- парестезії, біль в кінцівках,  

- набряки,  

- слабкий пульс,  

- ритм галопу,  

- систолічний шум на верхівці,  

- збільшення пульсового тиску.  

Параклінічні:  
- ЕКГ: синусова тахікардія, зміни кінцевої частини шлуночкового комплексу.  

КАРДІОМІОПАТІЯ, ПОВ'ЯЗАНА З БІЛКОВО-ЕНЕРГЕТИЧНОЮ 

НЕДОСТАТНІСТЮ  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ:  

Клінічні:  
- схуднення,  

- блідість шкіри, трофічні її зміни,  

- слабкість,  

- набряки,  

- зниження артеріального тиску,  

- рідкий, малий пульс,  

- кардіомегалія,  

- ортостатичний колапс.  

Параклінічні:  
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- ЕКГ: синусова брадикардія, зміни кінцевої частини шлуночкового комплексу, 

пароксизмальні порушення ритму, що можуть стати причиною раптової смерті,  

- ЕхоКГ: зниження ударного об'єму, кінцево-діастолічного тиску; фракції викиду.  

ЛІКУВАННЯ:  
- Корекція дефіциту вітамінів, дієтотерапія, згідно відповідним протоколам.  

- Лікування серцевої недостатності (за відповідним протоколом).  

- Метаболічна терапія (дімефосфон, рібоксін, калію оротат, солкосеріл, кверцитін, 

магне-В6, L-карнітіна хлорід, мілдронат, кардонат, неотон фосфокреатінін, панангін або 

аспаркам, цитохром С, фосфаден, АТФ-лонг тощо) 

КАРДІОМІОПАТІЇ ПРИ ІНШИХ ХВОРОБАХ 
 ТИРЕОТОКСИЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ (КАРДІОМІОПАТІЯ)  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ:  

Клінічні: - схуднення, - підвищений апетит, - пітливість, - м'язова слабкість, - 

роздратованість, - безсоння, - тремор кінцівок, - схильність до діареї, - очні симптоми, - 

претибіальна мікседема, - вітіліго, - серцебиття, - кардіалгії, - задишка, - підвищення 

систолічного й пульсового тиску, - посилення серцевого поштовху, - високий пульс, що 

скаче, - короткий систолічний шум вигнання на верхівці серця.  

Параклінічні  
- ЕКГ-ознаки: синусова тахікардія, напади пароксизмальної надшлуночкової 

тахікардії, збільшення амплітуди зубця Р, у дітей рідко - миготлива аритмія, можлива АВ 

блокада І ступеня,  

- ЕхоКГ: можлива гіпертрофія лівого шлуночка, збільшення фракції викиду,  

- ультразвукове дослідження щитовидної залози: зміни розміру та ехоструктури 

щитовидної залози,  

- лабораторні дослідження: збільшення рівнів Т3, Т4, зменшення рівня ТТГ.  

ЛІКУВАННЯ  

- Тиреостатична терапія за відповідним протоколом.  

- - дреноблокатори: пропранолол 0,01-0,02 мг/кг внутрішньовенно повільно, 0,5-5 

мг/кг добу всередину 3-4 рази на добу.  

- При нападах пароксизмальної тахікардії -адреноблокатори комбінують з дигоксіном: 

доза насичення 0,05 мг/кг впродовж доби; вводять по 0,2 - 0,5 мл 0, 025% розчину 

внутрішньовенно повільно з 2-3 мл панангіна, 25 мг кокарбоксилази у 20 мл 10% глюкози 3 

рази через 8 годин.  

ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ РЕВМАТИЧНОЇ 

ЛИХОМАНКИ У ДІТЕЙ 

Гостра ревматична лихоманка (ревматизм) - системне запальне захворювання 

сполучної тканини з переважною локалізацією процеса в серцево-судинній системі, що 

розвивається у зв'язку з гострою стрептококовою інфекцією (стрептокок групи А) у схильних 

до нього осіб.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  
(Т.Д.Джонс, 1944, переглянуті Американською асоціацією кардіологів і 

рекомендовані ВООЗ, 1992)  

Великі критерії:  
- кардит  

- поліартрит  

- мала хорея  

- кільцеподібна еритема  

- підшкірні ревматичні вузлики  

Малі критерії:  

а) Клінічні:  
- попередній ревматизм або ревматична хвороба серця  

- артралгії  
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- лихоманка  

б) Параклінічні:  
- показники гострої фази запалення  

- швидкість зсідання еритроцитів;  

- С-реактивний білок, лейкоцитоз;  

- Подовження інтервалу P-R на ЕКГ  

Дані, що підтверджують стрептококову інфекцію:  
- підвищення титрів антистрептококових антитіл  

- висів із зіва стрептококів групи А  

- нещодавно перенесена скарлатина  

Наявність 2 великих критеріїв і ознак перенесеної стрептококової інфекції або 1 

великого, 2 малих і ознак попередньої стрептококової інфекції дозволяє поставити діагноз 

ревматичної лихоманки.  

ЛІКУВАННЯ  
1-й етап - стаціонар. Усім пацієнтам із гострою ревматичною лихоманкою показана 

госпіталізація із виконанням постільного режиму протягом перших 2-3 тижнів захворювання 

з подальшим поступовим розширенням рухового режиму, призначення дієти, що містить 

достатню кількість повноцінних білків із обмеженням прийому хлориду натрію, рідини, 

збільшенням вмісту калію, магнію та вітамінів в раціоні.  

- Етіотропна терапія здійснюється бензилпеніциліном у добовій дозі 1 500 000 - 4 000 

000 ОД у дітей старшого віку і підлітків і 600 000- 1 000 000 ОД у дітей молодшого віку 

впродовж 10 - 14 діб із наступним переходом на використання дюрантних форм препаратів - 

біциліну-5 або бензатин бензилпеніциліну. Біцилін -5 призначається в дозах 1 500 000 ОД 

для підлітків і 400 000 - 600 000 ОД для дітей 1 раз на 2 тижні, а бензатин бензилпеніцилін 

600 000 - 800 000 ОД дітям і 1 500 000 - 2 400 000 ОД підліткам внутрішньом'язово кожні 2 

тижні. У випадках алергічних реакцій на препарати пеніциліну показано призначення 

макролідів.  

- Патогенетичне лікування - нестероїдні протизапальні препарати (ацетилсаліцилова 

кислота, індометацин, діклофенак натрію, німесулід та ін.). Ацетилсаліцилова кислота 

(аспірін) призначається у середніх дозах (для дітей до 12 років 0,2 г/ кг/ добу, не більше 1-2 г 

в 3-4 прийоми, підліткам - до 3-4 г на добу). При тяжкому кардиті - преднізолон 1-2 

мг/кг/добу в 3 приймання 2-4 тижня з поступовою його отміною та послідуючим переходом 

на аспірін.  

- При наявності симптомів недостатності кровообігу - відповідна терапія. При 

лікуванні хореї - спокій, тишина, за показаннями фенобарбітал, препарати брома, інші засоби 

за призначеням дитячого невролога.  

2-й етап курації хворого передбачає направлення в спеціалізований ревматологічний 

санаторій або в поліклініку для продовження лікування, що розпочато у стаціонарі.  

3-й етап - здійснюється диспансерне спостереження та проводяться профілактичні 

заходи. Вторинна профілактика - попередження рецидивів і прогресування захворювання із 

формуванням нових пороків - здійснюється в умовах диспансерного нагляду шляхом 

регулярного введення пролонгованих пеніцилінів - біциліну-5 або бензатин 

бензилпеніциліну. Якщо у хворого є алергія на пеніциліни, вторинна профілактика 

здійснюється макролідами циклами по 10 днів кожного місяця. Дітям, що перенесли 

ревматизм без кардиту, вторинна профілактика проводиться до 18-річного віку, при 

наявності кардита - до 25 років та більше. При сформованій ваді серця - вторинна 

профілактика ревматизма проводиться пожиттєво.  

Вторинна профілактика ревматизму.  

- хворі з синіми природженими вадами серця, що мають каріозні зуби, хронічний 

тонзиліт, хвороби парадонту, запальні процеси сечостатевої системи тощо,  

- діти з аускультативною формою пролапсу мітрального клапана, що супроводжується 

мітральною регургітацією (за даними ехо- та допплерехокардіографії),  
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- хворі з невеликим дефектом міжшлуночкової перегородки, відкритою артеріальною 

протокою, стенозом аорти, двостулковим аортальним клапаном, коарктацією аорти,  

- діти, які прооперовані з приводу природженої вади серця з протезуванням клапанів, 

накладенням штучних кондуїтів, заплат із синтетичних тканин, при неблагополучному 

перебігу післяопераційного періоду з нагноюванням рани або медіастенітом,  

- діти з гіпертрофічною обструктивною кардіоміопатією,  

- діти, котрі вилікувані від ендокардиту.  

Частота бактеріємії є найвищою після стоматологічних процедур (ті, що викликають 

кровотечу з ясен чи слизовій оболонки, в тому числі механічні гігієнічні процедури в 

стоматології), середньою - після урогінекологічних та найнижчою - після 

гастроінтестинальних втручань. Ця профілактика не рекомендована при втраті молочних 

зубів у дітей, ендотрахеальній інтубації, катетерізації серця, ендоскопії.  

Схема її проведення  
При дентальному, оральному та респіраторному втручанні (включаючи 

тонзилектомію, аденоїдектомію, негнучку бронхоскопію): за 1 годину до хірургічного 

втручання призначають амоксициллін перорально в дозі 50 мг/кг.  

В разі аллергії до препаратів пеніциллінового ряду використовують кліндаміцин 20 

мг/кг внутрішньо, або цефалексин чи цефадроксил 50 мг/кг внутрішньо, або азитроміцин чи 

кларитроміцин 15 мг/кг внутрішньо, за 1 годину до процедури. У дітей, що не можуть 

приймати лікі перорально - ампіцилін 20 мг/кг в/в чи в/м за 30 хвилин до процедури. Як 

альтернатива - кліндаміцин 20 мг/кг в/в за 30 хвилин до процедури. При алергії на пеніцилін 

можливо використання ванкоміцину (20 мг/кг) за 1 годину до втручання в/в, повторна доза 

не є необхідною.  

При гастроінтестинальних (включаючи трансезофагеальну ЕхоКГ) та урогенітальних 

втручаннях: за 30 хвилин до втручання в/в вводять ампіцилін (50 мг/кг) та гентаміцин (1,5 

мг/кг). Потім амоксицилін 25 мг/кг внутрішньо через 6 годин, або ампіцилін 25 мг/кг в/в 

через 6 годин після першої дози. В разі аллергії до препаратів пеніцилінового ряду вводять 

в/в ванкоміцин (20 мг/кг) інфузією протягом години, за 1 годину до втручання та гентаміцин 

в/в 1,5 мг/кг за 1 годину до процедури, закінчити інфузію за 30 хвилин до втручання.  

При середньому чи низькому ризику ендокардиту можна обмежитись введенням 

амоксициліну 50 мг/кг внутрішньо, або ампіциліну 50 мг/кг в/в чи в/м за 30 хвилин до 

процедури, при алергії на пеніциліни - ванкоміцин 20 мг/кг протягом години в/в, закінчити 

інфузію за 30 хвилин до процедури.  

 

„Невідкладна допомога при серцево-судинній недостатності (запамороченні, 

колапсі, шоці, ліво- та правошлуночковій серцевій недостатності). 

Серцева недостатнiсть у дітей - стан, коли серце неспроможне підтримувати кровообіг 

на необхідному для організму рівні, внаслідок чого виникає невідповідність серцевого 

викиду потребам організму. Клінічними критеріями є застійні явища, аритмії, кардіомегалія, 

гепатомегалія, зниження діурезу, тахідіспное, ціаноз, зниження толерантності до фізичного 

навантаження, а також параклінічні дані: ЕКГ-ознаки гемодинамічних перевантажень камер 

серця, застійні симетричні явища в легенях та кардіомегалія за даними рентгенографії ОГК, 

гіпоксія, зниження рН, УЗД-ознаки зниження скорочувальної здатності серця. У 90% дітей з 

розвитком гострої серцевої недостатності (ГСН) на першому році життя виявляється ВВС. 

Іншими причинами можуть бути важка легенева патологія, надмірна гідратація, ниркова 

недостатність, анемія, гіпертиреоз. За умов інтактного серця найбільш частою причиною 

ГСН є метаболічні порушення (гіпоксія, ацидоз, гіпоглікемія, гіпокаліемія, гіпокальціемія 

тощо). Клiнiчно картина ГСН вiдрiзняється вiд ХСН швидкiстю i важкiстю розвитку 

симптомiв. Провокуючими факторами є фiзичне навантаження, емоцiйна напруга, 

перевантаження рiдиною. ХСН розвивається поступово, зберiгається довгий час i 

зменшується або зникає пiсля лiкування (лiкування мiокардиту, хiрургiчна корекцiя вади 
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серця). Як ГСН, так i ХСН подiляється на лiвошлуночкову та правошлуночкову, однак 

частiше розвивається тотальна серцева недостатнiсть. 

Робоча класифікація серцевої недостатності в дітей (за Мухарлямовим Н.Н.) 

Стадія, 

період 

Походження Характер перебігу 

Дизадаптаційно-метаболічна серцева недостатність (на фоні інтактного серця) 

ІА,ІБ Асфіксія, гіпоксія (у новонароджених 

та дітей раннього віку) 

Переважно лівошлуночкова 

Хронічна серцева недостатність (на фоні враженого серця) 

 

ІА. ІБ Перевантаження опором переважно лівошлуночкова 

ІІА, ІІБ Перевантаження об'ємом переважно правошлуночкова 

ІІІА, ІІІБ Поєднане перевантаження змішаний тип 

Гостра серцева недостатність (на фоні враженого серця)  

 Слабкість правих або лівих 

відділів серця, що гостро розвивається 

Ліво-, правошлуночкова 

Кардіогенний набряк легенів. 

Виникає при гострій лівошлуночковій недостатності. Заходи інтенсивної терапії: 

підвищене положення тіла на 30 (для зниження тиску в малому колі кровообігу та 

покращення вентиляційно-перфузійного співвідношення), оксигенотерапія, підвищення 

скорочувальної здатності міокарду (допамін, добутамін, препарати дигіталіса тощо), 

зменшення пренавантаження та підвищення діурезу (лазікс 1-2 мгкг через 6-12 год із 

швидкістю 0,1-1,0 мгкггод), пригнічення дихального центру та седативна терапія (старшим 

дітям призначають морфін 0,1-0,2 мгкг pro dosi або інфузій 0,5 мгкг в 50 мл 5% глюкози з 

швидкістю 1-5 млгод (10-50 мкгкггод), дітям молодше 5 років з цією метою призначають 

діазепам 0,2 мгкг pro dosi), зменшення постнавантаження (ніфедіпін під язик 0,5-1 мгкг 

через 6-12 год дітям старше року), венозні джгути на 3 кінцівки із заміною кожні 20-30 хв по 

схемі обертання старшим дітям. Підтримуюча терапія: достатня оксигенація, відсутність 

щільного сповивання, зігрівання тіла, виключення інвазивних маніпуляцій, суворий облік 

гідробалансу, харчування з обмеженням калоражу та речовин, що викликають метеоризм. 

Задишково-ціанотичний криз у дітей з синіми вадами серця. 

При різкому посиленні шунтування крові справа наліво (при різкому підвищенні 

тиску в малому колі кровообіту або зниженні у великому) виникає різке посилення ціанозу у 

поєднанні з задишкою, можливі судоми. Так як кров у артеріальну частину великого кола 

кровообігу потрапляє, минаючи легені з їх фільтруючою функцією, можливий розвиток 

абсцесів, тромбозів, емболій у тому числі судин головного мозку. Гематокрит - 0,5-0,6 лл, 

порушуються реологічні властивості крові. Можливий летальний наслідок. Необхідно 

налагодити інгаляцію   

100% кисню, механічне підвищення тиску у великому колі кровообігу (приведення 

стегон до   

живота в положенні дитини на животі або в матері на руках), для зниження тиску у 

малому колі кровообігу при вираженій тахікардії призначається анаприлін 0,05-0,1 мгкг в/в 

напротязі 10 хв. При збереженні гіпоксії з ацидозом показане введення соди - 2-3 мМкг у 2-3 

інфузіях. Для підвищення тиску у великому колі кровообігу проводиться інфузійна терапія. 

Для подавлення активності дихального центру, з седативною метою проводиться лікування 

морфіном або діазепамом (див. як при кардіогенному набряці легень). При відсутності 

ефекту від інфузійної терапії для підвищення тиску у великому колі кровообігу слід 

призначити мезатон 3-5 мгкгдобу. При виникненні мінімальних ознак запального процесу в 

поєднанні з неврологічними порушеннями показане призначення антибіотиків, при 

реологічних порушеннях - інфузія свіжозамороженої плазми. 

Серцеві аритмії 
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Порушення серцевого ритму часто спостерігаються в дітей та потребують ЕКГ-

моніторингу, причому здебільшого вони пов'язані з порушенням КЛР, електролітного та 

гормонального балансу, гіпоксією, захворюваннями ЦНС. При урахуванні зазначеного 

лікування основного захворювання може призвести до щезання аритмій без застосування 

протиаритмічних засобів.  

Суправентрикулярна пароксизмальна тахікардія найбільш частий вид аритмії в дітей. 

У 60% дітей відсутні будь-які структурні зміни серця. Інші - діти з вродженими вадами. 

Можливий розвиток застійної серцевої недостатності й навіть гострої циркуляторної 

недостатності (ранній вік, частота скорочень >240хв, попередні порушення гемодинаміки). 

Особлива увага потрібна в грудних дітей та при нестабільній гемодинаміці (після операцій 

на серці, при міокардиті, сепсисі). Необхідно швидко визначити хвилинний об'єм серця 

(пульс, кровопостачання органів і тканин, колір шкіри і слизових, психічний статус); 

оксигенотерапія з підвищеною концентрацією кисню; при нестабільній гемодинаміці - 

електроімпульсна терапія (0,1-1 Втскг) з наступним внутрішньовенним уведенням 

препаратів наперстянки+седативна терапія діазепамом; при стабільній гемодинаміці - вплив 

на блукаючий нерв: пузир з льодом на обличчя (не закривати дихальні шляхи), подразнення 

анусу, не тиснути на очне яблуко; мезатон 0,01-0,04 мгкг кожні 5 хв поки ЧСС не 

зменшиться або артеріальний тиск удвічі не перевищуватиме вихідний рівень, при стійкому 

збереженні вагусного тонусу - атропін у дозі 0,01 мгкг вв з наступним лікуванням 

препаратами наперстянки; в старших дітей - верапаміл у дозі 0,1 мгкг кожні 20 хв (при 

різкому зниженні тиску - кальцію хлорид); анаприлін (обережно при застійній серцевій 

недостатності!) вв повільно 0,01 мгкг.  

При пароксизмальній шлуночковій тахікардії хворим зі стабільною гемодинамікою 

(хороший периферичний пульс та адекватне кровопостачання) при необхідності посилюють 

оксигенотерапію, проводять корекцію ацидозу або порушень електролітного балансу, 

видаляють внутрішньосерцеві катетери або змінюють їх розташування, вводять ксикаїн у 

дозі 1 мгкг (при необхідності кожні 10 хв): можлива безперервна інфузія (10-40 мкгкгхв) 

або орнід у дозі 5 мгкг аж до 30 мгкг, дифенін у дозі 2-4 мгкг (при інтоксикації 

дигоксином), кожні 5 хв новокаїнамід у дозі 5 мгкг аж до 100 мг. За умови нестабільної 

гемодинаміки показане негайне проведення синхронізованої електроімпульсної шлуночкової 

тахікардії з наступним уведенням ударної дози ксикаїну.  

При шлуночковій фібриляції (термінальному серцевому ритмі), що характеризується 

припиненням насосної функції серця, необхідно негайно почати лікування: впевнитися у 

відсутності пульсу та правильному положенні ЕКГ-електродів, почати реанімаційні заходи, 

провести дефібриляцію (1-2 Втскг), при відсутності реакції подвоїти потужність і 

повторити процедуру, ввести вв або ендотрахеально адреналін 0,01-0,02 мгкг, потім якщо 

немає реакції повторити процедуру електроімпульсної терапії (при невдачі перевірити 

адекватність проведення корекції ацидозу, гіпоксії, гіперкаліемії, гіпотермії), після успішної 

дефібриляції - орнід вв в дозі 5 мгкг або ксикаїн у дозі 1 мгкг (можлива вв інфузія 

ксикаїну в дозі 20-40 мкгкгхв), у наступному показане тривале лікування дифеніном або 

анаприліном. 

Дітям з атріовентрикулярною блокадою при різкому сповільненні ЧСС або з ознаками 

застійної серцевої недостатності показане негайне введення атропіну в дозі 0,01-0,02 мгкг 

вв а при відсутності ефекту - інфузія ізадрину в дозі 0,1-0,4 мкгкгхв. 

Кардіогенний шок  

При кардіогенному шоці причинним фактором зменшення хвилинного об'єму серця є 

недостатність нагнітаючої функції серця. Основні детермінанти хвилинного об'єму серця: 

кінцево-діастолічний тиск, навантаження на м'язи при скороченні, скоротлива здатність 

міокарду, яка досить часто порушується в дітей на фоні таких порушень обміну, як 

гіпоглікемія, ацидоз і гіпокальціємія, частою причиною шоку в дітей є серцеві аритмії, а 

також при безпосередньому враженні міокарду. Зниження кінцево-діастолічного тиску 
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спостерігається при напруженому пневмотораксі, гемо-, пневмоперикарді та ексудативних 

перикардитах. Значне зростання постнавантаження може бути обумовлене обструктивними 

вродженими вадами серця, а також стійким підвищенням або легеневого, або системного 

судинного опору.  

При зниженні хвилинного серцевого об'єму включаються нейрогуморальні механізми 

компенсації: підвищується тонус симпатичної нервової системи, викликаючи звуження 

артеріол і венул шкіри, м'язів, нирок, а також внутрішніх органів, збільшуючи поступлення 

крові до мозку й серця. У результаті виділення реніну накопичується ангіотензин, який 

посилює вазоконстрикцію і порушення перфузії. Збільшується рефрактерна фаза шлуночків і 

ще більше зменшується хвилинний об'єм. Відбувається локальне утворення брадикініну та 

простагландинів, погіршується перфузія тканин та змінюється ударний об'єм серця. 

Збільшення хвилинного об'єму досягається зростанням частоти серцевих скорочень 

або ж підвищенням ударного об'єму. Однак при високій частоті серцевих скорочень ударний 

об'єм починає зменшуватись (180 уд/хв, причому при перевищенні частоти 200 уд/хв 

починає знижуватись артеріальний тиск).  

Механізми коригуючого впливу: 

- підвищення ЧСС (атропін, симпатоміметики), 

- підтримка кінцево-діастолічного тиску (інфузії), 

- скорочення рефрактерної фази (вазодилятатори: нітропрусид, фентоламін), 

- покращення скоротливої здатності міокарду (корекція ацидозу, гіпоксемії та 

гіпоглікемії, лікування препаратами з позитивною інотропною дією: допамін, ізадрин, 

добутамін, адреналін, норадреналін тощо).  

ПРОТОКОЛ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ГОСТРІЙ 

ЛІВОШЛУНОЧКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ 
- Дитина має бути госпіталізована до відділення реанімації та інтенсивної терапії.  

- Підвищенне положення пацієнта у ліжку (положення ліжку з підняттям головного 

кінця на 30 ).  

- Оксигенотерапія в режимі штучної вентиляції легенів з застосуванням піногасників 

(30% розчин етанолу або 10% розчин антифомсіналу). Відсмоктування слизу з верхніх 

дихальних шляхів.  

- Петльові салуретики (фуросемід 1-2 мг/кг до 4 разів на добу) внутрішньовенно.  

- Інфузійна терапія з використанням 10% розчину глюкози з дованням 4% розчину 

хлоріду калія або панангіну. Добове надходження рідини обмежується до 2/3 вікової 

потреби. Харчування висококалорійне.  

- Седативні, аналгетичні засоби, антигіпоксанти (промедол 2% 0,05-0,1 мл/год, 

седуксен 0,1 мл/кг, ін.) внутрішньовенно.  

- Інфузія допаміну 5-10 мкг/кг/хв або добутаміну - 5-15 мкг/кг хв внутрішньовенно за 

допомогою інфузійного насосу.  

- Глюкокортикостероїди (преднізолон 5-7 мг/кг) внутрішньовенно.  

- Корекція кислотно-лужного стану.  

- Кардіометаболіти (панангін, фосфаден, кокарбоксилаза, рибоксин, L- карнітин, 

мілдронат тощо),  

- Антимікробна терапія (антибіотики широкого спектру дії) внутрішньовенно.  

- Муколітичні (ацетілцистеїн, ін.), ситуаційні засоби за показаннями.  

- Специфічне лікування (екстрена комісуротомія при важкому ступені мітрального 

стенозу, антиарітмічні заходи при арітмогенній формі серцевої недостатності тощо),  

- Лікування головного захворювання, що призвело до розвитку гострої 

лівошлуночкової недостатності.  

ПРОТОКОЛ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ГОСТРІЙ 

ПРАВОШЛУНОЧКОВІЙ НЕДОСТАТНІСТІ У ДІТЕЙ 
- Специфічне лікування, що спрямоване на лікування головного захворювання, котре 

ускладнилося розвитком гострої правошлуночкової серцевої недостатності: міотропні 
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спазмолітики (но-шпа, атропін) та бета-адреноблокатори (пропранолол) при природжених 

вадах серця зі зменшеним легеневим кровообігом, при тромбоемболії легеневої артерії - 

гепарин та фібрінолітичні засобі, емболектомія, при важкому приступі бронхіальної астми - 

глюкокортикоїди, бронхоспазмолітики, за показаннями - усунення інородного тіла із 

дихальних шляхів тощо.  

- Оксигенотерапія, за показаннями - штучна вентиляція легень.  

- Пітльові салуретики (фуросемід 1-2 мг/кг до 4 разів на добу) внутрішньовенно.  

- Корекція кислотно-лужного та водно-електролітного балансу.  

- Можливе вкрай обережне застосування периферичних вазоділятаторів 

(нітрогліцерин або нітропрусид натрію в/в крапельно) в умовах відділення реанімації та 

інтенсивної терапії.  

- Серцеві глікозиди можуть поглиблювати клінічні прояви правошлуночкової серцевої 

недостатності і погіршувати прогноз захворювання.  

ПРОТОКОЛ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

У ДІТЕЙ 

Ознаки та ступені ХСН у дiтей: 

I ступінь (по право- та лiвошлуночковому типу) - ознаки серцевої недостатностi в 

спокої вiдсутнi, з'являються пiсля навантаження у виглядi тахiкардiї та задишки. 

IIА (по лiвошлуночковому) - ЧСС та ЧД збiльшенi вiдповiдно на 15-30 та 30-50% 

вiдносно норми. IIА (правошлуночковий тип) - печiнка виступає з-пiд реберної дуги на 2-3 

см. 

IIБ (лiвошлуночкова) - ЧСС та ЧД збiльшенi вiдповiдно на 30-50 та 50-70% вiдносно 

норми; можливi акроцiаноз, настирливий кашель, вологi дрібнопухирчастi хрипи в легенях. 

IIБ (правошлуночкова) - печiнка виступає на 3-5 см з-пiд краю реберної дуги, набухання 

шийних вiн. 

III (лiвошлуночкова) -ЧСС та ЧД збiльшена 50-60 та 70-100% та бiльше вiдносно 

норми, клiнiка переднабряку та набряку легенiв. III (правошлуночковий тип) - гепатомегалiя, 

набряковий синдром (набряки на лицi, ногах, гiдроторакс, гiдроперiкард, асцит).  

Лікування передбачає зменшення пре- та постнавантаження, покращення скоротливої 

здатності міокарду, оксигенотерапію та введення глюкози з калієм.  

З метою покращення скорочувальних можливостей мiокарду в комплекс лiкувальних 

заходiв включають серцевi глiкозиди, які викликають позитивний iнотропний ефект, 

вiд'ємний хронотропний ефект, вiд'ємний дромотропний ефект, позитивну батмотропну дiю. 

Розрiзняють два перiода дигiталiзацiї- насичення i пiдтримуючої терапiї. Найчастiше в 

клiнiцi серцевi глiкозиди призначають помiрно-швидким методом, коли доза насичення 

розподiляється на 3 днi ( I-50%, II-30%, III-20% вiд дози насичення). При повiльному методi 

дiгiталiзацiя проводиться 5-7 днiв. При виборi методу враховують важкiсть стану хворого. 

Симптоми насичення: урiдження пульсу (не менше 90-100/хв.), змiни на ЕКГ (деяке 

подовження iнтервалу РQ, зменшення QТ i згладженiсть Т), покращення самопочуття, 

зменшення проявiв декомпенсацiї, збiльшення дiурезу, зменшення або зникнення задишки. 

Звичайні дози насичення дигіталісом: новонароджені - 0,06 мгкг, 1 міс - 2 роки - 0,06-0,08 

мгкг, 2-12 років - 0,04-0,06 мгкг. Доза насичення може бути знижена, коли змінюється 

толерантність до препаратів наперстянки: при порушенні функції нирок, метаболічних 

порушеннях (метод біотитрації), ураження міокарду, фебрильні стани тощо. Застосовуються 

інші покращуючі скоротливу здатність міокарду препарати (допамін, добутамін). Глюкоза 

(10-20% розчин) вводиться зі швидкістю не більше 0,7-1 гкг з калієм у концентрації 40 мМл 

(4 мл 7,5% розчину хлориду калію на 100 мл глюкози) + інсулін 1 Од на 3 г цукру. Велике 

мiсце вiдводиться сечогiнним препаратам; введення фуросемiду 1-2 мг на кг з повторним 

введенням через 8-12 год у максимальній дозі 6 мгкг pro dosi (контроль гіпокаліємії на фоні 

лікування глікозидами!), верошпiрону 1-4 мгкг, урегiту 1-2 мгкг. Для зниження 

постнавантаження використовують корінфар під язик у дозі 0,25-1 мгкг через 6-12 год, 
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каптоприл у дозі 0,1-1 мгкг через 8 год внутрішньо, нітропруссид натрію в дозі 0,5-5 

мкгкгхв внутрішньовенно.  

Вік хворого Дигіталізація (з 12 тричі у 

день: далі 14 кожні 4-8 год2) 

Підтримуюча доза 

Недоношені й 

новонароджені 
30-50 мкгкг вв 0,25 тричі на день по щоденно 

0,2 тричі на день по щоденно (дробно 

кожні 12 год) 

1 міс - 2 роки 60-80 мкгкг по 

40-60 мкгкг вв 

те ж 

Старші 2 років 40-60 мкгкг по 

20-40 мкгкг вв 

те ж 

ЗАСТІЙНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 

Застійна серцева недостатність - це мультифакторне захворювання, при якому 

первинне порушення функції серця викликає цілий ряд гемодинамічних, нервових та 

гормональних адаптаційних реакцій, спрямованих на підтримку кровообігу відповідно до 

потреб організму, або при якому має місце неспроможність серця перевести венозний 

приплив у адекватний серцевий викид й серце не забезпечує органи і тканини необхідною 

кількістю крові при наявності нормального або збільшеного венозного повернення.  

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ:  

Клінічні:  
- тахікардія, тахіпноє та диспноє,  

- кардіо- і гепатомегалія,  

- хрипи у легенях,  

- периферійні набряки,  

- слабкий пульс,  

- ритм галопу при аускультації серця,  

- порушення живлення,  

- блідість, ціаноз,  

- набухання вен шиї тощо.  

Параклінічні:  
- рентгенографія: діагностика венозної гіпертензії, набряку легень, кардіомегалії,  

- ЕКГ: оцінка ритму та провідності, динаміка ST-T тощо,  

- вимірювання центрального венного тиску (підвищення його),  

- ехо- та допплерехокардіографія (оцінка діастолічної та контрактильної функції серця 

тощо),  

- гемограма, дослідження кислотно-лужного стану тощо,  

- за показаними - катетеризація порожнин серця, ангіографія, біопсія ендоміокарда, 

електрофізіологічні дослідження, холтеровське моніторірування тощо.  

ЛІКУВАННЯ:  
- Режим підбирають індивідуально й в залежності від стадії серцевої недостатності, 

при ІІБ та ІІІ ст.- постільний, а також постільний режим на тлі гострих міокардитів навіть 

при І, ІІА ст., при ІІА - полегшений постільний режим, при І ст. - кімнатний режим. 

Тривалий термін перебування на постільному режимі не рекомендується, необхідно його 

поступово розширювати, базуючись на реакцію дитини на фізнагрузку, функціональні проби 

по Шалкову,  

- Дієта при І ст. з виключенням продуктів, що містять багато хлориду натрію, при ІІА 

- NaCl обмежують до 2-4 г на добу, при ІІБ та ІІІ ст. до 1,0-1,5 г на добу (таку ахлорідну дієту 

тримають не більш 3-7 діб), обов'язково збільшують кількість продуктів, що багаті на калій 

(родзинки, курага, банани, печена картопля тощо), кількість рідини обмежують, починаючи з 

ІІА ст., при ІІБ та ІІІ ст. - не більш 600-800 мл на добу, не допустимо обмеження кількості 

рідини більш, ніж на 50% від добової фізіологічної потреби.  
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- Лікування головного захворювання, що призвело до розвитку застійної серцевої 

недостатності (хірургічна корекція вад серця, протизапальна терапія при кардитах, 

антиаритмічна терапія при серцевих дизритміях тощо).  

- Інгібітори ангіотензинперерертуючого ферменту (каптопріл орально: дозування у 

новонароджених 0,01-0,05 мг/кг на приймання до 3 разів на добу, максимально може бути 

збільшена до 0,5 мг/кг до 4 разів на добу (2 мг/кг на добу), дозування у дітей після 1 місяця 

життя: 0,15-0,3 мг/кг на приймання до 3 разів на добу, максимально може бути збільшена до 

6 мг/кг на добу, у підлітків та дорослих - 12,5-25 мг кожні 8-12 годин, максимально 

припустимо збільшення добової дози до 6 мг/кг).  

- Діуретики (які виводять калій - фуросемід орально, в/в або в/м 1-2 мг/кг кожні 6-12 

годин, максимальна допустима доза не більш 6 мг/кг на добу, або які зберігають калій - 

спіронолактон внутрішньо 1,5-3,3 мг/кг на добу у 1-2 приймання, у підлітків та дорослих від 

25 до 200 мг на добу, звичайно 100 мг на добу, ін.).  

- Кардіометаболічна терапія (рібоксін, калію оротат, кверцитін, L-карнітіна хлорід, 

мілдронат, кардонат, неотон фосфокреатінін, панангін або аспаркам, фосфаден, АТФ-лонг 

тощо).  

- Серцеві глікозиди (дігоксин):  

Дозування дігоксину в педіатричній практиці  

Вік 
Тотальна доза 

насичення дігоксину 

Добова підтримуюча доза дігоксину, 

яка дається у 2 приймання на добу 

  
перора

льно 
в/в перорально в/в 

недоношені 
20-30 

мкг/кг 

15-

25 мкг/кг 
5-7,5 мкг/кг 4-6 мкг/кг 

доношені 

новонароджені 

25-40 

мкг/кг 

20-

30 мкг/кг 
6-10 мкг/кг 5-8 мкг/кг 

1 міс.-2 рік. 
35-60 

мкг/кг 

30-

50 мкг/кг 
10-15 мкг/кг 7,5-12 мкг/кг 

2 рік.- 

дорослі 

30-40 

мкг/кг 

25-

35 мкг/кг 
7,5-15 мкг/кг 6-9 мкг/кг 

максим. 

допустима доза 

0,75-

1,5 мг 

0,5-

1,0 мг 
0,125-0,5 мг 0,1-0,4 мг 

у новонароджених:  

- на тлі "дуктус-залежних" природжених вад серця: введення простагландіна Е1 в/в 

початковою дозою 0,05-0,1 мкг/кг/хв, надалі підтримуючою дозою 0,01 мкг/кг/хв.  

- на тлі відкритої артеріальної протоки - в/в введення індометацину.  

- на тлі синдрому персистуючої фетальної циркуляції: оксигенотерапия, толазолін.  

 

5.1. Контрольні питання: 

1. Класифікація міокардиту, ендокардиту, перикардиту, кардіоміопатії, вродженої та 

придбаної вади серця; 

2. Етіологія та патогенетичні механізми розвитку запальних та незапальних захворювань 

системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією; 

3. Діагностика і диференціальна діагностика запальних та незапальних захворювань 

системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією; 

4. Провідні клінічні симптоми та синдроми захворювань системи кровообігу у дітей, що 

супроводжуються кардіомегалією, основні синдроми; 

5. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення міокардиту, ендокардиту, перикардиту, 

кардіоміопатій, вроджених та придбаних вад серця у дітей; 
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6. Дані лабораторних та інструментальнихдосліджень при міокардиті, ендокардиті, 

перикардиті, кардіоміопатіях, вроджених та придбаних вадах серця у дітей; 

7. Клініко-діагностичні критерії запальних та незапальних захворювань системи 

кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією; 

8. Основні принципи лікування, профілактики і диспансеризації дітей, страждаючих 

міокардитом, ендокардитом, перикардитом, кардіоміопатіями, вродженими та 

придбаними вадами серця; 

9. Основні принципи лікування та профілактики хронічної серцевої недостатності.  

10. Надання невідкладної допомоги при кардіогенному шоці в дітей. 

11. Застосування серцевих глікозидів у невідкладній дитячій кардіології. 

12. Невідкладна допомога при кардіогенному набряці легень у дітей. 

13. Невідкладна допомога при задишково-ціанотичному приступі в дітей. 

14. Гостра та хронічна серцева недостатнiсть, клiнiчнi ознаки. 

15. Невiдкладна допомога при правошлуночковій серцевій недостатності. 

16. Невiдкладна допомога при лівошлуночковій серцевій недостатності. 

17. Скласти план реабілітаційних і профілактичних заходів у дітей з різноманітними 

варіантами патології ССС. 

 

6. Матеріали методичного забезпечення заняття: 

6.1. Матеріали контролю базисної (вихідного рівня) підготовки студентів:  

тестові завдання. 

6.2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття: 

історії хвороби, таблиці, набори аналізів, лікарські засоби. 

6.3. Матеріали для заключного етапу заняття: набір тестових завдань, клінічних 

ситуаційних задач ІІ-ІІІ рівня засвоєння (додаються). 

6.4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів. 

Викладені у відповідних методичних вказівках.  

 

Основна: 

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. Аряєв М.Л., Котова Н.В. Педіатрія: навч. посібник: у 2-х т. / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова, 

О.О. Зелінський, Н.Ю. Горностаєв [та ін.] // За ред.. М.Л. Аряєва, Н.В. Котової. – 

Одеса: ОНМедУ, 2014. – Т.2: Захворювання дітей раннього віку. Пульмонологія. 

Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекції. Первинна 

медико-санітарні допомога. – 312 с. 

 

6. Додаткова: 

7. Крючко Т.О., Абатуров О.Є. Педіатрія: національний підручник / Т.О. Крючко, О.Є. 

Абатуров [та ін.] //За ред. проф. Т.О. Крючко, проф. О.Є Абатуров. – Київ: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 206 с. 
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8. Невідкладна педіатрія: Навч. посіб. – Приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., 

Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., 2011. – 352с. 

9. Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш 

поширених захворювань у дітей/ Ю.В. Марушко, С.О. Крамарьов, Г.Г. Шеф, Т.В. 

Гищак, О.С. Мовчан, Т.В. Іовіца. – К., 2014., - 228с. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

для самостійної роботи студентів при підготовці 

до практичного (семінарського заняття) 

 

 

 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія з дитячими інфекційними 

хворобами 

Тема заняття Диференційна діагностика синдрому кашлю у 
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дітей. 

№ заняття 1 

Курс  6 

Факультет ФПЛ ЗСУ, медичний №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2016 

 

 

 

 

 

1.   Актуальність теми: Хронічні неспецифічні захворювання легень мають велике 

значення в захворюваності дітей. За даними ВООЗ (2001 р.) третина дітей, які не 

доживають до 5 років, помирають від гострих респіраторних інфекцій (ГРІ) і пов’язаних з 

ними пневмоній; значна частина гострої патології органів дихання трансформується в 

хронічні бронхолегеневі захворювання. 

 

2. Конкретні цілі: 

 аналізувати причини та фактори ризику виникнення даної патології у дітей; 

 пояснювати основні ланки патогенезу та вплив тригерних факторів на розвиток 

захворювання; 

 класифікувати; 
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 трактувати виявлені симптоми і синдроми, результати лабораторно-інструментальних 

досліджень; 

 складати план лікування та реабілітаційних заходів дітям, хворим на дану патологію. 

 

3.  Базові знання: 

Назви попередніх дисциплін Отримані навички 

1. Нормальна анатомія Знання анатомічних особливостей органів 

дихання: а) носової частини глотки; б) 

гортані, трахеї, бронхів; в) будови грудної 

клітки, тип дихання; г) будови легеневої 

тканини, плеври. 

2. Нормальна фізіологія Знання   фізіологічних особливостей 

органів дихання: а) регулювальний вплив 

дихального центру і кіркової речовини 

великого мозку; б) дренажна функція 

бронхів; в) газообмін у легенях 

3. Біологія та генетика 

 

Значення генетичних факторів для росту і 

розвитку дитини 

4. Основи догляду за дітьми Догляд за системою  органів дихання у 

здорової та хворої дитини 

5. Гістологія Знання гістологічної будови дихальних 

шляхів 

6. Пропедевтична терапія Знання відповідної методики. 

7. Пропедевтична педіатрія Знання АФО, відповідної методики.  

 

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

4.1. Основні терміни до теми.  

Термін Визначення 

Бронхоектази розширення, деформація термінальних відділів 

бронхів 

Диспное прискорення і утруднення дихання 

Ателектаз  спадіння частини легеневої тканини 
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4.2. Теоретичні питання до заняття 

1. Дайте визначення поняттю «Хронічні неспецифічні захворювання легень. 

Природжені і спадкові захворювання органів дихання». 

2. Класифікація. 

3. Назвіть основні етіологічні чинники виникнення хронічних неспецифічних 

захворювань легень. 

4. Які основні клінічні прояви даної патології. 

5. Класифікація та клініка синдрому дихальної недостатності. 

6. Вкажіть основні діагностичні критерії природжених і спадкових захворювань органів 

дихання. 

7. З чим необхідно диференціювати неспецифічні захворювання легень? 

8. Лікування. 

9. Невідкладна допомога при дихальній недостатності, легеневій кровотечі. 

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті: 

 1. Участь у демонстрації хворого викладачем. 

 2. Самостійна курація хворого. 

 3. Складання плану обстеження.   

 4. Диференціальна діагностика, оцінка результатів лабораторно-інструментальних 

досліджень. 

5. Складання плану лікування. 

6. Засвоєння практичних навичок з надання невідкладної допомоги при гіпертермії та 

гострій дихальній недостатності. 

7. Оформлення результатів практичної роботи. 

 

5. Зміст заняття. 

 

Класифікація 

а/ вади розвитку; 

б/ спадкові з ураженням легень; 

г/ спадкова схильність ( бронхіальна астма). 

 

СПАДКОВІ  ВАДИ 

1. Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт (Хамена-Річа). Провідну роль відіграють аутоімунні 

процеси. Підвищення рiвня антилегеневих аутоантитіл, імунних комплексів, наявність 

ревматоїдного чинника, знижена функціональна активність Т-супресорів і посилена 
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функція В-лімфоцитів. Спостерігається алергічна реакція IV типу (сповільнена). ЦІК відкла-

даються на стінках дрібних судин легень.Основний і найбільш ранній симптом - задишка. 

Ціаноз - менш постійна ознака. В основному спостерігається при фізичному навантаженні, 

або коли приєднується респіраторна інфекція. 

Кашель сухий, малопродуктивний. Хрипи в легенях ніжні крепітуючі ( "тріск целофана"). 

Для ранніх стадій захворювання характерна невідповідність задишки відносно невеликим 

фізикальним змінам в легенях( важлива диференційно-діагностична ознака ). Для таких 

хворих характерно виснаження, пальці у вигляді "барабанних паличок". Може мати місце 

деформація грудної клітини. В крові підвищений рівень глобулінів ( до 25-30 %) як і при 

інших системних ураженнях. 

 

Діагностика 

1) Спірографія: зменшені величини легеневих об'ємів - ЖЕЛ, ОЕЛ (дихальна  

недостатність рестриктивного типу). 

2) Радіологічне дослідження регіонарної вентиляції: на сцинтиграмі визначається 

дифузна нерівномірність розподілу радіоізотопу, регіонарне зниження легеневих об'ємів 

(життєвої ємкості, об'єму вентилюючих альвеол, залишкового об'єму), швидке змішування і 

виведення повітряно-ксенової суміші у всіх зонах легень. 

3) Рентгенологічна картина характеризується дифузністю ураження і залежить від стадії 

захворювання,. На ранніх стадіях відмічається посилення і деформація легеневого малюнка. 

Потім з’являються вузликові і різної величини вогнищеві тіні-розкидані по всіх легенях. 

Диференціюють ідіопатичнвй дифузний фіброз з різними дисемінованими процесами в 

легенях (хронічні запальні захворювання, які протікають з утворенням мікрокіст; міліарний 

туберкульоз, гемосідероз, саркоїдоз, алергічний альвеоліт ). 

Прогноз неблагоприємний. Хворі з хронічним перебігом живуть 4-6 років. Найбільш 

неблагоприємний перебіг (гострий, підгострий) у дітей грудного віку. 

 2.    Синдром Картагенера – зворотне розташування внутрішніх органів, бронхоектази, 

синусит. 

 Частота 1:50 тис. Аутосомно-рецесивний тип успадкування; природжений дефект 

ультраструктури війчастого епітелію, що зумовлює порушення мукоциліарного кліренсу. 

Складові компоненти захворювання можуть зустрічатися у деяких члені сім'ї . 

 Характерні скарги на кашель з виділенням гнійної мокроти, в легенях вислуховуються 

різнокаліберні вологі ХРИПИ, перкуторно – вкорочення перкуторного тону над зоною 

ураження. Тони серця вислуховуються справа, а печінка пальпується зліва. Часто такі діти 

відстають у фізичному розвитку. У важких хворих можуть бути потовщені   нігтьові   

фаланги  пальців. 
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  У таких хворих з перших днів життя можуть бути гнійні виділення з носу, постійне   

утруднене носове дихання, виникає гайморит. Одним із характерних проявів є хронічний 

отит, може бути зниженим слух. Часто спостерігається блефарокон'юктивіт. 

  На рентгенограмі виявляють зворотне розташування органів. Ураження легень має   

дифузний характер. Бронхоскопія виявляє зворотне розташування бронхіального дерева,   

наявність дифузного гнійного ендобронхіту. 

  Бронхографія виявляє броихоектази і деформуючий бронхіт з двох сторін. 

  Диференціювати з агенезією або гіпоплазією правої легені, коли серце перемішується 

в праву половину грудної клітини. Декстрапозиція можлива і при  лівосторонній  

лобарній  емфіземі. 

3.    Первинна легенева гіпертензія (хвороба  Аерза – близько 20 найменувань). 

Домінантний тип успадкування, поліетіологічне захворювання – нейрогуморальна дія з 

ангіоспазмом, подальшими морфологічними змінами в судинах легень, спадковий дефект 

фібринолізу, природжений дефект, при якому зберігається фетальний тип легеневої 

гемодинаміки тощо. 

Сюди відносять ті випадки захворювання, коли підвищення тиску в легеневій артерії та   

ізольована гіпертрофія міокарду правого шлуночка не пов'язані з якою-небудь    

вродженою чи набутою патологією серця або легень. 

Виникнення первинної легеневої гіпертензії пов'язують з запаленням або тромбозом  

дрібних судин легеневої артерії. Мікроемболізація та  тромбоз  виникають в результаті 

спадкового дефекту фібрінолізу. У деяких випадках відмічається порушення метаболізму  

простагландинів.     

Зустрічається захворювання в 0,8-0,2 % на 1000 патологоанатомічних  досліджень. 

Найбільш ранній клінічний симптом – задишка, потім з'являється ціаноз. Хворі 

скаржаться   на  біль в серці , за  грудиною, головокружіння.  Може відмічатися   

кровохаркання. 

Фізикальні зміни в легенях, як правило, не виявляються, але часто можуть формуватися 

вторинні запальні зміни  в легенях і при цьому вислуховуються хрипи. 

Характерними рентгенологічними ознаками є збільшення правих відділів серця при  

нормальних лівих, розширення коренів легень, вибухання дуги  легеневої артерії. 

Кінцевий  діагноз  базується   на  результатах  катетеризації   порожнин  серця і легеневої   

артерії. Цей метод не завжди безпечний для хворих;  перевагу віддають селективній 

ангіографії (В N тиск в легеневій артерії 15  мм.рт.ст., якщо тиск в легеневій артерії  

більше  25  мм.рт.ст., є підстави  говорити про гіпертензію). 

Диференціюють з вродженими вадами серця, колагенозами, хронічними  

бронхолегемевими захворюваннями. 
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Прогноз неблагоприємний. Смерть наступає від прогресуючої правошлуночкової   

недостатності в строки від декількох місяців до 10 років (особливо неблагоприємний  

тиск  середній  або більше 50  мм. р т. ст.) 

4.   Муковісцидоз – спадкове захворювання, яке протікає з ураженням, в основному, органів   

дихання та шлунково-кишкового тракту. Частота 1:1000. 

Форми; легенева, кишкова, змішана. 

В легенях застій  мокроти пов'язаний не тільки з її в'язкістю, Але і з порушенням 

функції   епітелію під впливом фактора Спока (фактор міліарної дискінезії). Крім 

кістозних змін  6ронхіальних залоз розвивається обструктивна емфізема нерідко 

ателектази, запальний процес, вторинний пневмосклероз, деформація бронхів, 

бронхоектази. 

По вираженості тих чи інших симптомів можна виділити легеневу (36%) , кишкову 

(5%) , змішану (50%) , атипову (2-5%) форми муковісцидоза і меконіальну непрохідність 

(7-8%). Такий розподіл умовний, так як при "чисто" легеневій формі можна виявити 

зниження ферментативної активності залоз ШКТ і т.д.  

Перші симптоми захворювання у 39%  хворих відмічаються в період новонароджєності. 

Чим раніше виникають клінічні прояви муковісцидозу, тим важче протікає захворювання. 

Легеневий синдром при муковісцидозі починається звичайною пневмонією, 

характерною    особливістю якої є важкий і  затяжний перебіг при своєчасному і 

правильному лікуванні. 

При пневмонії кашель приступоподібний, коклюшеподібний, мокрота в'язка, липка. 

Виражена дихальна недостатність, нерідко розвивається гостра серцева недостатність. 

Вислуховується безліч сухих і різнокаліберних вологих хрипів з обох сторін. Ателектази 

розвиваються в результаті закупорки бронхів в'язкою мокротою і можуть бути 

субсегментарними, сегментарними і долевими. 

Пневмонічні вогнища, ділянки емфіземи, ателектази, пневмосклероз складають типову 

для муковісцидозу  клінічну та рентгенологічну картину. Процес в легенях завжди 

двосторонній. Характерний затяжний рецидивуючий перебіг пневмоній, нерідко з 

абсцесуванням і раннім розвитком бронхоектазів. 

При посівах мокроти із бронхів часто виділяється стафілокок, стрептокок, кишкова 

паличка та ін. 

Такі діти відстають у фізичному розвитку. 

При рентгенологічному обстеженні виявляють емфізему легень, дифузний 

пневмосклероз. 

При бронхоскопії  виявляється дифузний гнійний ендобронхіт. При бронхографії 

виявляють дифузні ураження бронхіального дерева: деформацію бронхів, їх 

"обрубленість", бpонхоектази. 
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У дітей з легеневим синдромом значно порушена функція зовнішнього дихання 

(обструктивно-рестриктивний тип), газообмін, КЛС. 

Для діагностики використовують потовий тест, або нігтьовий тест (у здорових дітей 

вміст натрію в тканині нігтів в залежності від віку - 27,88 - 34,37 ммоль/кг). При 

муковісцидозі - більше 80 ммоль/кг. 

Для ранньої діагностики муковісцидозу можна визначати вміст альбуміну в меконії 

(можуть бути і додатні і від'ємні результати при муковісцидозі). 

5.  Синдром Вільямса-Кемпбелла. Це спадкова (аутосомно-рецесивний тип успадкування) 

вада характеризується недорозвиненням хрящових кілець бронхів 3-8 генерації. Частіше 

буває двобічним і спостерігається у 2,5 % дітей з хронічними бронхолегеневими 

захворюваннями. Враховуючи, що бронхи у таких дітей спадаються на видиху вже з 

перших місяців життя, у клінічній картині домінує виразний бронхообструктивний 

синдром, хронічний обструктивний бронхіт і емфізематозне здуття легень, постійний 

кашель, поступовий розвиток деформації грудної клітки, поява "барабанних паличок" 

пальців і "годинникових скелець" нігтів, відставанням у фізичному розвитку. 

Рентгенологічно видно посилення і грубу деформацію легеневого малюнка, часто 

виявляються кільцеподібні або овальні прояснення з потовщеними стінками 

(розширення бронхів). Бронхографія виявляє локальні веретеноподібні розширення, 

головним чином сегментарних або субсегментарних бронхів. Для цієї вади характерні 

своєрідні порушення вентиляції обструктивного типу,  зумовлений експіраторним 

колабуванням бронхів під час проб Із форсованим диханням. Колапс просвіту бронхів на 

вдиху спричиняє короткочасне припиненій струменя повітря, що на спірограмі 

відображається у вигляді ділянки плато  кривих ОФВ і МВЛ (об'єм форсованого видиху і 

мінімальна вентиляція легень). Лікування симптоматичне. Прогноз несприятливий. 

6.  Ідіопатичний гемосидероз легень – рідкісне захворювання, що передається за 

домінантним типом. Найімовірніший патогенез гемосидерозу наступний: успадковується 

аномалія розвитку артеріоло-венозних анастомозів легень і патологічна структура муко-

полісахаридів, що мають здатність зв'язувати залізо. У хворих анастомозипостійно 

розкриті і легені перебувають в стані підвищеного кровонаповнення, що призводить до 

виходу еритроцитів в тканину легені (per diapedesis) і поступову сенсибілізацію 

організму до них і продуктів їх розпаду. При накопиченні певного рівня антитіл під 

виливом провокуючого чинника (ГРЗ) у шоковому органі - легенях відбуваються 

гіперергічні повторні реакції "антиген - антитіло", що супроводжуються порушенням 

мікроциркуляції, стазом, набряком, розривом дрібних судин, гемолізом еритроцитів. В 

альвеолах і синусах лімфатичних вузлів з гемоглобіну утворюється гемосидерин, який 

фагоцитується макрофагами (гемосидерофаги). Їх можна виявить у мокротинні. Внаслідок 

крововиливів, відкладення солей заліза, спалахів запалення наростає пневмосклероз, що 

зумовлює легеневу гіпертензію, прогресує анемія. Характерно, що гемосидерин при 

цьому захворюванні фіксується тільки у тканині легень та регіонарних лімфатичних 

вузлах. 

Перші напади хвороби (звичайно в ранньому, дошкільному віці) перебігають гостро, з 

гарячкою, катаральними явищами, болем у животі, жовтяницею (переважає непрямий 
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білірубін). Під час подальших кризів (криз триває 2-3 дні) формується типова картина 

хвороби: різка слабкість, запаморочення, біль за грудниною, іктеричність шкіри і склер, 

«іржаве мокротиння» або кровохаркання (від прожилків до 50-60 мл крові на добу), 

тахікардія, задишка. У міжкризовому періоді дитина бліда, відмічаються дихальна 

недостатність (рестриктивного типу) за рахунок прогресування пневмосклерозу, 

збільшення печінки, селезінки. Рентгенологічне дослідження в легенях виявляє множинні 

хмароподібні дрібні (1-2 см) осередкові тіні; що зливаються в більші, неправильної форми, 

спостерігається посилення інтерстиціального малюнка у формі метелика. Виразність 

пневмосклерозу та емфіземи легень залежить від тривалості, тяжкості захворювання, 

частоти загострень. 

 

ВРОДЖЕНІ ВАДИ 

 

А. Агенезія, аплазія, гіпоплазія легень . 

     Агенезія – відсутність легені разом з головним бронхом. 

     Аплазія – відсутність тканини легені і наявність рудиментарного головного бронха. 

Гіпоплазія – легенева тканина недорозвинена, головний і долевий бронхи закінчуються 

рудиментами. 

Агенезія, аплазія, гіпоплазія легень ЧАСТО поєднується з іншими ВАДАМИ розвитку (в 50-

60%) , це можуть бути вади ССС, діафрагмальні грижі, дефекти ребер, аномалії УКТ, 

сечовивідної системи, ряд генетичних синдромів (синдром Поттєра, при якому відмічається 

аплазія 

нирок, аномалії обличчя) та ін. 

Клінічна картина різноманітна. Можливий безсимптомний перебіг процесу. Частіше 

симптоми з'являються в перші роки життя діти відстають у фізичному розвитку, може бути 

деформація грудної клітки, потовщені нігтьові фаланги. Характерне приєднання інфекції з 

розвитком хронічної пневмонії. 

При рентгенографії грудної клітки характерним є інтенсивне затемнення в області вади, 

високий купол діафрагми, органи середостіння зміщені в сторону недорозвиненої легені. 

На бронхограмах в залежності від вади характерна відсутність бронха, рудиментарний 

бронх або відсутні дрібні бронхіальні розгалудження. 

Б.  Полікістоз легень (кістозна гіпоплазія) – вада розвитку, при якій недорозвинена легенева 

тканина, судини, бронхіальне дерево з формуванням порожнин в дистальних відділах 

субсегментарних бронхів. 

Клініка обумовлена приєднанням інфекції і розвитком рецидивуючого перебігу 

запального процесу. 
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Діагностують з допомогою Rо-гp. ОГК, бронхографії. Може проводитись радіологічне 

обстеження. 

Ускладнення: нагноєння кіст, легеневі кровотечі. 

В. Аномалії розгалудження трахеобронхіального дерева. 

Частіше зустрічаються аномалії розгалудження верхньодольових, середньодольових та 

нижньодольових бронхів. 

У таких дітей клінічно відмічались рецидивуючий бронхіт і часті пневмонії. Точна 

діагностика можлива при застосуванні  бронхоскопії та бронхографії . 

Г. Трахеобронхомегалія (синдром Муньє-Куна) - вроджене розширення 

трахеї або бронхів. 

Клінічна картина характеризується рецидивуючим трахеобронхітом з бітональним 

непродуктивним кашлем. 

Діагноз підтверджують рентгенологічним та бронхологічним обстеженням (розширена 

порожнина трахеї чи бронхів, стінки слабкі і спадаються при глибокому видиху). 

Д. Вроджена лобарна емфізема – вада розвитку, яка характеризується розтягненням 

паренхіми долі або сегменту. 

50% всіх описаних випадків зустрічається в період новонародженості (задишка, ціаноз, 

ослаблене дихання, коробочний перкуторний звук). У старших клініка проявляється 

запальними процесами. В діагностиці вирішальне значення має рентгенографія. 

 

Лікування. 

А. Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт (кортикостероїди, імунодепресанти). 

Б. Синдром Картагенера (протизапальна терапія, підтримання дренажної функції бронхів).  

В. Первинна легенева гіпертензія (В-адреноблокатори, еуфілін, кортикостероїдні гормони). 

Г.  Муковісцидоз (відновлення дренажноіфункції бронхів, боротьба з інфекцією, ліквідація  

ферментної недостатності. 

Д. Синдром Вільямса-Кемпбелла. Лікування симптоматичне. 

Е. Гемосидероз: призначають ГК (2-3 мг/кг/добу). 

 

 

6. Матеріали для самоконтролю: 
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6.1.Тестові завдання: 

1. Основні захисні механізми бронхів (виберіть всі правильні відповіді): 

1 . мукоциліарний кгііренс 

2 . кашель 

3 . бронхоспазм 

4 . запалення 

5 . специфічні та неспецифічні фактори імунного захисту 

 

2. Виберіть з наведеного неспецифічні фактори захисту бронхолегеневого апарату (виберіть 

всі   правильні відповіді): 

1 . інтерферон 

2 . лізоцим 

3 . пропердин 

4 . імуноглобулін А 

5 . сурфактант  

 

3. Що не характерно для тимічної "астми": 

1. Передвісники нападу ядухи відсутні 

2 . Симптоми задишки виникають в горизонтальному положенні хворого (на спині) 

3 . Утруднений як видих, так і вдих 

4 . Виражений ефект від застосування бронхолітиків 

5 . Виражений ефект від застосування системних глюкокортикостероїдів 

 

 4. Вкажіть нормальну величину кардіо-тиміко-торакального індексу у дітей першого року 

життя (за даними рентгенограми органів грудної клітки): 

1 . 0,51 

2 . 0,35 

3 . 0,29 

 

5. Для ідіопатичного гемосидерозу легень характерно (виберіть всі правильні відповіді): 

1 . Гемолітична анемія з жовтяницею, гіпербілірубінемією, ретикулоцитозом 

2 . Генералізований гемохроматоз 

3 . Дефіцит заліза 

4 . Пневмосклероз, легенева гіпертензія, хронічне легеневе серце 

5 . Хвилеподібний перебіг з повторними кризами 

6 . В патогенезі захворювання мають значення імунні комплекси 

 

6. Яке положення не характерне для ідіопатичного гемосидерозу легень: 

1. Кровохаркання, "іржаве" харкотиння 

2. Одностороннє ураження легень 
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3. Дефіцит заліза 

4. Призводить до розвитку пневмосклерозу та формування хронічного легеневого серця 

 

 

6.2.Ситуаційні задачі. 

Задача 1. 

Дитині 4 роки. Госпіталізована з приводу кашлю, задишки в стані спокою. Відстає у 

фізичному розвитку. Об'єктивно: дефіцит маси тіла 23%, шкіра бліда, акроціаноз. Кінцеві 

фаланги пальців мають вигляд "барабанних паличок", нігті -"годинникових скелець". У акті 

дихання беруть участь м'язи тулуба і крила носа. Над легенями в середніх і нижніх відділах 

прослуховується перкуторний звук з тимпанічним відтінком, по всіх легенях велика кількість 

дрібнопухирцевих хрипів. Серце помірно розширене. Тони посилені, особливо II тон на 

легеневій артерії. На ЕКГ - виражені дифузні зміни в міокарді. На R-гpамi – посилений і 

деформований легеневий малюнок, велика кількість дрібних осередків тіней. 

Завдання: 

1.Поставте діагноз. 

 

Задача 2. 

Хлопчик віком 12 років був госпіталізований зі скаргами на постійний кашель, сухий, 

малопродуктивний, мокрота не виділяється. Температура тіла стійко нормальна. Різко виражена 

задишка. Із анамнезу відомо, ідо на протязі останніх 4-х років двічі стаціонарно лікувався з 

приводу бронхіту. 

Об'єктивно: відмічається дефіцит маси тіла 15%. Грудна клітина деформована (сплющена). 

Нігтьові  фаланги у вигляді "барабанних паличок", нігті у вигляді "годинникових скелець". 

При перкусії легень – ясний  легеневий звук. 

При аускультації - ніжні крепітуючі хрипи дифузно.  

R-гp.ОГК: дисеміновані тіні на всьому протязі легень. Деформація легеневого малюнка. 

Завдання. 

1. Поставте діагноз. 

 

 

6.3.Еталони  відповідей:  

Тестові завдання: 

1. 1,2,3,5 
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2. 1,2,3,5 

3. 4 

4. 3 

5. 2,3,4,5,6 

6. 2 

Задачі: 

Задача 1. 

1. Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт. 

Задача 2. 

1. Первинна легенева гіпертензія. 
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1. Актуальність теми:   

Обмін речовин та енергетичний обмін, ріст та розвиток, реалізація генетичної 

програми, гомеостаз, взаємодія окремих систем організму здійснюються завдяки наявності 

нейроендокринної регуляції процесів життєдіяльності. Розвиток ендокринної системи, 

зокрема, статевого дозрівання у дітей має певні закономірності, порушення яких потребує 

своєчасної діагностики для запобігання розвитку тяжких захворювань. 

Вегетативні дисфункції – це одна з найбільш частих патологій дитячого віку. Вона 

має місце у 20 % загальної кількості дитячого населення. Нині відповідно до МКХ 10-го 

перегляду (Женева, 1995) назви "вегето-судинна дистонія", "нейроциркуляторна дистонія", 

"вегетативний невроз", "вегетативна дизрегуляція", які раніше використовували для 

позначення функціональних порушень вегетативної нервової системи, рекомендовано 

замінити на "вегетативні дисфункції". Вегетативна дисфункція – це захворювання організму, 

що характеризується симптомокомплексом розладів психоемоційної, сенсомоторної та 

вегетативної активності, пов'язана з надсегментарними та сегментарними порушеннями 

вегетативної регуляції діяльності різних органів і систем. Своєчасна діагностика та лікування 

вегетативної дисфункції необхідна для найшвидшого одужання дитини.  

Серед патологічних станів у дітей підліткового віку найбільше значення має 

артеріальна гіпертензія (АГ). Статистичні дані вказують на те, що 22 % підлітків з АГ 

неконтрольовано займаються спортом. У 25-30 % підлітків-спортсменів підвищений 

артеріальний тиск (АТ) 160/90 мм рт. ст., а іноді – 180/100 мм рт. ст.,  виявляються 

випадково при профогляді. Літературні дані свідчать про те, що до 18-и років серед підлітків 

з АГ у 40 % відбувається нормалізація АТ, у 60 % АТ залишається підвищеним та у 10 % – 

прогресує. Своєчасна діагностика та лікування АГ необхідна для зменшення ризику 

продовження захворювання у дорослому віці. 

 

2. Конкретні цілі:  

2.1. Вивчити особливості будови та функції статевої системи у дітей різного віку, оволодіти 

методикою дослідження статевої системи у дітей, знати важливіші ознаки статевих розладів 

у дітей. 

2.2. Вміти визначати скарги, характерні для ураження статевої системи, зібрати 

індивідуальний та сімейний анамнез. 

2.3. Вміти проводити об'єктивне обстеження статевої системи у дітей різного віку і оцінити 

отримані дані. 

2.4. Вміти складати план лабораторного та інструментального дослідження в разі підозри на 

ураження статевої системи у пацієнта. 

2.5. Вміти оцінювати результати лабораторно-інструментального дослідження.  

2.6. На основі знань про особливості клінічних проявів і діагностичних досліджень 

навчитися виявляти у дитини вегетативну дисфункцію; визначати її форму, вихідний 

вегетативний тонус, оцінювати вегетативну реактивність і вегетативне забезпечення 

діяльності; призначати відповідне лікування і надавати невідкладну допомогу при 

вегетативному кризі. 

2.7. На основі знань про особливості клінічних проявів і діагностичних досліджень 

навчитися виявляти у дитини артеріальну гіпертензію, призначати відповідне лікування і 

надавати невідкладну допомогу при гіпертонічному кризі. 
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3. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми 

(міждисциплінарна інтеграція) 

№ Назва попередніх дисциплін Отримані навички 

1 Біохімія Знання дії гормонів, ферментів та мікроелементів на 

організм 

2 Терапія Знання інструментальних методів дослідження вад серця, 

захворювань нирок та сполучальних тканин 

3 Онкологія Знання патогенезу та клініки феохромоцитоми 

4 Фармакологія Знання механізму дії бета-адреноблокаторів, діуретиків 

5 Ендокринологія Знання будови та функцій залоз внутрішньої секреції 

6 Пропедевтика дитячих хвороб Знання періодів дитячого віку 

 

4.   Завдання для самостійної роботи при підготовці до заняття 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів та характеристик, які повинен засвоїти 

студент при підготовці до заняття 

№ Термін Визначення 

1 Диспансеризація Динамічне спостереження та організація лікувально-оздоровчих 

заходів серед здорових дітей та дітей з виявленою патологією 

2 Пубертатний період Період статевого дозрівання, починається з 13 років і продовжується 

до 17-18 літ 

3 Акселерація 

(тахігенез) 

Дисгармонійність з випередженням розвитку певних систем 

4 Ретардація 

(брадігенез) 

Дисгармонійність з відставанням розвитку певних систем 

5 Соціалізація Всі форми спілкування, взаємодії з іншими людьми, налагодження 

стосунків взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємодопомоги, сумісного 

розв'язання актуальних задач життя 

6 Фемінізація Розвиток статевих органів та будова тіла за жіночим типом 

7 Гіпогонадизм Відсутність вторинних статевих ознак 

8 Вегетативна 

дисфункція 

Захворювання організму, що характеризується симптомокомплексом 

розладів психоемоційної, сенсомоторної та вегетативної активності, 

пов'язана з надсегментарними та сегментарними порушеннями 

вегетативної регуляції діяльності різних органів і систем 

9 Нейроциркуляторна 

дисфункція 

Порушення мікроциркуляції мозкових судин, що виражаються такими 

ознаками: головний біль, запаморочення, вестибулопатія, дезадаптація, 

порушення терморегуляції 

10 Вегето-судинна 

дисфункція 

Вегетоневроз, який проявляється у вигляді дизрегуляції за 

васкулярним типом (з артеріальною гіпертензією та гіпотензією) і за 

кардіоритмічним типом (дизрегуляторна кардіопатія) 

11 Вегето-вісцеральна 

дисфункція 

Вегето-невроз, який супроводжується патологічними симптомами з 

боку внутрішніх органів і систем 

12 Параксизмальна 

вегетативна 

недостатність 

Клініко-патогенетична форма вегетативної дисфункції, що 

проявляється вегетативними кризами (параксизмами), які 

провокуються емоційним, розумовим або фізичним перенапруженням  

13 Вагоінсулярні 

(ваготонічні) 

генералізовані кризи 

Супроводжуються слабкістю, відчуттям приливу жару, ядухи, 

почервонінням обличчя, головним болем, запамороченням та 

потемнінням в очах, рясною пітливістю, алергійною висипкою, 

локальними набряками Квінке, болем в животі, нудотою, проносом, 

зниженням артеріального тиску та температури тіла, брадікардією, 
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синусовою аритмією, екстрасистолією 

14 Симпатоадреналові 

(симпатичні) 

генералізовані кризи 

Проявляються приголомшливим ознобом, похолоданням кистей, стоп, 

сухістю у роті, серцебиттям, кардіалгіями, підвищеним артеріальним 

тиском, гіпертермією, тахікардією, почуттям страху, поліурією 

15 Артеріальна 

гіпертензія  

Стійке хронічне підвищення систолічного та/або діастолічного тиску 

 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття 

1. Охарактеризувати підлітковий період: вік, особливості розвитку дитини. 
2. Які захворювання найбільш часто спостерігаються у підлітків? 
3. Особливості диспансерного нагляду підлітків. 
4. Що таке гіпогонадизм? Які його ознаки у хлопців та дівчат? 
5. Що є причиною передчасного статевого розвитку і як він проявляється? 
6. Методи визначення вихідного вегетативного тонусу. 
7. Інструментальні методи оцінки стану вегетативної нервової системи. 
8. Що таке вегетативні дисфункції? Класифікація вегетативних дисфункцій.  
9. Етіологія та патогенез вегетативних дисфункцій у дітей. 

10. Які клінічні прояви нейроциркуляторної дисфункції у дітей? 

11. Які клінічні прояви вегето-судинної дисфункції у дітей? 

12. Які клінічні прояви вегето-вісцеральної дисфункції у дітей? 

13. Які клінічні прояви пароксизмальної вегетативної недостатності? 

14. Основні принципи лікування вегетативних дисфункцій у дітей.  

15. Немедикаментозні методи лікування вегетативних дисфункцій у дітей. 

16. Медикаментозні методи лікування вегетативних дисфункцій у дітей. 

17. Термінова допомога при вегетативному кризі. 

18. Профілактика вегетативних кризів. 

19. Що таке первинна та вторинна артеріальна гіпертензія? 

20. Як оцінюється артеріальний тиск: "нормальний", "високий"? 

21. Механізми розвитку артеріальної гіпертензії. 

22. Діагностика артеріальної гіпертензії. 

23. Які види вторинної або симптоматичної артеріальної гіпертензії існують? 

24. Класифікація артеріальної гіпертензії. 

25. Клінічні прояви артеріальної гіпертензії. 

26. Лікування первинної артеріальної гіпертензії І стадії. 

27. Лікування первинної артеріальної гіпертензії ІІ стадії. 

28. Гіпертонічний криз: клінічні прояви та лікування. 

29. Тактика ведення хворого гіпертонічною хворобою на педіатричній ділянці (диспансерний 

нагляд). 

30. Прогноз захворювання артеріальної гіпертензії. 

31. Профілактика артеріальної гіпертензії. 

 

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

На занятті у кардіологічному відділенні студенти в бесіді з підлітками та батьками 

з’ясовують скарги, характер протікання захворювання, лікування, що проводилось, після 

чого здійснюють клінічне обстеження хворого та призначають лікування. На семінарському 

занятті докладають отримані дані та обговорюють їх разом з викладачем та іншими 

студентами. 

 

5. Зміст теми 
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5.1. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Порядок проведення 

обов'язкових профілактичних медичних оглядів дітей підліткового віку. Раціональне 

харчування: профілактика ожиріння, цукрового діабету та АГ. 

5.2. Оцінка статевого дозрівання.  

5.3. Клініка і діагностика вегетативних дисфункцій. Тактика лікаря загальної практики при 

вегетативних дисфункціях. Лікування вегетативних дисфункцій. Медичне та 

психологічне консультування.  

5.4. Диференційна діагностика первинної та вторинної артеріальної гіпертензії у дітей 

підліткового віку. Тактика ведення хворого артеріальної гіпертонії на педіатричній 

дільниці. Диспансерний нагляд. 

5.5. Гіпертонічний криз. Надання невідкладної допомоги при вегетативному та 

гіпертензивному кризах.  

5.6. Тактика ведення хворого гіпертонічною хворобою на педіатричній ділянці 

(диспансерний нагляд) 

5.7. Профілактика артеріальної гіпертензії у дітей. Прогноз захворювання артеріальною 

гіпертензією 

 

5.1. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Порядок 

проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів дітей підліткового віку 

Період старшого шкільного віку або підлітковий період – це період статевого 

дозрівання або пубертатний період. Він починається з 13-ти річного віку і продовжується до 

17 – 18 літ. Для цього віку характерні різкі зміни в ендокринній системі з переважанням 

функціональної активності статевих залоз. Спостерігається виникнення т розвиток рис, 

характерних для статі: вторинних статевих ознак, пропорцій тіла та функціональних 

особливостей різних органів і систем. Відбувається інтенсивний психологічний розвиток, 

формується воля, свідомість, мораль, характер та особистість підлітка, виражене прагнення 

самоствердження. 

Біологічний вік дитини – це індивідуальний темп розвитку окремо взятої дитини, який 

може не відповідати її календарному віку. Біологічний вік визначається за 

морфометричними, фізіологічними, метаболічними та імунологічними ознаками, які 

максимально наближені до середніх вікових величин і мають місце у 50 % здорових дітей 

певної вікової групи. Біологічний вік дитини базується на домінуванні середнього 

біологічного віку окремих тканин органів та систем організму з незначними відхиленнями, 

які визначають гармонійність чи дисгармонійність фізичного та нервово-психічного 

розвитку дитини. В наслідок цього виділяють такі поняття, як ретардація (брадигенез) та 

акселерація (тахігенез), що означає дисгармонійність із відставанням чи випереджанням 

розвитку певних систем. Для визначення біологічного віку дитини використовують 

найпростіші маркери, які мають найвищу ступінь кореляції з біологічним дозріванням. Для 

дітей підліткового віку це заміна молочних зубів на постійні, довжина тіла, та ознаки 

статевого дозрівання. У спеціальних дослідженнях біологічний вік визначається 

рентгенологічним методом за кількістю острівців та ядер окостеніння. Невідповідність між 

біологічним та календарним віком дитини може вказувати на наявність патології або 

несприятливих умов для нормального розвитку систем організму.  

Дитина розвивається не лише як представник біологічного виду, а й як особистість, 

яка крім процесів розвитку та біологічного дозрівання проходить складний шлях соціалізації. 

Це всі форми спілкування, взаємодії з іншими людьми, налагодження стосунків 

взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємодопомоги, сумісного розв'язання актуальних задач 

життя. Соціалізація – це завжди паралельний з фізичним розвитком та біологічним 
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дозріванням процес. Для соціалізації потрібен як позитивний, так і негативний особистий 

досвід спілкування і взаємодії, співчуття, любові та досвід найрізноманітнішої діяльності. 

Насамперед, це навички самообслуговування, потім праця, творчість, уміння захистити себе 

та ближніх. Соціалізація включає в себе прийняття та оволодіння всією культурною та 

науковою спадщиною батьків, батьківщини, всього людства. 

Найважливішим стимулятором соціалізації дитини вважається сім'я, потім ігри, казки, 

література, кіно. Наступними факторами активної соціалізації є школи, захоплення, 

творчість. Середовище соціалізації не завжди буває оптимальним, тому і соціалізація дитини 

та її майбутня доля в спільності також не завжди досягає оптимального розвитку. Рівень 

соціалізації людини визначається здатністю її приймати відповідальні рішення, досягати 

незалежного положення в суспільстві, забезпечувати свою сім'ю, виховувати своїх дітей, 

вносити вклад у створення матеріальних благ і захист природного середовища. 

Диспансеризація дітей підліткового віку – це динамічне спостереження та організація 

лікувально-оздоровчих заходів серед здорових дітей та дітей з виявленою патологією. 

Дільничний або сімейний лікар повинен оглядати здорових дітей двічі на рік (на початку 

учбового року та в кінці його). Один раз на рік огляд педіатра повинен збігатися з оглядом 

лікарів-спеціалістів: невропатолога, окуліста, отоларинголога, хірурга-ортопеда, стомато-

лога.  

Усі відомості про виявлену патологію лікар заносить до "Контрольної картки 

диспансерного спостереження", зазначаючи в ній обсяг та характер необхідних заходів, 

спрямованих на запобігання рецидивам захворювання, фіксуючи кількість оглядів протягом 

року. 

Серед патологічних станів у дітей підліткового віку найбільше значення мають 

психоневрози, функціональні розлади серцевої діяльності (функціональної кардіопатії, 

вегетативної дисфункції тощо), дисфункції ендокринних залоз (явище гіпертериозу, 

ожиріння, цукровий діабет тощо), а також захворювання травного тракту (гастрит, дуоденіт, 

виразкова хвороба). 

Раціональне харчування: профілактика ожиріння, цукрового діабету та АГ. 

Основний напрямок профілактики цих захворювань – мотивація на обмеження калорійності 

їжі і підвищення фізичної активності. Ожиріння тісно пов'язане з надлишковим вживанням 

жирів. Доведено, що зниження їх вживання на 1/3 умовної норми є достатнім для 

нормалізації ваги і безпечним для зростаючого організму. Контроль за вагою треба 

проводити на сімейному рівні. Батьків школярів з надлишковою масою тіла треба навчати 

методам зниження маси тіла і підтримки її на нормальному рівні, а також переконувати 

відмовитись від нераціональних сімейних традицій – звички до переїдання. 

Відхили у показниках ліпідного обміну найбільш часто виявляються у дітей з 

поєднанням ожиріння та АГ. Ці діти повинні обстежуватися на предмет виявлення 

гіперхолестеринемії, гіпертригліцеридемії. 

Для корекції гіперхолестеринемії у дітей шкільного віку, які складають групу 

підвищеного ризику, призначається дієта, яка передбачає обмеження жирів до рівня менше 

20 – 30 % загальної калорійності, дотримування співвідношення насичених і ненасичених 

жирних кислот 1:1, обмеження надходження холестерину. корекція гіпертригліцеридемії 

передбачає зниження ваги до ідеальної, обмеження легко засвоюваних вуглеводів (тістечка, 

цукерки тощо), періодичне призначення вегетаріанської дієти. 

 

5.2. Оцінка статевого дозрівання  

5.2.1. Ознаки порушення функції яєчок: 
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1. Дефіцит гормонів у внутрішньоутробний період призводить до фемінізації статевих 

органів, а в постнатальний період – до гіпогонадизму (статеві органи на дитячій 

стадії розвитку, відсутні вторинні статеві чоловічі ознаки, євнухоїдна будова тіла). 

2. Гіперсекреція тестостерону у хлопчиків – синдром передчасного статевого розвитку  

 

5.2.2. Ознаки порушення функції яєчників: 

1. Дефіцит естрогенів у дівчат призводить до розвитку гіпогонадизму (недостатній 

розвиток грудних залоз, відсутність менструацій, євнухоїдна будова тіла). 

2. Гіперсекреція естрогенів у дівчат сприяє передчасному статевому розвитку  

 

5.2.3. Закономірність появи ознак статевої зрілості 

У хлопців 

Вік 

(у роках) 
Ознаки статевої зрілості 

10 – 11 збільшення розмірів яєчок та статевого члена 

11 – 12 ріст передміхурової залози, збільшення гортані, поява поодиноких волосин на лобку 

12 – 13 ріст волосся на лобку за жіночім типом 

13 – 14 значний ріст яєчок та статевого члена, вузлоподібне ущільнення навколососкової ділянки, 

початок мутації голосу 

14 – 15 ріст волосся в пахвових ямках, подальша зміна голосу, ріст волосся на обличчі, 

пігментація калитки, перша еякуляція 

15 – 17 дозрівання сперматозоїдів, оволосіння на лобку за чоловічім типом, ріст волосся по 

всьому тілу 

 

У дівчат 

Вік 

(у роках) 
Ознаки статевої зрілості 

 9 – 10 ріст кісток таза, округлення сідниць, незначне підняття сосків грудних залоз 

10 – 11 конусоподібне підняття грудної залози (стадія "бутона"), ріст поодиноких волосин на 

лобку 

11 – 12 збільшення зовнішніх статевих органів, зміна епітеліальних покривів, ріст волосся у 

центрі лобка 

12 – 13 значний розвиток тканини грудної залози, пігментація сосків, поява перших менструацій, 

ріст волосся на периферії лобка 

13 – 14 ріст волосся в пахвових ямках, нерегулярні менструації, ріст волосся на лобку за жіночім 

типом 

15 – 16 поява вугрів на шкірі обличчя та тулубу, регулярні менструації 

 

5.2.4. Сутність і визначення ознак статевої зрілості різного ступеня  

 

У хлопців 

iP  – оволосіння на лобку ( 0P - волосся відсутнє; 1P - поодинокі прямі волосини біля 

кореня статевого члена; 2P - волосся на всій поверхні лобка; 3P - густе кучеряве волосся на 

лобку у формі трикутника; 4P - густе кучеряве волосся, що поширюється на животі в 

напрямку до пупка та на внутрішню поверхню стегон). 

iAx  – оволосіння пахвових ямок ( 0Ax - волосся відсутнє; 1Ax - поодинокі волосини; 

2Ax - рідке волосся в центрі ямки; 3Ax - оволосіння периферії ямки; 4Ax - густе кучеряве 

волосся на всій поверхні ямки). 
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iF  – ріст волосся на обличчі ( 0F - волосся відсутнє; 1F - рідкі слабкі пігментовані 

волосини в кутах верхньої губи; 2F - ріст волосся на підборідді та щоках; 3F - злиття всіх зон 

оволосіння). 

iL  – ріст щитоподібного хряща ( 0L - хрящ не виділяється; 1L - помірне збільшення; 

2L - як у чоловіків). 

iV  – зміна тембру голосу ( 0V - дитячий голос; 1V - мутація голосу; 2V - чоловічій 

тембр). 

У дівчат 

iP  – оволосіння на лобку ( 0P – волосся відсутнє; 1P – поодинокі волосини; 2P – волосся 

в центрі лобка, волосини довгі та прямі; 3P – оволосіння периферії лобка; 4P – волосся по 

всьому трикутнику лобка, довге густе кучеряве). 

iAx  – оволосіння пахвових ямок ( 0Ax – волосся відсутнє; 1Ax – поодинокі волосини; 

2Ax – рідке волосся в центрі ямки; 3Ax – оволосіння периферії ямки; 4Ax – густе кучеряве 

волосся на всій поверхні ямки). 

iMa  – розвиток грудної залози ( 0Ma – немає ознак розвитку; 1Ma – дещо піднімаються 

соски; 2Ma  – залоза має форму конуса, стадія "бутона", розширене та пігментоване грудне 

кружальце; 3Ma – залоза набуває округлої форми, соски піднімаються над грудним 

кружальцем; 4Ma – закінчений розвиток грудної залози). 

iMe  – наявність менструацій ( 0Me – менструації відсутні; 1Me – перші менструації; 

2Me – нестійкий менструальний цикл; 3Me – регулярні менструації протягом року). 

 

5.3. Клініка і діагностика вегетативних дисфункцій. Тактика лікаря загальної 

практики при вегетативних дисфункціях. Лікування вегетативних дисфункцій. 

Медичне та психологічне консультування.  

5.3.1. Сучасна класифікація вегетативних дисфункцій  

І   Клініко-патогенетичні форми. 

1. Нейроциркуляторна дисфункція; 

2. Вегето-судинна дисфункція: 

 за кардіальним типом; 

 за васкулярним типом (гіпертензивним або гіпотензивним).  

3. Вегето-вісцеральна дисфункція; 

4. Параксизмальна вегетативна недостатність: 

 генералізована форма (вагоінсулярні, симпато-адреналові або змішані кризи); 

 локалізована форма (церебральний, кардіальний, абдомінальний тощо). 

ІІ   Рівень ураження. 

5. Надсегментарний (центральний);  

6. Сегментарний (периферичний). 

 

ІІІ   Характеристика вегетативного гомеостазу. 

1. Вихідний вегетативний  

тонус: 

2. Вегетативна реактивність:  

- нормальна (симпатико-

3. Вегетативна забезпеченість:  

- нормальна (достатня); 
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- амфотонія; 

- ваготонія; 

- симпатикотонія. 

тонічна); 

- гіперсимпатикотонічна; 

- асимпатикотонічна. 

- недостатня; 

- надмірна. 

 

Серед етіопатогенетичних факторів розрізнюють: 

- спадкову схильність; 

- перинатальні фактори (гіпоксія, внутрішньочерепна гіпертензія); 

- ювенільну вегетативну дисфункцію, зумовлену гормональним дисбалансом у препубер-

татний  і пубертатний період дитинства; 

- стрес-емоційну вегетативну дисфункцію, пов'язану з психо-емоційним і фізичним 

перенапруженням, гострим і хронічним стресом; 

- інтоксикаційну вегетативну дисфункцію, зумовлену впливом осередків хронічної 

інфекції, соматичних інфекційних захворювань на вегетативні структури, які регулюють 

серцеву діяльність. 

5.3.2. Діагностика вегетативних дисфункцій у дітей.  

Діагностика вегетативних дисфункцій проводиться за методом виключення, тобто 

необхідно бути впевненим у відсутності первинної патології в різних органах. Клінічне 

обстеження акцентує увагу на ознаках сполучнотканинної дисплазії у дітей, вивченні 

вегетативного гомеостазу – вихідний вегетативний тонус (ВВТ), вегетативної реактивності 

(ВР), вегетативного забезпечення діяльності (ВЗД), ЕКГ в трьох позиціях: кліно-, орто і після 

фізичного навантаження. Широко використовуються інші методи – УЗД серця, 

кардіоінтервалографія, холтерівське моніторування, проби з дозованим фізичним 

навантаженням – степ-тест (проба Майстра). Для оцінки центральної гемодинаміки, стану 

мозкового і периферичного кровотоку проводиться реоенцефалографія і рентгенографія 

шийного відділу хребта. Біохімічні аналізи оцінюють усі види обміну, електролітні 

порушення, гіпер- і гіпокоагуляцію, гормональний спектр. Консультації офтальмолога, 

невропатолога, психіатра, кардіолога, ендокринолога, отоляринголога обов'язкові при 

обстеженні дітей з вегетативними дисфункціями. 

При дослідженні стану вегетативної нервової системи проводять клінортостатичну 

пробу: оцінюють частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск у горизонтальному 

положенні, потім під час переходу у вертикальне, щохвилини потягом 10 хв. Нормальна 

реакція на клінортостатичну пробу визначається відсутністю скарг, підвищенням частоти 

серцевих скорочень на 20 – 40 % від початкової, збільшенням систолічного та діастолічного 

артеріального тиску не більше ніж на 5 – 15 % (залежно від початкового). Зниження 

пульсового тиску у процесі ортостатичної проби не перевищує 50 %. На 3 – 4-й хвилині 

дослідження показники у практично здорових дітей повертаються до вихідного рівня. 

Виділяють 5 патологічних варіантів клінортостатичної проби: з надмірним 

включенням симпато-адреналової системи (гіперсимпатикотонічний), з недостатнім 

включенням симпато-адреналової системи (асимпатикотонічний, гіпердіастолічний), змішані 

варіанти (симпато-астенічний, астеносимпатичний). 

Гіперсимпатикотонічний – більш різке підвищення систолічного та діастолічного 

артеріального тиску і пульсу, серцевий імпульс також зростає, обличчя червоніє, хворий 

скаржиться на відчуття жару в голові (відображення гіперадаптації, пов'язане з порушенням 

нервової регуляції). 

Гіпердіастолічний – ізольоване надмірне підвищення діастолічного артеріального 

тиску при систолічному, що не змінюється або, навіть, зменшується, значно зменшується 

пульсовий тиск і компенсаторно збільшується частота серцевих скорочень (найбільш 

дезадаптивний варіант клінортостатичної проби). 
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Асимпатикотонічний – знижується серцевий індекс, систолічний та діастолічний 

артеріальний тиск не змінюється або різко знижується, частота серцевих скорочень може 

залишатись нормальною або, при зниженні пульсового тиску більше ніж на 50 %, 

компенсаторно збільшуватися (при значному зниженні систолічного артеріального тиску 

можлива непритомність). 

Симпато-астенічний – відразу після переходу у вертикальне положення 

відзначається нормальна або гіперсимпатикотонічна реакця, потім на 3 – 6-й хвилині 

відзначається виражене зниження систолічного та діастолічного артеріального тиску, частота 

серцевих скорочень зростає до 100 %, при цьому часто відзначається різка блідість, 

холодний піт, запаморочення, колапс. 

Астеносимпатичний – у перші хвилини ортостазу відзначають різке зниження 

систолічного та діастолічного артеріального тиску, різке збільшення частоти серцевих 

скорочень, потім виникає гіперсимпатикотонічна реакція, внаслідок якої артеріальний тиск 

повертається до початкового рівня або вище (такий варіант відзначений у 23 % дітей з 

пролапсом мітрального клапану). 

За показниками хвилинного об'єму гіперсимпатикотонічний (і частково астено-

симпатичний) варіант клінортостатичної проби відповідає надмірному, а інші – 

недостатньому вегетативному забезпеченню. 

Для оцінки стану вегетативної нервової системи найбільш інформативною є 

кардіоінтервалографія – дослідження синусового серцевого ритму і оцінка його сучасними 

методами математичного аналізу. Для вивчення статистичних параметрів ритму серця досить 

1000 кардіоциклів, аналіз краще проводити у ІІ стандартному відведенні. Розраховують такі 

показники:  

Мо – мода – значення кардіоінтервалу, який зустрічається найчастіше, характеризує 

гуморальний канал регуляції і рівень функціонування системи; 

АМо – амплітуда моди – число значень інтервалів, відповідних моді і виражене у % 

загального числа масиву кардіоциклів, визначає стан активності симпатичної частини 

вегетативної нервової системи; 

ΔХ – варіаційний розмах – різниця між максимальним і мінімальним значенням довжини 

інтервалу R–R у даному масиві кардіоциклів, відображає рівень активності парасимпа-

тичної частини вегетативної нервової системи; 

ВПР – вегетативний показник ритму, який дорівнює 1/Мо х ΔХ . 

Показник АМо / ΔХ – характеризує баланс симпатичних і парасимпатичних впливів на серце. 

Показник АМо / Мо – вказує на реалізуючий шлях центрального стимулювання. 

Показник 
)(2

(%)

cXMo

AMo
IH


  – найбільш повно інформує про напруження компенсаторних 

механізмів організму, рівень функціонування центрального контуру регуляції ритму 

серця. 

Запис кардіоінтервалографії у горизонтальному і вертикальному положення дозволяє 

оцінити вегетативну реактивність: нормальну (симпатикотонічну), гіперсимпатикотонічну та 

асимпатикотонічну. 

 

5.3.3. Клінічні прояви нейроциркуляторної дисфункції у дітей  

 Нейроциркуляторний синдром – постійний головний біль, запаморочення. 

 Психоемоційні розлади – психоемоційна лабільність, недовірливість, схильність до 

нав'язливих станів, тривоги тощо. 
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 Синдром дезадаптації – млявість, підвищена стомлюваність, зниження 

працездатності, неадекватність до фізичних навантажень, метеочутливість, підвищена 

чутливість до гіпоксії. 

 Гіпоталамічний синдром – порушення терморегуляції, ожиріння, порушення сну 

тощо. 

 Синдром порушення транскапілярного обміну – набряклість обличчя, кінцівок, 

поліартралгії. 

 

5.3.4. Клінічні прояви вегето-судинної дисфункції у дітей  

 Синдром порушення функції збудливості, провідності міокарда – тахікардія, 

брадикардія, екстрасистолія, прискорення атріовентрикулярної провідності, уповільнення 

внутрішньошлункової провідності. 

 Гіпертензивний синдром – артеріальна гіпертензія, підвищення ударного об'єму 

крові. 

 Синдром скоротливої дисфункції міокарда – неприємні відчуття в ділянці серця, 

задишка при фізичному навантаженні, артеріальна гіпотензія. 

 Синдром тонічної дисфункції міокарда – пролапси клапанів серця, порушення 

тонічності папілярних і хордальних м'язів серця. 

 Міокардіальний (міокардіодистрофічний) синдром – постійні кардіалгії, що 

посилюються при фізичному навантаженні, ознаки порушень реполяризації. 

 

5.3.5. Клінічні прояви вегето-вісцеральної дисфункції у дітей  

 Порушення функції травного каналу (дискінезії жовчовивідних шляхів і 

кишечнику, психогенне блювання, біль у животі нападоподібного характеру). 

 Порушення функції сечового міхура (нейрогенний сечовий міхур, нічне і денне 

нетримання сечі. 

 Порушення дихання (ваготонічна бронхіальна астма, напади пароксизмального 

невротичного кашлю, відчуття ядухи, напади психогенної задишки). 

 

5.3.6. Параксизмальна вегетативна недостатність 

Параксизмальна вегетативна недостатність – це клініко-патогенетична форма, що 

характеризується вегетативними кризами (пароксизмами), які провокуються емоційним, 

розумовим або фізичним перенапруженням, а також зміною погодних умов. Найбільш 

істотним фактором патогенезу цих кризів є дезрегуляція ерготропної та трофотропної 

діяльності вегетативної нервової системи. 

Вагоінсулярні (ваготонічні) генералізовані кризи супроводжуються слабкістю, 

відчуттям припливу жару, ядухи почервонінням обличчя, головним болем, запамороченням з 

потемнінням в очах, рясною пітливістю, алергійною висипкою, локальними набряками 

Квінке, болем у животі, нудотою. Знижується артеріальний тиск, температура тіла, 

реєструється брадикардія, синусова аритмія, екстрасистолія. З'являються позиви на 

випорожнення, іноді профузні проноси. Пароксизми можуть закінчуватися 

непритомностями. 

Симпатико-адреналові (симпатичні) генералізовані кризи супроводжуються 

приголомшлевим ознобом, похолоданням кистей, стоп, сухістю в роті, серцебиттям, 

кардіалгіями. Спостерігається підвищений артеріальний тиск, гіпертермія, різка тахікардія 

аж до пароксизмальної. Напад супроводжується рухомим порушенням, почуттям страху, 

закінчується поліурією. 

Основні клінічні ознаки симпато-адреналового і вагоінсулярного кризів у дітей 
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Ознаки Симпато-адреналовий криз Вагоінсулярний криз 

Частота кризу Часто Рідко  

Наявність провісників Відсутні, початок раптовий Є (млявість, розбитість, тривожн.) 

Артеріальний тиск Підвищений Знижений 

Пітливість Невиражена  Виражена  

Озноб, похолодання кінцівок Є  Відсутні  

Больові відчуття У ділянці серця Головний біль, біль у животі 

Напади ядухи Відсутні Можуть бути  

Частота пульсу Різка тахікардія Тахікардія, брадикардія 

 

5.3.7. Основні принципи лікування вегетативних дисфункцій у дітей  

1. Режим – достатній нічний (у багатьох випадках і денний) сон, чергування 

розумової і фізичної діяльності, ранкова гімнастика, загартовування, водні процедури. 

2. Дієта – визначається формою вегетативної дисфункції і може включати обмеження 

солоної та гострої їжі, жирів тваринного походження. 

3. Лікувальній масаж, особливо хребта, шийно-комірцевої зони. 

4. Фізіотерапевтичні заходи – гальванізація, діатермія синокаротидної зони, 

електрофорез, загальне УФО, електросон, перемінні магнітне поле та ін. Показані водні 

процедури, велике значення має психотерапія. 

5. Вегетотропні засоби – настоянка беладони, белатамінал, белоїд, беласпон, 

настоянка валеріани, собачої кропиви тощо. 

6. Симптоматична і патогенетична терапія з урахуванням варіанта вегетативної 

дисфункції. 

Лікування хворих з вегетативними дисфункціями має бути індивідуальним, 

комплексним, тривалим, спрямованим на всі ланки патогенезу. Успіх багато в чому залежить 

від своєчасності і адекватності проведеної терапії. Перевагу слід надавати 

немедикаментозним шляхам корекції в сполученні з загально режимними та 

психотерапевтичними заходами. 

 

5.3.8. Немедикаментозні методи лікування вегетативних дисфункцій у дітей 

Немедикаментозні методи лікування вегетативних дисфункцій у дітей, перш за все, 

включають організацію правильного режиму праці і відпочинку, достатній сон, усунення 

стресових ситуацій та нервово-емоційних перевантажень, активний руховий режим, ранкова 

гімнастика, перебування на свіжому повітрі (2 – 3 години на день). Сприятливу дію на 

вегетативний гомеостаз має плавання, прогулянка на лижах, ковзанах, дозована ходьба, 

туризм. 

Дієтичні заходи.  
Їжа дитини має містити достатню кількість основних інгредієнтів (білків, жирів, 

вуглеводів), необхідних для організму, який росте, має бути смачно приготовленою, красиво 

оформленою, багатою на аскорбінову кислоту, солі калію і магнію (гречана, вівсяна, 

пшоняна, кукурудзяна крупи; фініки, курага, персики, ізюм, горіхи, цибуля, петрушка, 

селера). У харчування обмежити кількість кухонної солі, жирні сорти м'яса, борошняні 

вироби, солодощі. Рекомендувати маслинову, кукурудзяну, арахісову, соняшникову олії – 

джерела поліненасичених жирних кислот. 

Лікувальний масаж.  
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Показані всі види масажу: загальний, точковий з використанням курсів 

рефлексотерапії – іглорефлексотерапії, поверхневої іглорефлексотерапії (ПІТ), масаж 

біологічно активних точок (БАТ). Курс складається з 10 – 13 процедур.  

Фізіотерапевтичні методи  

- При лікуванні вегетативної дисфункції у дітей із симпатикотонією обґрунтованим є 

застосування процедур, що мають седативну, гіпотензивну, спазмолітичну дію. З цією метою 

показані гальванізація, діатермія синокаротидної зони, електрофорез на комірцеву зону 5 %-

го розчину броміду натрію, 4 %-го розчину сульфату магнію, 2 %-го розчину еуфіліну, 1 %-

го розчину папаверину. 

- При вегетативній дисфункції з переважанням ваготонії застосовують електрофорез 5 

%-го розчину хлориду кальцію, 1 %-го розчину кофеїну, ефедрину, мезатону за комірцевим 

методом або за методикою рефлексів, за Щербаком, загальне ультрафіолетове опромінення в 

поступово зростаючих дозах (від 1 до 2 біодоз) на курс – 16-20 процедур. Для стимуляції 

функції кори надниркових залоз призначають ДМВ терапію ділянки надниркових залоз 

(ThX-LIV).  

Застосовують електросон за очно-потиличною методикою з тривалістю 20-40 хвилин 

або 2 дні поспіль з 1-денною перервою, на курс лікування – 10-14 процедур (при 

симпатикотонічній спрямованості тонусу застосовують частоту імпульсів 10 Гц, а при 

переважанні ваготонії – 100 Гц). Враховуючи гальмуючий вплив магнітного поля на ЦНС, а 

також виражену антиаритмічну і гіпотензивну дію, застосовують перемінне магнітне поле на 

комірцеву ділянку. Показано водні процедури: загальні хвойні та радонові ванни при 

ваготонії, сульфідні – при симпатикотонії.  

Психологічне консультування 

Психологічне консультування хворого сприяють корекції тривожності, передачі 

пацієнту нової інформації або зміні значущості вже існуючої, навчанню адекватного 

емоційного реагування. При цьому використовуються психотерапевтичні методики: 

- Аутогенне тренування – це система розслаблюючих вправ (слово "аутогенний" 

означає "той, що самозароджується" або "той, що йде з середини"). До аутогенного 

тренування входять 6 вправ, кожна з яких сконцентрована на одному з почуттів. 

- Сугестивна психотерапія використовує інформаційний вплив на психічну сферу 

пацієнта у вигляді навіювання. 

- Раціональна психотерапія – основним психотерапевтичним прийомом є переконання. 

- Групова психотерапія – використання сукупності взаємин і взаємодій, що виникають 

у групі між її учасниками. 

 

5.3.9. Медикаментозна терапія вегетативних дисфункцій у дітей 

При недостатній ефективності лікувально-оздоровчих заходів призначають 

медикаментозну терапію в залежності від форми вегетативної дисфункції.  

Фітосбори. Нейрциркуляторна дисфункція: хворим з підвищеною збудливістю 

рекомендують призначати фітосбори, що мають седативну дію – настоянка валеріани, 

кропиви собачої, препарати трави пасифлори; комбінацію препаратів – санасон (валеріана, 

шишки хмелю), персен (валеріана, м'ята перцева, м'ята лимонна), новопасит (гвайфенезин, 

екстракт глоду, хмелю, меліси, звіробою, валеріани, бузини). Курси лікування проводять 

довгостроково, протягом 3-12 місяців. Препарати необхідно чередувати через 2-4 тижні (з 2-

тижневою перервою між курсами. 

Транквілізатори (анксиолітики). При призначення цих препаратів (тривалість 

прийому – від 4 до 6 тижнів) треба враховувати спрямованість вегетативної дисфункції 

(ваготонія і симпатикотонія).  
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- при підвищенні збудливості показані транквілізатори з седативним ефектом, які 

призначають в 2 прийоми на день (вдень і ввечері): седуксен – 0,005 г 2 рази на день, 

тазепам – 0,01 г 2 рази на день, феназепам – 0,5 мг 2 рази на день.  

- при ваготонії: амізил – 1 мг 2 рази на день.  

- при змішаному варіанті вегетативної дисфункції: белоїд або беласпон – по 1 таблетці 

2 рази на добу, рудатель – по 5 мг 2 рази на день, грандаксин – 1 таблетка (0,05 г) на 

день. 

Нейролептики. Знімають реакції на зовнішні подразники, мають вегетотропну дію: 

френолон – 5-15 мг на добу, сонапакс – 10-20 мг на добу, терален – 5-15 мг на добу. 

Антидепресанти. Імізин, амітриптилін та інші призначаються тільки 

психоневрологами. 

Ноотропні препарати (нейрометаболічні стимулятори) мають прямий 

активуючий вплив на навчання, поліпшення пам'яті та розумову діяльність, підвищують 

стійкість мозку до агресивних впливів: ноотропіл – 20-80 мг/кг на добу; аміналон – 1-2 г на 

добу (дітям від 1 до 3 років), 2-3 г на добу (від 4 до 6 років); пантогам – 20-60 мг/кг на добу; 

фенібут – 0,05-0,1 г (дітям до 8 років), 0,15 г (від 8 до 14 років) на добу. Тривалість курсу 

лікування становить 1–1,5 місяці. Ноотропні препарати, як правило, призначають одночасно 

з судинними засобами для поліпшення мозкового кровообігу та мікроциркуляції (кавінтон, 

цинаризин, трентал, танакан, вінпоцетин) у дозуваннях в залежності від віку курсом 2-3 

тижні. При порушенні венозного відтоку хворим на вегетативну дисфункцію призначають 

ескузан – по 5 крапель 3 рази на день протягом 3 тижнів.  

Вегето-судинна дисфункція 

Хворим з гіпертензивним типом вегето-судинної дисфункції наряду з використанням 

немедикаментозних методів лікування, седативних засобів показане призначення базисної 

терапії, що включає судинні та ноотропні препарати. При стабільній артеріальній гіпертензії 

показане призначення невеликих доз бета-адреноблокаторів (атенолол – 0,7 мг/кг/добу 1 раз 

на день, обзидан – 0,5 мг/кг/добу у 2 прийоми) або інгібіторів ангіотензінперетворюючого 

ферменту (АПФ) (еналаприл – 0,2 мг/кг/добу), або антагоністи Са пролонгованої дії 

(ніфедіпін, амлодіпін – 1,25-2,5 мг/кг/добу) протягом 1-3 міс. під контролем АТ, пульсу. 

При гіпотонічному типі вегето-судинної дисфункції призначають психостимулятори, 

що підвищують активність симпатичної системи. З цією метою можна скористатися 

настоянкою женьшеню, лимоннику китайського, елеутерококу, радіоли рожевої, заманихи, 

пантокрину. Всі ці препарати призначають по 1-2 краплі на рік життя у першій половині дня, 

2 рази на день за 30 хвилин до їжі протягом 1-2 міс., чередуючи їх між собою з перервою у 2-

3 тижні. З інших заходів застосовують полівітамінні комплекси з мінералами ("Джунглі", 

коензим Q10, L-карнітин, магне-В6, мультибас, вітамін В6, вітамін С). 

Вегето-вісцеральна дисфункція 

Напади абдоміналгій у шлунково-кишковому тракті мають яскравий вегетативний 

окрас, переважно з гіперактивацією парасимпатичного відділу вегетативної нервової 

системи. Основні принципи лікування абдомінального болю спрямовані на проведення 

корекції психічної, вегетативної та соматичної сфер. Використовуються раціональна 

психотерапія, голкорефлексотерапія. препарати десенсибілізуючої дії (піпольфен, супрастин, 

тавегіл), нестероїдні протизапальні препарати (вольтарен, найз, нурофен). 

Дискинезії жовчовивідної системи 

Гіпотонічна форма ДЖВШ частіше діагностується у дітей з перевагою тонусу 

парасипатичного відділу ВНС. Призначається дієта, збагачена солями магнію, грубою 

рослинною клітковиною (висівки, гречана каша, морква, сир, відвар шипшини), 

Використовуються холекінетики (фламін – ½ таблетки (0,05 г) 3 рази на день за 30 хвилин 

перед їжею упродовж 10-20 днів, холагол – по 3-5 крапель на цукровому сиропі 3 рази на 
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день за 30 хвилин до їжі, холосас – по 1 дес. ложці 3 рази на день за 30 хвилин до їжі); 

фізіотерапевтичні процедури тонізуючого характеру: фарадизація, гальванізація, 

грязелікування, тюбажи (2 рази на тиждень), мінеральні води з високою та середньою 

мінералізацією, переважно сульфато-магнієві та сульфато-натрієві (не більше 400-500 

мл/день у 2 прийоми). 

Гіпертонічна форма ДЖВШ відповідає парасимпатичній спрямованості ВНС. 

Рекомендовано дієту з обмеженням вживання механічних і хімічних харчових подразників, 

жирів. Використовуються засоби седативної дії (бром, барбітурати, рідше транквілізатори), 

препарати, що знімають спазм гладкої мускулатури травного тракту (папаверин, но-шпа), 

теплові процедури, фізіотерапевтичні процедури седативного типу: електрофорез з 

новокаїном, папаверином, сульфатом магнію, гідрокарбонато-хлоридно-натрієві мінеральні 

води відносно низької мінералізації (5-6 разів на день невеликими порціями). 

Купірування симпато-адреналового кризу. Хворому необхідно забезпечити 

постільний режим, установити правильний ритм дихання, надати зручного положення, яке 

сприяє м'язовій релаксації; провести заспокійливу психотерапевтичну бесіду. При 

неефективності цих заходів призначають корвалол або настойку валеріани (1 крапля/рік 

життя), а за необхідності – транквілізатори (седуксен – 0,1 мл/рік життя в/м або 0,4 мг/кг 

усередину, тазепам – 10-20 мг/добу усередину). За наявності у хворого високого АТ показані 

судиннорозширювальні засоби (дибазол – 0,5-2 мл 0,5-1% розчину в/м, папаверин – 2 мл 1-

2% розчину в/м, еуфілін – 0,5-1 мл 24% розчину в/м), діуретики. При вираженій тахікардії 

призначають неселективні бета-адреноблокатори (анаприлін – 20-40 мг під язик). 

Купірування вагоінсулярного кризу. Дитину необхідно покласти горизонтально, 

забезпечити приплив свіжого повітря, обкласти грілками, розтерти тіло, показані 

заспокійливі препарати. З метою стимуляції серцево-судинної й дихальної діяльності та 

підвищення АТ слід ввести (кофеїн – 0,1 мл/рік життя 10% розчину підшкірно, кордіамін – 

0,1 мл/рік життя, мезатон – 0,1 мл/рік життя 1% розчину підшкірно, але не більше 1 мл). 

Профілактика. Розробка та впровадження первинної профілактики дозволить 

попередити виникнення і подальше поширення вегетативних дисфункцій у дітей. Для цього 

необхідно дотримуватись основних принципів: 

- раннє виявлення та врахування вегетативних дисфункцій у дітей; 

- своєчасна госпіталізація і спрямоване обстеження для уточнення клініко-

патогенетичної форми вегетативної патології; 

- раціональне, адекватне, поетапне лікування з урахуванням терапевтичної корекції і 

комплексу реабілітації; 

- систематичне диспансерізація; 

- наступність у спостереженні дітей і підлітків з виявленими вегетативними 

дисфункціями.  

 

5.4. Диференційна діагностика первинної та вторинної артеріальної гіпертензії у дітей 

підліткового віку. Тактика ведення хворого артеріальної гіпертонії на педіатричній 

дільниці. Диспансерний нагляд   

5.4.1. Артеріальна гіпертензія у дітей 

Артеріальна гіпертензія (АГ) – це стійке хронічне підвищення систолічного та/або 

діастолічного тиску (WHO, 1986). 

За міжнародною класифікацією хвороб Х перегляду (Женева, 1995) існує термін: 

- "первинна артеріальна гіпертензія" (ПАГ) або "есенціальна АГ", для дітей і підлітків – 

"ювенільна АГ" (шифр 110), під яким розуміється високий артеріальний тиск при 

відсутності очевидної причини його появи (він відповідає поширеному терміну 

"гіпертонічна хвороба"): 

- "вторинна артеріальна гіпертензія" або "симптоматична АГ" (шифр 115), під якої 

розуміється артеріальна гіпертензія, причина якої може бути виявлена. 
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Для дітей в препубертатному та пубертатному періоді, коли підвищення 

артеріального тиску (АТ) має нестійкий, тимчасовий характер, що обумовлено проявами 

вегетативної дисфункції у відповідь на значне психоемоційне навантаження, ставиться 

діагноз: нейроциркуляторна дистонія за гіпертензивним типом. 

 Артеріальний тиск (АТ) як і інші показники, підвищується з віком дитини. Найбільш 

швидко він зростає в грудному віці. У новонароджених систолічний артеріальний тиск (САТ) 

складає приблизно 70 мм рт. ст. Протягом першого року життя АТ підвищується до 95/50 мм 

рт. ст. і до 5-ти років практично не змінюється, а від 6-ти років до періоду статевого 

дозрівання знову збільшується з віком. Доказано, що не стільки вік, скільки зріст визначає 

рівень АТ, після 6-ти років зростає кореляція АТ з масово-зростовим індексом. 

У віці 10-13 років систолічний АТ, як правило, вище у дівчат, після 13 років – у 

хлопчиків. При одному віці більш високий рівень АТ у дівчат, які менструюють. Норми АТ 

залежать від національних особливостей, кліматичних зон. Тому для визначення нормативів 

АТ, критеріїв його підвищення, використовують єдині критерії або таблиці центильного 

розподілу показників АТ в даній популяції (а саме, 90 і 95 центилі). Центильний метод, 

запропонований ВООЗ (1079), полягає у використанні центильних показників систолічного 

та діастолічного АТ (САТ і ДАТ), отриманих на підставі масового, епідеміологічного 

обстеження дітей і підлітків з урахуванням віку, полу, зросту. Дані епідеміологічного 

дослідження АТ у школярів північно-східного регіону України (Коренєв М.М. і співавт., 

2003) представлені в табл. 1. 

Таблиця 1. Відрізні точки процентильного розподілу АТ (в мм рт. ст.) 

Вік         

(в роках) 
Стать 

САТ ДАТ 

5 % 10 % 90 % 95 % 5 % 10 % 90 % 95 % 

10 
Ч 

Ж 

82 

82 

84 

84 

110 

112 

116 

120 

40 

42 

44 

44 

64 

66 

68 

68 

11 
Ч 

Ж 

80 

80 

82 

82 

112 

116 

118 

118 

42 

40 

46 

42 

64 

64 

68 

70 

12 
Ч 

Ж 

84 

82 

88 

88 

118 

122 

124 

126 

42 

42 

48 

48 

70 

68 

78 

70 

13 
Ч 

Ж 

88 

88 

90 

90 

128 

124 

130 

130 

42 

48 

50 

50 

75 

70 

80 

76 

14 
Ч 

Ж 

90 

90 

96 

95 

130 

128 

135 

138 

50 

50 

50 

52 

75 

72 

78 

80 

15 
Ч 

Ж 

94 

95 

98 

98 

135 

122 

140 

130 

50 

50 

52 

50 

75 

75 

80 

80 

16 
Ч 

Ж 

98 

90 

100 

95 

138 

126 

140 

135 

54 

50 

58 

54 

80 

75 

82 

80 

17 
Ч 

Ж 

92 

90 

98 

98 

138 

125 

140 

135 

55 

50 

58 

52 

78 

78 

80 

80 

За "нормальний" АТ приймають значення САТ та/або ДАТ, які не виходять за межі 10 

та 90 центилів; за "високий" – значення САТ та/або ДАТ між 90 та 95 центилів. 

За АГ приймають показники САТ та/або ДАТ вище 95 центилів при трикратному їх 

визначенні за період 2-х місяців. 

Інтерпретація рівнів АТ базується на епідеміологічних дослідженнях, у яких 

встановлені нормативи для різних вікових груп здорових дітей (табл. 2). 

Таблиця 2. Нормативи АТ для різних вікових груп здорових дітей (в мм рт. ст.) 

Вікова група Виражена гіпертензія 

(mm Hg) 

Важка гіпертензія 

(mm Hg) 

Новонароджені (до 7 днів), САТ ≥ 96 ≥ 106 

Новонароджені (до 8 - 28 днів), САТ ≥ 104 ≥ 110 
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Діти до 2 років, САТ / ДАТ ≥ 112 / ≥ 74   ≥ 118 / ≥ 82 

Діти до 3 – 5  років, САТ / ДАТ ≥ 116 / ≥ 76   ≥ 124 / ≥ 84   

Діти до 6 – 9  років, САТ / ДАТ ≥ 122 / ≥ 78   ≥ 130 / ≥ 86   

Діти до 10 – 12  років, САТ / ДАТ ≥ 126 / ≥ 82   ≥ 134 / ≥ 90   

Діти до 13 – 15  років, САТ / ДАТ ≥ 136 / ≥ 86   ≥ 144 / ≥ 92  

Діти до 16 – 18  років, САТ / ДАТ ≥ 142 / ≥ 92   ≥ 150 / ≥ 98   

Якщо у дитини у віці до 10 років АТ перевищує 110/70 мм рт.ст., а після 10 років – 

120/80 мм рт.ст., необхідно виявити причину такого стану. В дошкільному віці первинна 

артеріальна гіпертензія (ПАГ) практично не виявляється, а підвищення АТ має вторинний 

симптоматичний характер, що потребує своєчасної діагностики захворювання, яке стало 

йому причиною (табл. 3) 

Таблиця 3. Найбільш часті причини АГ в різні вікові періоди 

До 1 року 1 – 6 років 7 – 12 років Підлітки 

Тромбоз ниркових артерій 

або вен. 

Стеноз ниркових артерій. 

Уроджені аномалії нирок. 

Коарктація аорти. 

Бронхолегенева дисплазія 

 

Стеноз ниркових артерій. 

Паренхиматозні захворю-

вання нирок. 

Пухлина Вільямса. 

Нейробластома. 

Коарктація аорти. 

Пухлина надниркових залоз 

(кортикостерома). 

Хвороба Іценко-Кушинга 

(аденома гіпофіза) 

Феохромоцитома. 

Вузелковий періартерит 

Паренхиматозні захворю-

вання нирок. 

Реноваскулярна патологія. 

Коарктація аорти. 

Есенціальна АГ 

Хвороба і синдром Іценко-

Кушинга. 

Феохромоцитома. 

Неспецифічний аорто-

артеріїт (хвороба 

Такаясу) 

Вузелковий періартерит 

 

Есенціальна АГ 

Паренхиматозні захворю-

вання нирок. 

Реноваскулярна патологія 

Уроджена дисфункція кори 

надниркових залоз, 

гіпертонічна форма 

Феохромоцитома. 

Синдром Іценко-Кушинга. 

Вузелковий періартерит 

 

 

5.4.2. Механізми розвитку артеріальної гіпертензії. 

Розвиток артеріальної гіпертензії залежить від комплексу різних факторів. Особливе 

значення надається генетичним факторам – обтяжливій спадковості по гіпертонічній хворобі 

(ГХ) та ішемічній хворобі серця (ІХС), цукровому діабету, які реєструються в 45 – 60 % дітей 

з ПАГ. Маючи полігенний характер, розвиток ПАГ відбувається не в усіх дітей, які мали 

епізоди підвищення АТ. Відтворювання АТ у школярів відбувається у 40 % підлітків завдяки 

особливостям психоемоційного статусу, нейрогуморальних процесів підліткового віку, через 

анатомічні варіанти судинної стінки та її функціональний статус (клітинних мембран і 

рецепторного апарату). 

Фактори, які сприяють виникненню АГ у дітей різноманітні, Умовно їх можна 

розділити на ендогенні (обтяжлива спадковість по ГХ, ІХС, цукровому діабету, індивідуальні 

нервово-психічні особливості) та екзогенні (психоемоційне напруження, аліментарні 

порушення, надлишкова маса тіла, гіподинамія або надмірне фізичне, спортивне 

навантаження). 

Спадкова схильність. На значення спадковості в патогенезі АГ вказують такі факти: 

висока кореляція АТ у монозиготних близнюків у порівнянні з дизиготними; більш 

підвищені показники АТ у дітей з обтяжливою спадковістю на гіпертонічну хворобу у 

порівнянні з дітьми, у яких батьки здорові. Найбільший прогрес у розумінні ролі спадкової 

схильності до АГ досягнуто при вивченні генотипів ренін-ангіотензинової системи: ген 

ангіотензиногену визначає рівень ангіотензину І. Визначено участь гена ангіотензину у 

формування профілю ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. Ген ангіотензинперетво-
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рюючого ферменту визначає утворення ангіотензину ІІ з ангіотензину І. На даний час 

визнано полігенний характер успадкування АГ, про що свідчать наступні факти:  

- висока поширеність АГ у дітей у сім'ях з стійким підвищеним АТ ;  

- підвищений рівень АТ і великий ризик формування гіпертонічної хвороби у членів 

однієї сім'ї при наявності трьох та більше осіб з АГ;  

- клінічний поліморфізм АГ у дітей та підлітків;  

- імовірність підвищення АТ у препубертатному віці при наявності АТ у двох батьків;  

- виявлено асоціативний зв'язок АГ з тим, що гени несуть гістосумісництво HLA А11 і 

B22.  

Генетичні фактори не завжди призводять до розвитку гіпертонічної хвороби. Вплив 

ефекту генів на рівень АТ значною мірою модифікується такими факторами як стрес, 

надмірне вживання кухонної солі, наявність ожиріння, низька фізична активність, 

тютюнопаління, вживання алкоголю. 

Психоемоційне напруження супроводжується психологічними та вегетативними 

проявами. Активація симпатико-адреналової системи – неспецифічний компонент 

адаптаційної реакції і не є фактором пресорної реакції, при цьому більше значення має прояв 

серцево-судинної гіперреактивності з наростанням загального периферичного судинного 

опору. Стійкість серцево-судинної системи до стресу багато в чому детермінована 

генетично, що визначається виборчим розподілом біогенних амінів, співвідношенням 

адрено-, холіно- і серотонінергічних медіаторних систем у структурах головного мозку, а 

також чутливістю адренорецепторів до катехоламінів. Одним з найбільш важливих факторів, 

що сприяють формуванню психоемоційного напруження та розвитку АГ, є особливий тип 

емоційних переживань і поведінкових особливостей прагнення до лідерства. 

Серед аліментарних порушень найбільше значення має підвищене вживання 

кухонної солі. Це один з основних екзогенних факторів, які впливають на рівень АТ. У 

популяціях, де в їжу використовується менше солі, відмічається менш значне підвищення 

рівня АТ з віком. В осіб, схильних до розвитку гіпертонічної хвороби, порушена 

ауторегуляція ниркового кровообігу і клубочкової фільтрації, яка в нормі контролюється 

юкстагломерулярним апаратом. При збільшенні надходження іонів хлору до дистальних 

канальців в області щільної плями зменшується опір аферентних артеріол. Це призводить до 

збільшення швидкості клубочкової фільтрації та в остаточному підсумку до збільшення 

екскреції іонів натрію та хлору з організму. 

Порушення тубулогломерулярного механізму ауторегуляції ниркового кровообігу 

призводить до того, що хлорид натрію затримується в організмі і сприяє підвищенню АТ. 

Порушення ниркової екскреції натрію у хворих на гіпертонічну хворобу може бути 

наслідком спадкового дефекту транспорту іонів через епітеліальні клітини ниркових 

канальців. Для запобіганню затримки натрію в організмі відбувається підвищення 

системного АТ  і, отже, ниркового перфузійного АТ.  

До розвитку гіпертонічної хвороби схильними є особи з природженою нефропатією та 

з низькою вагою під час народження, у зв'язку з чим низька маса при народженні 

розглядається як фактор ризику виникнення АГ. 

Надлишкова маса тіла – поширене явище у дітей. При обстеженні учнів 7 – 17 років 

діти з надлишковою масою тіла складають 20 – 25 %. 50 % дітей з надлишковою масою тіла 

мають підвищений систолічний і діастолічний АТ. Цей фактор асоціюється з підвищеним 

плазматичним рівнем тригліцеридів і зниженням вмісту холестерину ліпопротеїдів високої 

щільності (ХС ЛПВЩ), підвищеним вмістом натще глюкози й імунореактивного інсуліну в 

крові, зниженням толерантності до глюкози. Сполучення цих показників з АГ 

класифікується як метаболічний варіант гіпертонії – "метаболічний квартет". Недостатність 

інсулінових рецепторів клітинних мембран – генетична причина гіперінсулінемії, 

гіперглікемії і дисліпідемії, а також значущий фактор ризику АГ й ожиріння. Основний 

патогенетичний механізм метаболічного синдрому – висока асиміляція глюкози клітиною. У 
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таких пацієнтів метаболічні зрушення в сполучення з диліпідемією сприяють ранньому і 

прискореному розвитку атеросклерозу.  

Треба обережно, особливо щодо хлопчиків, ставитися щодо ствердження про 

наявність надлишкової маси тіла у підлітка; збільшення маси тіла може відбуватись не за 

рахунок жирової тканини, а за рахунок м'язової маси. Для точного визначення наявності або 

відсутності ожиріння використовують вагово-зростовий показник Кетле – індекс маси тіла 

(ІМТ). 

ІМТ – маса тіла (кг) : зріст (м)  

При ІМТ:    25,0 – 29,9 – надлишок маси тіла;    

30,0 – 39,9 – ожиріння  І – ІІ ступеня; 

40,0 та > 40 – ожиріння  ІІІ ступеня. 

На надлишкову масу тіла впливає недостатній рівень фізичної активності. 

Артеріальний тиск у людини визначається комплексом різних факторів, які складають 

функціональну систему. Ця система забезпечує постійність кров'яного тиску за принципом 

саморегуляції.  

Більш ніж у 90 % випадків АГ за допомогою існуючих інструментальних і 

біохімічних методів не вдається виявити специфічну причину захворювання. Однак не 

викликає сумніву те, що при ПАГ підвищення АТ пов'язане із складною взаємодією 

генетичних, психоемоційних факторів, а також із адаптацією нейро-гуморальних механізмів. 

Особлива роль в цьому процесі належить активації симпатико-адреналової системи в 

пре- і пубертатному віці. В організмі існують механізми ауторегуляції, які підтримують 

рівновагу між серцевим викидом і периферійним судинним опором. Так, під час збільшення 

серцевого викиду при фізичному навантаженні загальний периферійний судинний опір 

знижується. Навпаки, при підвищенні загального периферійного судинного опору 

відбувається рефлекторне зниження серцевого викиду. Закріплення осередка збудження в 

корі великих півкуль і підвищення збудливості гіпоталамічних центрів, які регулюють апарат 

кровообігу призводить до активації симпатичного відділу вегетативної нервової системи 

(ВНС). Активація на периферії здійснюється через α 1,2 і β 1,2-адренорецептори – 

резистивного синдрому, який викликає збільшення периферійного опору. Через те, що 

симпатичні нерви, особливо серця, є основним джерелом плазмених катехоламінів 

(норадреналіну), під час активації симпатико-адреналової системи зростає концентрація 

норадреналіну в плазмі, що також призводить до вазоконстрикції й збільшенню загального і 

питомого периферійного опору. Значну роль у підвищенні АТ відіграє стимуляція β-

адренорецепторів юкстагломерулярного апарата нирок, що збільшує вивільнення реніну. 

Системний АТ починає підвищуватись тільки при виснаженні антигіпертензивних 

гомеостатичних механізмів або при надмірному посиленні вазоконстрикторних і антинатрій-

уретичних нейрогуморальних систем (ангіотензин ІІ, норадреналін, ендотелін І, інсулін та 

ін.). Серед антигіпертензивних гомеостатичних механізмів важливе значення мають ниркова 

екскреція іонів натрію, барорецептори аорти і великих артерій, активність калікреїн-

кінінової системи, простагландин Е2 та Е12, оксид азоту, адреномедулін, таурин. 

Значення активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. Ренін-серинова 

протеаза – фермент, синтезований у юкстагломерулярному (біляклубочковому) апараті 

нирок. Він утворюється також у клітинах інших органів, зокрема кори надниркової залози. 

На секрецію реніну впливають зниження АТ, дефіцит натрію в організмі, калікреїн, 

ендорфіни, бетаадренергічна стимуляція, вазодилятатори. Ренін розщеплює молекулу білка 

ангіотензиногену, перетворюючи його в ангіотензиноген І. Цей декалептид біологічно 

неактивний, але після впливу ангіотензин-перетворюючого ферменту АПФ стає активним 
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окталептидом, який отримав назву ангіотензину ІІ (ангіотензин-перетворюючий фермент 

виділяється клітинами легень і кровоносних судин). Ангіотензин ІІ впливає на АТ. Він 

безпосередньо викликає вазоконстрикцію і, крім того, стимулює секрецію альдостерону 

корою надниркових залоз. Під впливом цього підвищується реабсорбція натрію в клітинах 

ниркових канальців з подальшим збільшенням об'єму циркулюючої плазми і підвищенням 

АТ. Потужним засобом, інгібуючим секрецію альдостерону, є передсерцевий 

натрійуретичний фактор. 

Крім перелічених факторів, у патогенезі АГ важливу роль відіграють підвищення 

активності простагландинів (PgE2 та PgE12), які мають вазоконстрикторну властивість і 

підвищують активність симпатичної нервової системи, а також гормони гіпофізу (вазопресин 

і АКТГ) і гіпоталамічної ділянки. Усунення пресорних дій на тлі АГ, що розвивається, може 

привести до нормалізації АТ, і, навпаки, їх стимуляція (стрес, сольове навантаження, 

симпатоадреналові дії) призводить до розвитку гіпертензивних кризів. Прогресування АГ та 

стабілізація АТ на високому рівні значною мірою обумовлені також ремоделюванням 

серцево-судинної системи, зокрема, стовщенням стінок судин (гіпертрофія гладких м'язів, 

фіброз media), що призводить до стійкого підвищення загального периферійного судинного 

опору. 

 

5.4.3. Діагностика артеріальної гіпертензії 

При встановленні у підлітка підвищеного АТ (вище 95 центилів) при повторних 

вимірах (до 3-х разів) в одних і тих же умовах (медичний кабінет школи, училища та ін.) з 

проміжками в 1 – 2 тижні протягом місяця, його необхідно направити на обстеження в 

поліклініку чи в стаціонар для уточнення природи АГ. 

За ґенезом АГ розподіляють на первинну (ПАГ) та вторинну (ВАГ). 

Первинна або енсенціальна АГ розглядається як стан, що супроводжується високим 

АТ при відсутності причин його виникнення. 

Вторинна або "симптоматична" АГ – гіпертензія, причину якої можна виявити. Для 

цього необхідно провести аналіз скарг, клініко-анамнестичних даних і генеалогічне 

обстеження. Під час збору анамнезу збираються дані про спадкове обтяження за серцево-

судинними захворюваннями та цукровим діабетом в родині. При цьому важливий вік 

маніфестації цієї патології у родичів. Аналізується перебіг вагітності з метою виявлення 

можливої перинатальної патології. Необхідно з'ясувати наявність конфліктних ситуацій в 

сім'ї та школі, порушення режимних моментів (недосипання, нерегулярне, незбалансоване 

харчування), які сприяють підвищенню АТ. Необхідно оцінити рівень фізичної активності: 

гіподинамія чи, навпаки, підвищений рівень фізичної активності – заняття в спортивних 

секціях, що може призвести до синдрому спортивного перенапруження, а також такі фактори 

ризику, як тютюнопаління, вжиття алкоголю.  

Лабораторні дослідження: аналіз сечі (загальний, мікроальбумінурія, проба по 

Зимницькому, по Нечипоренко, бактеріурія). 

Аускультація включає як ділянку серця, так і черевну порожнину з метою виявлення 

стенозу ниркових судин . Необхідним є визначення пульсації на периферійних артеріях з 

метою виявлення асиметрії та/або зниження пульсації, що дає підставу підозрювати 

коарктацію аорти або аорто-артеріїт, вимірювання АТ на нижніх кінцівках. 

Електрокардіографія є обов'язковим методом діагностики. Оцінюються ознаки 

перевантаження передсердь і стан кінцевої ланки шлуночкового комплексу з метою 

виявлення підвищеної чутливості бета-адренорецепторів до катехоламінів. Зниження 

сегмента ST і стертість Т є показанням для проведення лікарської проби з обзиданом із 

розрахунку 0,5 мг/кг. 
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Ехокардіографія є обов'язковим методом діагностики, який дозволяє виявити ознаки 

гіпертрофії лівого шлуночка (товщина міжшлуночкової перетинки і задньої стінки лівого 

шлуночка); збільшення маси міокарда лівого шлуночка; поширення порожнин серця. 

Серцева гемодинаміка оцінюється за показниками ударного і серцевого викиду. Загальний 

периферійний судинний опір (ЗПСО) розраховується непрямим шляхом за формулою 

Франка-Пуазейля. Залежно від показників хвилинного об'єму кровообігу і ЗПСО виділяють 

три види гемодинаміки: еукінетичний, гіперкінетичний і гіпокінетичний. 

Рентгенологічне обстеження практично не інформативне, крім випадків коарктації 

аорти, коли визначається специфічна ознака – узурація ребер. 

Обстеження очного дна дозволяє виявити звуження і скрученість дрібних артерій, 

можливе розширення вен очного дна. 

Оцінка стану вегетативної нервової системи має проводитися для оцінки 

початкового вегетативного тонусу, вегетативної реактивності та вегетативного забезпечення. 

Реоенцефалографія дозволяє виявити порушення судинного тонусу в церебральних 

судинах, утруднений венозний відтік. 

Ультразвукове дослідження (УЗД) нирок – як скринінг ниркового генезу АГ. За 

необхідністю проводиться екскреторна урографія. 

Біохімічне обстеження включає визначення ліпідного спектру крові: загальний 

холестерин, тригліцериди, ХС ЛПВЩ; цукрову криву (при ожирінні); визначення рівня 

катехоламінів (адреналін, норадреналін), при підозрі на феохромоцитому – вініліл-міндальну 

кислоту); оцінку активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (визначення рівня 

реніну, ангіотензину та альдостерону); креатинін крові. 

Метод добового моніторування артеріального тиску, який все ширше 

використовується в клініках, дозволяє верифікувати початковий відхил у добовому ритмі і 

величині АТ, проводити диференційну діагностику різних форм АГ, визначити АГ, 

вегетативно обумовлену. 

Проба з дозованим фізичним навантаженням – велоергометрія – дозволяє 

визначити толерантність до фізичного навантаження, виявити дезадаптивні гемодинамічні 

зрушення. 

Діагностика психологічних особливостей підлітків з АГ – включення 

психологічного тестування з використанням тестів Айзенка, Спілберга, Вольфа (їх 

проведення не потребує участі психолога, це можуть робити лікарі-педіатри, кардіологи). 

Психологічне тестування дозволяє виявити дезадаптивні поведінкові характеристики у 

вигляді підвищеної тривожності, схильності до агресивних реакцій, що вимагає 

психологічної корекції. 

Консультація невролога, офтальмолога, ендокринолога є необхідною при цьому 

захворюванні. 

 

5.4.4. Симптоматична артеріальна гіпертензія 

При виявленні АГ є обов'яковим диференційно-діагностичний пошук для виключення 

симптоматичної АГ. До симптоматичних АГ належать:  

- реноваскулярні (стеноз ниркових артерій, тромбоз ниркових артерій, тромбоз 

ниркових вен);  

- ренопаренхіматозні (хронічний гломерулонефрит і пієлонефрит); 

- на ґрунті аномалії розвитку нирок (рефлюкс-нефропатія, полікістоз нирок, гіпоплазія 

нирок); 
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- гемолітико-уремічний синдром, гідронефроз, пухлина Вільсона, Lupus-нефрит, 

кардіоваскулярні (коарктація аорти, хвороба Такаясу); 

- ендокринні (феохромацитома, нейробластома, гіпертиреоїдизм, уроджена гіперплазія 

надниркових залоз, первинний гіперальдостеронізм, гіпоталамічний синдром. 

Перше місце серед симптоматичних АГ посідає ниркова гіпертензія, яка пов'язана з 

уродженою або набутою патологією нирок. При цьому можливий як вазоренальний, так і 

ренальний характер гіпертензії. 

  

5.4.5. Ренальна гіпертензія 

Патогенез симптоматичної гіпертонії при захворюванні нирок обумовлений 

підвищенням активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи; порушенням водо-

сольового обміну з пригнобленням активності депресорної функції нирок, порушенням 

продукції кінінів і простагландинів. Основні причини: гломерулонефрит, пієлонефрит, 

полікістоз нирок, новоутворення нирок. 

Гломерулонефрит. Для гломерулонефриту характерні зміни в аналізах сечі: макро- 

або мікрогематурія, протеінурія; зниження ниркових функцій, олігурія, зміни в аналізах 

крові у вигляді збільшення ШОЕ. Гіпертонія при гематуричній і нефротичній формах 

гломерулонефриту носить транзиторний характер. Стійкий гіпертонічний синдром частіше 

зустрічається при змішаній формі гломерулонефриту.   

Пієлонефрит. Для пієлонефриту є характерними піурія, бактеріурія, мікрогематурія, 

циліндрурія, гіпоізестенурія, збільшення ШОЕ.  

Полікістоз нирок – спадкове захворювання. Діагностується при УЗД нирок. 

 

5.4.6. Вазоренальна гіпертензія 

Основні причини: вади розвитку ниркових судин, фібром'язова дисплазія ниркових 

судин, аорто-артеріїт, вузолковий періартрит. 

Клінічні маркети вазоренальної гіпертензії: злоякісний характер АГ, систолічний шум 

у ділянці проекції ниркових артерій (у ділянці черевної порожнини), асиметрія АТ на 

кінцівках , поширений артеріоспазм і нейроретинопатія. 

Інструментальне обстеження для верифікації діагнозу має включати: екскреторну 

урографію, сцинтиграфію нирок, ангіографію нирок і ниркових судин. Характерним є 

підвищення реніну в місці зниження ниркового кровотоку. 

Уроджений стеноз ниркових артерій. Характеризується високим стійким 

підвищенням АТ, переважно діастолічного характеру, АГ рефрактерна до гіпотензивної 

терапії, фізикально часто прослуховується систолічний шум у ділянці пупка, а також в 

епігастральній ділянці, що відповідає місцю відходження ниркової артерії від черевної аорти. 

Рано розвиваються зміни в органах мішенях: гіпертрофія лівого шлуночка, виражені зміни на 

очному дні. 

Фібром'язова дисплазія ниркових артерій – більш рідка причина вазоренальної 

гіпертензії. Частіше зустрічається у осіб жіночої статі. За даними ангіограм стеноз 

локалізується в середній частині ниркової артерії. Артерія має вид чіток, колатеральна сітка 

не виражена. Основний вид лікування – хірургічна корекція стенозу ниркових артерій. 

 

5.4.7. Кардіоваскулярна гіпертензія 

Панартеріїт аорти та її гілок – хвороба відсутності пульсу або хвороба Такаясу є 

відносно рідкою патологією у дітей. Клінічні прояви захворювання характеризуються 
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вираженим поліморфізмом. На початковій стадії захворювання переважають загально-

запальні симптоми, які проявляються підвищенням температури, міалгіями, артралгіями, 

вузлуватою еритемою. Основними клінічними симптомами хвороби Такаясу, які дозволяють 

своєчасно поставити діагноз, є:  

- асиметрія або відсутність пульсу на променевих артеріях,  

- відсутність АТ на променевих артеріях;  

- систолічний шум над ураженими артеріями;  

- ураження аортального клапана з ознаками аортальної регургитації внаслідок запалення 

аорти та кінця аортального клапана (гранулематозне запалення);  

- ураження мітрального клапану з ознаками мітральної регургитації, пов'язаної з 

міокардіальною дисфункцією на тлі активного запального процесу;  

- явище міокардиту з подальшою трансформацією в дилатаційну кардіоміопатію;  

- ознаки недостатності кровообігу. 

Можливий розвиток тромбоемболії в легневу артерію, що стає загрозою до життя, 

тобто може привести до раптової смерті. Лікувальна практика полягає в призначенні 

глюкокортикоїдних препаратів у сполученні з дезагрегантами і активною гіпотензивною 

терапією. Кращий ефект мають інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту. 

Вузолковий періартеріїт. Захворювання характеризується злоякісною АГ, 

специфічними змінами з боку шкіри в поєднанні з абдомінальними та коронарними болями, 

поліневритами, гіпертермією. Основою захворювання є васкуліт дрібних і середніх артерій, 

який, зокрема, призводить до ураження ниркових артерій. Верифікується діагноз за 

допомогою біопсії шкіри. Лікування включає сполучення протизапальних, гіпотензивних 

препаратів – інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту і дезагрегантів. 

Коарктація аорти. Зустрічається у 8 % хворих з вадами серця. Клінічна картина 

залежить від місця, ступеню звуження і розвитку колатералей, що обумовлює виникнення 

специфічного симптому для коарктації аорти – появу пульсуючих міжреберних артерій. При 

рентгенографії виявляється узурація ребер у місцях колатералей міжреберних артерій. АТ 

значно підвищений на руках, при цьому на ногах він нормальний або знижений, переважне 

збільшення систолічного АТ. Часто виникає пульсація в яремній ямочці та в ділянці сонних 

артерій. Вислухується грубий систолічний шум над серцевою ділянкою, над ключицями, 

проводиться на спину. Основний метод лікування – хірургічний. 

 

5.4.8.  Хвороби ниркових залоз 

Первинний гіперальдостеронізм, синдром Кушинга, пухлини з гіперпродукцією 

кортикостероїдів, уроджені порушення процесу біосинтезу кортикостероїдів, хвороби 

мозкового шару надниркових залоз – феохромоцитома. 

Первинний гіперальдостеронізм – синдром Конна. Основний прояв хвороби 

пов'язан з гіперпродукцією альдостерона клубочкової зони кори надниркових залоз. 

Патогенез захворювання обумовлений порушенням екскреції натрію та калію із зміною 

внутрішньо-клітинних співвідношень калію та натрію та розвитком гіпокаліємії; зниженням 

рівня реніну в крові з подальшою активацією пресорних функцій простагландинів нирки та 

підвищенням загального периферійного опору. У клініці провідними симптомами є 

сполучення АГ, гіпокаліємії. Надлишкова секреція альдостерону призводить до порушення 

транспорту електролітів у нирках з розвитком гіпокаліємічної тубулопатії. При цьому 

спостерігається поліурія, ніктурія, гіпоізостенурія. Для діагностики необхідно визначення 

вмісту рівня альдостерону в крові та сечі (різко підвищений) і рівня реніну (знижений); 

проведення сцинтиграфії надниркових залоз або ретропневмоперитонеум. Лікування 

захворювання – хірургічне. 
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Феохромоцитома – доброякісна пухлина мозкового шару надниркових залоз, яка 

складається з хромафінних клітин, продукує велику кількість катехоламінів. Частота 

феохромоцитоми складає 0,2 – 2 % серед усіх АГ. У 90 % випадків феохромоцитома 

локалізується в мозковому шарі надниркових залоз. У 10 % відзначається позаниркова 

локалізація феохромоцитоми – парагангліома в симпатичних парагангліях за ходом грудної і 

черевної аорти – у воротах нирок, у сечовому міхурі. Катехоламіни, що виробляються в 

мозковому шарі надниркових залоз при феохромоцитомі, надходять у кров періодично, 

супроводжуючись високою екскрецією їх із сечею. Патогенез АГ при феохромоцитомі 

пов'язаний з викидом катехоламінів з подальшою вазоконстрикцією і підвищенням 

загального периферійного опору. Крім гіперкатехоламінемій у патогенезі АГ має значення 

також збільшення активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. При кризовому 

перебігу феохромоцитоми АТ підвищується миттєво протягом кількох секунд максимально – 

для систолічного до 250-300 мм рт. ст., для діастолічного до 110-130 мм рт. ст. Хворі 

відчувають страх, бліді, з'являється різкий головний біль пульсуючого характеру, який 

супроводжується запамороченням, серцебиттям, пітливістю, тремором рук, нудотою, 

блюванням, болями в животі. На ЕКГ – порушення процесу реполяризації, порушення ритму, 

можливий розвиток інсульту, інфаркту міокарда. Верифікацією діагнозу є підвищення рівня 

адреналіну, норадреналіну, вініліл-мигдальної кислоти на тлі підвищення АТ. При наявності 

клініки феохромоцитоми і відсутності пухлини в мозковому шарі надниркових залоз за 

даними УЗД і комп'ютерної томографії є доцільним проведення грудної і черевної 

аортографії. Для купіювання гіпертонічного кризу при феохромоцитомі необхідне 

застосування альфа-адреноблокаторів (в/в крапельно або повільно струмінем 10 мг 

фентоламіну у 20 мл фіз.розчину) у сполученні з бета-адреноблокаторами (атенолол з 

розрахунку 0,7 мг/кг/добу). Перевагу слід віддавати селективним бета-адреноблокаторам, які 

діють лише на бета1-адренорецептори. Хірургічне вилучання пухлини приводить до 

нормалізації АТ.  

Якщо у дитини виключена вторинна АГ, ставиться діагноз: первинна артеріальна 

гіпертензія (ПАГ). 

 

5.4.9. Класифікація артеріальної гіпертензії 

У основу сучасної класифікації артеріальної гіпертензії взяті характер підвищення АТ 

та ураження органів-мішеней. 

В рекомендаціях ЄТАГ/ЄТК (2003 р.) критерієм АГ є рівень САТ = 130 мм рт. ст. або 

більше та рівень ДАТ = 85 мм рт. ст. або більше. 

В Україні рішенням VI конгресу кардіологів (2000 р.) залишили в користуванні 

класифікацію АГ (табл. 4), залежно від ураження органів-мішеней, яка створена на основі 

класифікації Комітету експертів ВООЗ і МТАГ (1993, 1996 р.) 

У дітей підліткового віку використовують представлену класифікацію за 

виключенням "АГ ІІІ стадія", яка в них не зустрічається. 

Таблиця 4. Класифікація артеріальної гіпертензії 

І стадія Підвищення АТ без об'єктивних ознак ураження органів-мішеней 

ІІ стадія 
Є, як мінімум, одна із ознак ураження органів-мішеней: 

- серця: гіпертрофія лівого шлуночка (рентгенологічне обстеження, за даними 

ЕКГ або ЕхоКГ); 

- ангіопатія сітківки: звуження судин сітківки (за даними офтальмоскопії); 

- нирок: мікроальбумінурія, протеїнурія або незначне підвищення рівня 

креатиніну плазми крові (1,2 – 2,0 мг/дл, 106 – 176 мкмоль/л); 
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- атеросклеротичні зміни (бляшки) за даними УЗД або ангіографії в крупних 

судинах – тільки у дорослих. 

ІІІ стадія Підвищення АТ із об'єктивними ознаками ураження органів-мішеней + клінічні 

прояви ураження: 

- серця: стенокардія, інфаркт міокарда, серцева недостатність; 

- головного мозку: інсульт, транзиторні та ішемічні атаки, гіпертензивна 

енцефалопатія; 

- сітківки: геморагії та ексудати з набряком диска зорового нерва або без 

нього; 

- нирки: креатинін плазми крові – 2 мг/дл (177 мкмоль/л); 

- судини: розшаровуюча аневризма аорти. 

 

В Україні використовується класифікація ПАГ у підлітків, що розроблена В.Г. 

Майданником, Н.М. Кореневим, Н.В. Хайтович (2006), в якій виділяють лабільну АГ, 

стабільну АГ та гіпертонічну хворобу (при наявності ураження органів-мішеней: 

церебральної ангіопатії, ретинопатії, гіпертрофії міокарда лівого шлуночка, 

мікроальбумінурії). 

5.4.10. Клінічна картина артеріальної гіпертензії 

Клінічна картина захворювання характеризується скаргами невротичного характеру 

(головний біль, болі у ділянці серця, іноді серцебиття, втомлюваність, загальна слабкість, 

погіршення пам'яті та уваги, мигтіння "мошок" перед очима при зміні положення тіла). 

Підйоми АТ можуть супроводжуватися носовими кровотечіями. Інтенсивність скарг не 

залежить від значення АТ. Іноді при значному підвищенні АТ скарги можуть бути взагалі 

відсутні. Найбільш часта скарга – головний біль – підсилюється при нахилі та різких рухах 

голови. Якщо значення АТ перевищують вікову норму та такий стан продовжується місяць 

або більше, то необхідне поглиблене обстеження дитини: ЕКГ, УЗД серця, добовий 

моніторинг АТ. Дитина повинна бути проконсультована ендркринологом, окулістом та 

невропатологом. 

Статистичні дані вказують на те, що 22% підлітків з АГ неконтрольовано займаються 

спортом. У 25 – 30 % підлітків спортсменів підвищений АТ виявляється випадково при 

профогляді. Це свідчить про те, що діти не звертають уваги на симптоми неблагополуччя, що 

з'являються, а потів звикають до цього стану. Часто у спортсменів підлітків АТ при огляді 

перевищує 160/90 мм рт. ст., іноді досягаючи 180/100 мм рт. ст. Таким чином, підлітки, що 

займаються спортом, особливо потребують суворий медичний контроль та адекватні фізичні 

навантаження. 

 

5.4.11. Лікування первинної артеріальної гіпертензії 

На даний час залишається дискусійним питання про необхідність регулярного 

медикаментозного лікування ПАГ, За висновком експертів ВООЗ, немедикаментозні методи 

лікування можуть рекомендуватися як основні і, навіть, єдині методи лікування І та ІІ стадії 

АГ у дітей і підлітків. Але визначення ураження органів-мішеней (серця, церебральних 

судин, нирок, ангіопатія сітківки) потребують призначення антигіпертензивних засобів 

першої лінії індивідуально. 

Немедикаментозне лікування слід починати з нормалізації режиму дня: ранкова 

гімнастика, чергування розумового навантаження з фізичними вправами, прогулянки (не 

менше 2 – 3 годин на день), нічний сон (не менше 8 – 10 годин), обмеження перегляду 

телепередач і занять на комп'ютері (до 30 – 40 хвилин на день), розширення рухового 

режиму: плавання, катання на лижах, ковзанах, велосипеді, рухливі ігри. 
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Фітотерапія: а) седативні трави (щавлія, глід, собача кропива, валеріана, звіробій, 

багно звичайне (богульник)  або послідовне призначення півонії, сухоцвіту драговинного або 

настою евкомії та шаловниці); б) сечогінні трави – брусниця (листя), береза (бруньки). 

Трави призначаються послідовно: 1 курс протягом місяця на квартал. 

Фізіотерапія: 

- фізіотерапевтичні процедури, які мають седативну, гіпотензивну, спазмолітичну дію; 

- гальванізація, діатермія синокаротидної зони; 

- електрофорез за Вермелем: з 5 % розчином бромистого натрію, 4 % сульфату магнію,    

2 % розчин еуфіліну, 1 % розчин папаверину; 

- електросон з частотою імпульсів 10 Гц. 

Можна обмежитись однією з вищеперелічених процедур або застосувати дві 

послідовно. 

Бальнеотерапія: 

- при симпатикотонії – вуглекислі, сульфідні ванни; 

- для нормалізації судинного тонусу – душ Шарко, віяльний, циркулярний душ. 

Акупунктура БАТ, магнітотерапія, їх поєднання. Масаж (комірної зони, загальний). 

Рефлексотерапія. 

Психотерапевтичні методи лікування. Програма психофізіологічного тренінгу 

складається з трьох компонентів: групової дискусії, самоаналізу і психічної релаксації, 

аеробного тренінгу. 

Медикаментозне, антигіпертензивне лікування АГ. За неефективності нормалізації 

режиму дня і немедикаментозних методів лікування, а також при ПАГ ІІ стадії – при 

наявності ураження органів-мішеней (серця, церебральних судин, нирок, ангіопатія сітківки) 

показане призначення медикаментозної терапії. Важливим у лікуванні хворих з АГ є вибір 

препаратів першої лінії (бета-адреноблокаторів, інгібіторів АПФ, антагоністи Са, діуретики). 

Препаратами вибору залишаються бета-адреноблокатори. Бета-адреноблокатори 

поділяються на а) неселективні, блокуючі бета-1 та бета-2-адренорецептори без внутрішньої 

симпатикоміметичної активності: пропранолол, або обзидан, або індерал; б) селективні, 

блокуючі бета-1-адренорецептори без внутрішньої симпатикоміметичної активності: 

метопролол, атенолол, бетаксолол (локрен). Блокатори мають негативний хроно-, бромо-, 

батмо- та інотропні ефекти, підвищують чутливість барорефлексу, знижують загальний 

периферичний судинний опір, інгібують активність симпатичної нервової системи, 

зменшують секрецію реніну нирками, інгібують утворення ангіотензину ІІ в судинній стінці, 

посилюють секрецію передсерцевого натрійуретичного фактора, гальмують секрецію Т4, 

інсуліну. 

Основні показання до призначення селективних бета-адреноблокаторів: гіперкінетич-

ний тип гемодинаміки, надлишкові симпатикотонічні впливи. Препарат призначається на 1 – 

3 місяця з подальшим повільним зниженням дози під контролем АТ, пульса. У дитячому віці 

найкращий ефект атенолол 1 – 2 мг/кг на добу одноразово. 

Інгібітори ангіотензин-перетворюючого фермента інгібують перетворення 

ангіотензину І в ангіотензин ІІ в крові і тканинах, гальмують розпад брадикініну, 

стимулюють синтез вазодилятуючих простагландинів, ендотеліальних факторів, зменшують 

активність нервової системи, зменшують рівень альдостерону в крові, діють на пресорний 

натрійуретичний гормон. Фармакодинамічні ефекти інгібіторів ангіотензин-перетворюючого 

ферменту включають гіпотензивний ефект за рахунок вазодилятації артерій і вен (при цьому 

не впливаючи на ЧСС і серцевий викид), натрійдіуретичний ефект, пов'язаний з нирковою 

вазодилятацією, зменшення діастолічної функції лівого шлуночка. Вони викликають 

зменшення гіпертрофії судинної стінки. Їм не властивий синдром відміни. 
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Показання до призначення інгібіторів ангіотензин-перетворюючого фермента: 

гіпокінетичний тип гемодинаміки, підвищення рівня реніну плазми, переважно підвищення 

діастолічного АТ. Курс призначення препарату до 3 місяців, можливе поступове зниження 

дози. У педіатричній практиці найбільш часто використовується еналаприл (0,15-0,6 мг/кг у 

1 – 2 прийоми на добу). Тривалість застосування препарату визначається клінічним ефектом. 

Антагоністи кальцію. Фундаментальними властивостями антагоністів кальцію 

можна вважати їх здатність вибірково і зворотно блокувати трансмембранний потік іонів 

кальцію в середину гладком'язових і міокардіальних клітин по повільних кальцієвих каналах. 

Провідний гемодинамічний ефект – зниження післянавантаження з рефлекторним 

збільшенням серцевого викиду. Ніфедипін пролонгованої дії, амлодипін (норваск) 

позбавлені небажаної дії на метаболізм калію, ліпідів, сечової кислоти, толерантність до 

вуглеводів, які мають діуретики, бета-блокатори та інші групи антигіпертензивних засобів. 

Крім того, вони не викликають синдрому відміни. 

Основні діуретики. Тіазидні діуретики застосовуються для лікування АГ для 

посилення гіпотензивного ефекту з іншими антигіпертензивними препаратами, частіше 

призначаються при ожирінні. Швидкодіючий петльовий діуретик – фуросемід (0,5 – 1 мг/кг 

одноразово) застосовується лише у випадку гіпертонічних кризів. 

 

5.5. Гіпертонічний криз. Надання невідкладної допомоги при вегетативному та 

гіпертензивному кризах.  

Найбільш частою причиною гіпертонічного кризу (ГК) у дітей є симпатико-

адреналовий криз. Для купіювання ГК є необхідним створення максимально спокійної 

обстановки. Показане призначення бета-адреноблокаторів з метою усунення тахікардії і 

порушення серцевого ритму. Перевагу слід віддавати селективним бета-1-адреноблокаторам 

– анаприлін 20 – 40 мг під язик, при відсутності ефекту – лабеталол 50-100 мг в/в крапельно. 

Обов'язковою є седативна терапія – транквілізатори: седуксен (реланіум) – 1 таб (5 мг) або 1-

2 мл в/м та препарати валеріани. Сечогінні препарати: перевагу слід віддавати 

швидкодіючим петльовим діуретикам – фуросемід (лазикс): 1-2 мл в/м.   

 

5.6. Тактика ведення хворого гіпертонічною хворобою на педіатричній ділянці 

(диспансерний нагляд) 

При диспансерному нагляді рекомендується проводити контроль: 

- АТ – індивідуально;  

- ЕКГ, ЕхоКГ – 1 – 2 рази на рік;  

- аналізів сечі (загальний, на мікроальбумінурію) – 2 рази на рік;  

- загального холестерину (ЗХ), ТГ та холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС 

ЛПВЩ) – 1 раз на рік; 

 При психоемоційних та інтелектуальних навантаження (екзамени, конкурси, 

змагання) рекомендується використовувати додаткові курси фітотерапії з седативної дією 

(екстракт валеріани, настойка собачої кропиви, півонії) протягом 1 – 2 тижнів. 

Санаторно-курортне лікування рекомендується проводити в умовах місцевої 

кліматичної зони. 

Підлітки з ПАГ, у яких зберігається АТ, особливо з ознаками ураження органів-

мішеней, передаються під нагляд терапевтів-кардіологів при досягненні 18-річчя. 

Особливості спостереження дітей та підлітків з підвищеним АТ наведені в алгоритмі. 
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Рис. 1. Алгоритм спостереження дітей з підвищенням АТ 

 

5.7. Профілактика артеріальної гіпертензії у дітей. Прогноз захворювання 

артеріальною гіпертензією 

Існує декілька підходів до профілактики серцево-судинних захворювань – 

популяційна стратегія: профілактика в групах підвищеного ризику, сімейна профілактика. 

Профілактика АГ в дитячому віці включає обов'язкове вимірювання АТ в усі вікові 

періоди і співвідношення цих показників з нормативними з урахуванням статі і ваго-

зростових показників. При виявленні підвищеного АТ треба проводити повторні 

вимірювання. Якщо рівень АТ перевищує вікові межі норми при послідовних вимірюваннях 

(не менше 3-х разів), обов'язково треба обстежити дитину в умовах стаціонару з метою 

установлення ґенезу захворювання, визначення форми АГ  і переходити до лікування.  

 Профілактичні заходи при популяційній стратегії мають бути спрямованими на все 

дитяче населення з метою попередження шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання 

алкоголю) і ведення здорового способу життя. Профілактична програма має бути 

зорієнтована насамперед на сім'ю. При цьому важливо поширювати знання стосовно стилю 

життя і здоров'я, націлювати на активний відпочинок. Важливим є питання стосовно 

АТ≥95% 
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вживання кухонної солі. Треба щоб їстівні звички в сім'ї в цілому були спрямовані на 

"недосолювання їжі". Профілактика порушень ліпідного обміну також повинна входити до 

комплексу втручань при АГ. 

Фізична активність. З раннього віку дитину слід привчати до фізичних вправ, тоді 

це стане звичкою, а потім і потребою. Фізичні тренування сприяють підвищенню вмісту 

холестерину в ліпопротеїдах високої густини (антиатерогенна фракція). Особливо добре 

впливає на серцево-судинну систему дитини ранкова фіззарядка, ходіння пішки, заняття 

плаванням, ритмічною гімнастикою, їзда на велосипеді, катання на ковзанах і лижах. Норма 

рухової активності повинна складати для дівчат 4 – 9 годин на тиждень, для хлопчиків 7 – 12 

годин. У той же час дітям з АГ протипоказані статичні навантаження: підняття ваги, різні 

види боротьби. 

Прогноз захворювання артеріальною гіпертензією 

Для підліткової АГ процеси ремоделювання дуже актуальні. Дані вітчизняних та 

зарубіжних дослідників вказують на те, що вже у 15 – 17 років при ПАГ виникають 

різноманітні зміни з боку органів-мішеней. Тільки у 15 % таких дітей немає змін з боку 

судин очного дна та у 22 %  – з боку серця. У нирках порушення виявляються практично у 

всіх. Групою вітчизняних вчених розроблена стратифікація ризику для оцінки прогнозу 

(тяжкого протікання та ускладнень) у підлітків, що мають ПАГ:  

- низький ризик – відсутність факторів ризику та прикмет уражень органів-мішеней; 

- середній ризик – наявність факторів ризику, нема прикмет уражень органів-мішеней; 

- високий ризик – наявність факторів ризику та прикмет уражень органів-мішеней. 

Дані літератури свідчать про те, що до 17 – 18 років серед підлітків з АГ у 40 % 

відбувається нормалізація АТ, у 60 % АТ залишається підвищеним та у 10 %  – прогресує.  

 

6.   Матеріали для самоконтролю 

6.1. Тестові завдання  

№ Завдання тесту 
Варіанти відповідей 

А Б В Г Д 

1 Який вік дитини вважається препубертатним 

періодом  

7 – 12     11 – 14   9 – 12    13 – 18   18 – 20  

2 Клінічні симптоми при ваготонії Дихальна 

аритмія, 

задишка, 

"зітхання" 

Тахікар-

дія, підви-

щення АТ 

Серцебит-

тя, непри-

томність 

Заколиху-

вання у 

транспорті, 

млявість 

при спекоті 

Все 

вказане 

вірно 

3 Головні клінічні ознаки симпатотонічного колапсу 

... 

Тахікардія, 

порушення 

периферич-

ного крово-

обігу,підви-

щений АТ  

Тахікардія, 

почуття 

страху, 

дрижаки 

Млявість, 

розбитість, 

гіпотонія, 

ядуха 

Головний 

біль, біль в 

животі, гі-

поклікемія, 

пітливість 

Тахікардія, 

підвище-

ний АТ, 

біль у серці 

4 Клінічні форми вегетативних дисфункцій у дітей Нейроцир-

куляторна 

Вегето-

судинна 

Вегето-

вісцераль

на 

Параксиз-

мальна 

вегетатив-

на недос-

татність 

Все 

вказане 

вірно 

5 При лікуванні хворого із гіпертензивним типом 

вегето-судинної дисфункції базовою терапією є ... 

Бета-

адрено-

блокатори 

Настоянка 

женьшеню 

Холі-

кінетики 

Розчин 

10% 

кофеїну 

Розчин 

1% 

мезатону 

6 При лікуванні хворого із гіпотензивним типом 

вегето-судинної дисфункції базовою терапією є ... 

Бета-

адрено-

блокатори 

Настоянка 

женьшеню 

Холі-

кінетики 

Розчин 

10% 

кофеїну 

Розчин 

1% 

мезатону 
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7 При лікуванні хворого із дискенезією 

жовчовивідної системи базовою терапією є ... 

Бета-

адрено-

блокатори 

Настоянка 

женьшеню 

Холі-

кінетики 

Розчин 

10% 

кофеїну 

Розчин 

1% 

мезатону 

8 При купіюванні симпато-адреналового кризу 

показано призначення ... 

Седуксен Кофеїн Ана-

прилін  

Беласпон Бета-

адрено-

блокатори 

9 При купіюванні ваго-інсулярного кризу показано 

призначення ... 

Седуксен Кофеїн Ана-

прилін  

Беласпон Бета-

адрено-

блокатори 

10 При купіюванні гіпертонічного кризу показано 

призначення ... 

Седуксен Кофеїн Ана-

прилін  

Беласпон Бета-

адрено-

блокатори 

 

Правильні відповіді на тестові завдання 

№ 
Правильні відповіді 

1 В 

2 А 

3 А 

4 Д 

5 А 

6 Б 

7 В 

8 А 

9 Б 

10 В 

 

 

 

6.2. Ситуаційні завдання 

Задача 1.   Дівчинка, 7 років, від першої вагітності, що перебігала без ускладнень, 

передчасних пологів на 37 тижні. Маса при народження 2800 г, довжина 46 см. Ранній 

розвиток без особливостей.  

З анамнезу відомо, що в 6-річному віці дівчинка перенесла струс головного мозку. 

Протягом останніх 6-ти міс. спостерігається збільшення молочних залоз та періодично 

з'являються кров'янисті виділення із статевих органів.  

Об'єктивно: зріст – 130 см, вага – 28 кг. Вторинні статеві ознаки: 2P , Ахо, 2Ma , Ме з 

6-ти років.  

Загальний аналіз крові: Hb – 130 г/л, еритроцити – 12101,4  /л, лейкоцити - 9105,5  /л: 

п – 1 %, с – 52 %, е – 1 %, л – 41 %, м – 5 %, ШОЕ – 4 мм/год. 

Загальний аналіз сечі: колір – жовтий, прозора, відносна щільність – 1,015, реакція – 

кисла, білок – немає, цукор – немає, ацетон – відсутній. 

Біохімічний аналіз крові: глюкоза – 3,5 ммоль/л, натрій – 140,0 ммоль/л, загальний 

білок – 70,0 г/л, холестерин – 5,0 ммоль/л. 

Кислотно-основний стан: рН – 7,1, 2pO - 92 мм рт.ст.,  2pCO  - 33,9 мм рт.ст. 

Завдання: 

Який найбільш імовірний діагноз? 

Відповідь: 

Передчасний статевий розвиток. 

 

Задача 2. Хлопчик, 14 років, скаржиться на частий головний біль, особливо 

вранці, кілька разів відзначав напади запаморочення. Головний біль посилюється зі зміною 

погоди. Мама скаржиться на дратівливість, примхливість дитини, часто поганий сон. 



 145 

Артеріальний тиск у межах вікової норми. Відзначено, що у батька хлопчика часто бувають 

мігрені, безсоння. Який найбільш імовірний діагноз? 

А.  Нейроциркуляторна дисфункція. 

Б.  Вегето-судинна дисфункція. 

В.  Пароксизмальна вегетативна недостатність. 

Г.  Епілепсія. 

Д.  Пухлина головного мозку. 

Відповідь: 

Варіант   А. 

 

Задача 3. У дівчинки, 10 років, з обтяженим перинатальним анамнезом (токсикоз 

першої половини вагітності, загроза переривання на 17 – 18-му тижні, слабкість пологової 

діяльності) раптово виник напад, який супроводжувався страхом, різкою блідістю, ознобом, 

вираженою тахікардією, колючим болем у ділянці серця. Артеріальний тиск 120/75 мм рт. ст. 

Що необхідно зробити в таких випадках? 

А.  Укласти, заспокоїти дитину, дати корвалол або настоянку валеріани по 1 краплі на 

рік життя, бета-адреноблокатори. 

Б.  Укласти, заспокоїти дитину, дати 10 % розчин кофеїн-бензоату натрію (із розра-

хунку 0,1 мл на 1 рік життя), кордіамін (0,1 мл на 1 рік життя). 

В.  Укласти дитину, ввести їй внутрішньовенно 2 % розчин лідокаїну. 

Г.  Постільний режим, свіже повітря, ввести 1 %-й розчин мезатону (0,1 мл на 1 рік 

життя, підшкірно). 

Відповідь: 

Варіант   А. 

 

Задача 4.   У дівчинки 14 років на уроці в школі з'явився озноб, похолодання 

кістей і стоп, сухість у роті, біль у серці, серцебиття, почуття страху. Шкільний лікар 

відмітив підвищення температури до 38,2°С, пульс – 100 ударів на хвилину, АТ – 160/100 мм 

рт. ст., шкірні покриви чисті, дихання везикулярне, тони серця чисті та звучні.  

Завдання: 

1. Який найбільш імовірний діагноз? 

2. Складіть план лікувальних заходів. 

Відповідь: 

1. Симпато-адреналовий (симпатичний) генералізований криз. 

2. Хворому надати зручне положення, яке сприяє м'язовій релаксації; провести 

заспокійливу психотерапевтичну бесіду. Призначити настойку валеріани (14 

крапель), транквілізатор (седуксен – 0,4 мг/кг усередину), судиннорозширювальний 

засіб (дибазол – 0,5-2 мл 0,5-1% розчину в/м), бета-адреноблокатор (анаприлін – 

20-40 мг під язик). 

 

Задача 5.   У дівчинки 14 років на уроці фізкультури з'явилося відчуття ядухи, 

напад психогенної задишки, параксизми невротичного кашлю. З підозрою на бронхіальну 

астму дитина була госпіталізована у дитячу лікарню. Алергологічне обстеження діагноз не 

підтвердило. 

Завдання: 

1. Який найбільш імовірний діагноз? 

2. Складіть план лікувальних заходів. 

Відповідь: 

1. Вегето-вісцеральна дисфункція. 
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2. План лікувальних заходів: 

- правильний режим праці і відпочинку, достатній сон, усунення стресових ситуацій та 

нервово-емоційних перевантажень, активний руховий режим, перебування на свіжому 

повітрі 2-3 години на день;  

- дієта збалансована з обмеженням кількості кухонної солі, жирних сортів м'яса, 

борошняних виробів, солодощів; має включати маслинову, кукурудзяну, арахісову, 

соняшникову олію – джерела поліненасичених жирних кислот; 

- масаж: загальний, масаж біологічно активних точок (БАТ), іглорефлексотерапія; 

- фізіотерапевтичні процедури, що мають седативну, гіпотензивну та спазмолітичну дію: 

гальванізація, діатермія сінокаротидної зони, електрофорез на комірцеву зону 5% розчину 

броміду натрію, електросон; хвойні та радонові ванни; 

- психо-терапевтичні методи; 

- настоянка валеріани, новопасит, седуксен (2 рази на день по 0,005 г), френолон (10 

мг/добу), амінолон. 

 

Задача 6.   Хлопчик 14 років скаржиться на зниження апетиту, болі у животі, 

підвищену слинотечу, часті ковтальні рухи, нудоту, блювоту, болючі відчуття за грудиною, 

схильність до метеоризму. Ендоскопічне обстеження патології з боку шлунку та 12-палої 

кишки не виявило. 

Завдання: 

1. Який найбільш імовірний діагноз? 

2. Складіть план лікувальних заходів. 

Відповідь: 

1. Вегето-вісцеральна дисфункція. 

2. План лікувальних заходів: 

- правильний режим праці і відпочинку, достатній сон, усунення стресових ситуацій та 

нервово-емоційних перевантажень, активний руховий режим, перебування на свіжому 

повітрі 2-3 години на день;  

- дієта збалансована з обмеженням кількості кухонної солі, жирних сортів м'яса, 

борошняних виробів, солодощів; має включати маслинову, кукурудзяну, арахісову, 

соняшникову олію – джерела поліненасичених жирних кислот; 

- масаж: загальний, масаж біологічно активних точок (БАТ), іглорефлексотерапія; 

- фізіотерапевтичні процедури, що мають седативну, гіпотензивну та спазмолітичну дію: 

гальванізація, діатермія сінокаротидної зони, електрофорез на комірцеву зону 5% розчину 

броміду натрію, електросон; хвойні та радонові ванни; 

- психо-терапевтичні методи; 

- настоянка валеріани, новопасит, седуксен (2 рази на день по 0,005 г), френолон (10 

мг/добу), амінолон. 

 

Задача 7.   Хлопчик 14 років скаржиться на частий головний біль, болі у ділянці 

серця, іноді, серцебиття, втомлюваність, загальну слабкість. Батько хлопчика хворий на 

гіпертонічну хворобу, крім того наявні конфліктні ситуації у школі та сім'ї, порушення 

режиму (недосипання, незбалансоване харчування), а також недостатній рівень фізичної 

активності. При обстеженні у дитячій лікарні встановлено діагноз: первинна артеріальна 

гіпертензія. 

Завдання: 

Складіть план лікувальних заходів. 

Відповідь: 

План лікувальних заходів 
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- правильний режим праці і відпочинку, достатній сон, усунення стресових ситуацій та 

нервово-емоційних перевантажень, активний руховий режим, перебування на свіжому 

повітрі 2-3 години на день;  

- дієта збалансована з обмеженням кількості кухонної солі, жирних сортів м'яса, 

борошняних виробів, солодощів; 

- фізіотерапевтичні процедури, що мають седативну, гіпотензивну та спазмолітичну дію: 

гальванізація, діатермія сінокаротидної зони, електрофорез на комірцеву зону 5% розчину 

броміду натрію, електросон; хвойні та радонові ванни; 

- настоянка валеріани, сечогінні трави: брусниця (листя), береза (бруньки); 

- психо-терапевтичні методи; 

- медикаментозне антигіпертензивне лікування: бета-адреноблокатори (атенолол – 1-2 мг/кг 

у 1 прийом на добу, еналаприл – 0,15-0,6 мг/кг у 2 прийоми на добу). 
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                         1.   АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Проблема спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої 

системи у дітей   є однією з найбільш складних діагностичних і терапевтичних проблем 

сучасної дитячої пульмонології.  Так, патологія легенів і бронхів може бути спадковою або 

одним із симптомів багатьох спадкових хвороб і зустрічається за даними літератури у 1-3% 

померлих новонароджених і у близько 1/5 – 1/3 хворих з хронічною бронхолегеневою 

патологією. Диференційна діагностика цих станів складна.   Разом з тим   визначення 

істинного характеру патологічного процесу забезпечує успіх терапевтичних заходів, покращує 

прогноз. 

 

2. Конкретні цілі:  

Знати:     (=ІІ)  

     - клінічні прояви     хронічного бронхіту, бронхоектатичної хвороби, спадкових та 

вроджених захворюваннь бронхолегеневої системи (муковісцидозу, ідіопатичного 

гемосидерозу легень, первинної циліарної дискінезії, синдрому Вільмса-Кемпбелла, 

бронхомаляції, аплазії і гіпоплазії легень, дефіциту α1–антитрипсину, бронхолегеневої 

дисплазії, секвестрації легень)  у дітей;; 

   - основні діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні) спадкових, 

природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей; 

  - тактику ведення хворого при спадкових, природжених та хронічних     

     захворювань бронхолегеневої системи та їх ускладненнях у дітей.        

  -  профілактичні заходи, щодо загострення клінічних проявів уражень легенів у дітей 

із хронічними, природженими та спадковими захворюваннями бронхолегеневої системи у 

дітей. 

Вміти: ( =ІІІ ) 

    - діагностувати хронічний бронхіт, бронхоектатичну хворобу, спадковиі та 

вроджені захворювання бронхолегеневої системи (муковісцидоз, ідіопатичний гемосидероз 

легень, первинну циліарну дискінезію, синдром Вільмса-Кемпбелла, бронхомаляцію, аплазію 

і гіпоплазію легень, дефіцит α1–антитрипсину, бронхолегеневу дисплазію, секвестрацію 

легень)  у дітей ; 

   - оцінити результати інструментальних та лабораторних методів дослідження 

бронхолегеневої системи; 

   - провести диференційну діагностику уражень бронхолегеневої системи при   

спадкових, природжених та хронічних захворюванях бронхолегеневої системи у дітей ; 

    - призначити комплекмне лікування хронічних, спадкових та природжених   

захворюванях бронхолегеневої системи у дітей; 

   - визначити профілактичні заходи, щодо загострення клінічних проявів уражень 

легенів у дітей із спадковими захворювання. 

 

              3. Базовий рівень підготовки. 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 
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1. Медична фізика  

 

 

2. Латинська мова 

 

3.. Нормальна анатомія  

4.  Гістологія 

5. Нормальна фізіологія 

6. Біохімія 

 

 

7. Фармакологія  

 

 

 

8. Пропедевтична педіатрія   

Порівняти фізичні аспекти  інструмент-тальних методів 

діагностики спадкових, природжених та хронічних 

захворювань бронхолегеневої системи у дітей. 

Володіти медичною термінологією, уміти трактувати 

латинські медичні терміни. 

Застосовувати знання про будову органів дихання.  . 

Застосовувати знання про  ембріогенез органів дихання.  . .  

 Застосовувати знання про функціювання органів дхання 

 Аналізувати зрушення біохімічних показників гомеостазу 

дітей з спадковими, природженими та хронічними 

захворюваннями бронхолегеневої  системи 

Знати фармакодинаміку та фармокінетику препаратів, що 

застосовуються в лікуванні спадкових, природжених та 

хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей та їх 

ускладнень. 

Застосувати знання про анатомо-фізіологічні особливості 

органів дихання у дітей різних вікових груп та  семіотику  її 

захворювань. Вміти провести об’єктивне обстеження органів 

дихання та оцінити результати інструментального і клінічного 

її обстеження. 

 

 

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

4.1. Теоретичні питання до заняття 

1.Діагностичні критерії хронічного бронхіту. 

2. Лікування хронічного бронхіту в фазу загострення. 

3. Профілактичні заходи, щодо загострення хронічного бронхіту. 

4. Патогенез бронхоектатичної хвороби. 

5. Основні діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні) бронхо-

ектатичної хвороби. 

6. Лікування бронхоектатичної хвороби. 

7. Які захворювання відносяться спадкових та природжених   захворювань 

бронхолегеневої системи у дітей? Їх етіологія? 
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7. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика ідіопатичного 

гемосидерозу легень 

8. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика муковісцидозу  ? 

9. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика ідіопатичного 

гемосидерозу легень? 

10.Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика первинної 

циліарної дискінезії,? 

11. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика синдрому 

Вільмса-Кемпбелла? 

12. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика бронхомаляції? 

13. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика аплазії легень? 

14. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика гіпоплазії легень? 

15. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика дефіциту α1–

антитрипсину? 

16.Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика  бронхолегеневої 

дисплазії? 

17. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікувальна тактика секвестрації 

легень ?   

  

4.2. Практичні роботи (завдання), які виконуються  на занятті  

1. Діагностувати хронічний бронхіт, бронхоектатичну хворобу, спадковиі та вроджені 

захворювання бронхолегеневої системи (муковісцидоз, ідіопатичний гемосидероз легень, 

первинну циліарну дискінезію, синдром Вільмса-Кемпбелла, бронхомаляцію, аплазію і 

гіпоплазію легень, дефіцит α1–антитрипсину, бронхолегеневу дисплазію, секвестрацію 

легень)  у дітей ; 

2. Оцінити результати інструментальних та лабораторних методів дослідження 

бронхолегеневої системи; 

3. Провести диференційну діагностику уражень бронхолегеневої системи при вище 

навдених  спадкових, природжених та хронічних захворюваннях бронхолегеневої системи у 

дітей ; 

4. Призначити комплексне лікування при вище наведених хронічних, спадкових та 

природжених   захворюванях бронхолегеневої системи у дітей; 

5 Визначити профілактичні заходи, щодо загострення клінічних проявів уражень 

легенів у дітей із спадковими та природженими захворюваннями. 

 

4.3.  Зміст теми: 

  Спадково обумовлені легеневі захворювання можуть представляти собою ізольовані 
ураження легенів або бути відображенням більш загальних спадкових процесів, при яких 
зміни в легенях являються лише одним з проявів цих процесів. Частота виявлення вад 
розвитку у хворих з хронічними захворюваннями легенів (ХЗЛ) коливається від 1,5 до 50% 
і більш, що, очевидно, пов'язано з нечіткістю критеріїв діагностики. 
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До спадкових та вроджених захворювань, провідним симптомом яких є захворювання 

органів дихання, відносяться: муковісцидоз, ідіопатичний гемосидероз легень, первинна 

циліарна дискінезія(синдром Картагенера), синдром Вільмса-Кемпбелла, бронхомаляція, 

аплазія і гіпоплазія легень, дефіцит α1–антитрипсину, бронхолегенева дисплазія, 

секвестрація легень. ідіопатичний дифузний фіброз легенів(синдром Хамена-Річа),     

первинна легенева гіпертензія (синдром Аерса), альвеолярний мікролітіаз, 

бронхіолоектатична емфізема Лешке,   синдром Гудпасчера, бронхоектазії вроджені, 

гранулематоз Вегенера,  .   

Виділяють також спадкові захворювання з ураженням легенів, які розвиваються на фоні 

первинних імунодефіцитних станів. До них відносять синдром Віскотта-Олдріча, синдром 

Джоба, Луї-Бар та інші.  

Класифікація вад  розвитку органів дихання 

1. Вади, пов'язані з недорозвиненням бронхолегеневих структур: 

• агенезія легень; 
• аплазія легень; 
• гипоплазия легень. 

2. Вади розвитку стінки трахеї і бронхів: 
А. Розповсюджені вади: 

• трахеобронхомегалія; 

• трахеобронхомаляція; 

• синдром Вільямса-Кемпбелла; 

• бронхомаляція; 
• бронхіолоектатична емфізема; 

Б. Обмежені вади розвитку стінки трахеї і бронхів: 

• вроджені стенози трахеї; 

• вроджена лобарна емфізема; 

•  трахеобронхостравохідні нориці. 

3. Кісти легенів 

4. Секвестрація легенів 
5. Синдром Картагенера 
6. Вади розвитку легеневих судин: 

 

• агенезія і гипоплазія легеневої артерії і її гілок; 
• артеріальновенозні аневризми і нориці; 

• аномальне (транспозиція) впадання легеневих вен. 

НЕДОРОЗВИНЕННЯ ЛЕГЕНІВ   

Агенезія - відсутність легені разом з головним бронхом і аплазія - відсутність тканини 
легені за наявності рудиментарного головного бронха. Рідкісні вади, що виникають в 
результаті порушень на ранніх (кінець 6 тижня) етапах змбріогенеза. Можлива відсутність, 
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як всієї легені, так і окремих часток, у 50-60% хворих воно супроводжується вадами 
розвитку інших органів: діафрагмальною грижею, дефектами хребців і ребер, вадами 
серця, сечостатевої системи. 

Клінічно виявляється в ранньому віці відставанням у фізичному розвитку. Грудна 
клітка на стороні ураження сплющена, виявляється сколіоз з опуклістю в здорову сторону, 
часто формується деформація кінцевих фаланг пальців. Характерні притуплення 
перкуторного звуку, ослаблення дихання, виражений зсув середостіння в хвору сторону, 
задишка. Проте у дітей перших років життя симптоми можуть бути відсутні і вада, 
виявляється випадково, звичайно при рентгенографічному дослідженні з приводу гострого 
захворювання, яке виявляє звуження легеневого поля, зсув тіні серця і високе стояння 
діафрагми, контури яких можуть зливатися з інтенсивним затемненням. Характерно 
пролабування здорової легені через переднє середостіння (медіастинальна легенева грижа). 

При дослідженні ФВД виявляється зниження легеневих об'ємів, гіпоксемія. 
Бронхографія виявляє зсув трахеї, яка безпосередньо переходить в головний бронх здорової 
легені при агенезії або в куксу головного бронха на ураженій стороні при аплазії легені. 
Бронхоскопія дозволяє також оцінити наявність і ступінь вторинного запального процесу в 
слизистій трахеї і бронхів. 

Диференціальна діагностика проводиться з діафрагмальною грижею, ателектазом, 
а у дитини з ОРЗ - з пневмонією і ексудативним плевритом. 

Прогноз залежить від стану здорової легені і наявності супутніх аномалій інших 
органів. В здоровій легені може виникнути запальний процес, що приводить до 
формування вторинної хронічної пневмонії. 

Лікування: за наявності запальних змін в бронхах консервативне. Показання до 
оперативного лікування в даний час не розроблені. В перспективі можлива трансплантація 
легені. 

Проста гіпоплазія легені і її часток Гіпоплазією легені називають одночасне 

недорозвинення бронхів і легеневої паренхіми. Розрізняють просту і кістозну 

гіпоплазію. 

При простій гіпоплазії є рівномірне недорозвинення всієї легені, частки або сегментів 
з редукцією бронхіального дерева (до 5-10 генерації замість 18-24 в нормі). 

При кістозній гіпоплазії недорозвинення легені супроводжується кістозним 

переродженням респіраторного відділу. 

  Частота гіпоплазії серед хворих з ХЗЛ, за даними різних авторів, складає від 1,2 до 
5%. Співвідношення аплазії, кістозної і простої гіпоплазії складає 1:2:22. 

Проста гіпоплазія (ПГ) частіше локалізується в лівій легені (77%), в нижніх частках 
удвічі частіше, ніж у верхніх. Ураження охоплює звичайно одну, дві або три частки однієї 
легені, лише у 15% хворих - частину частки.  

Клініка. Перші ознаки захворювання у вигляді гострої пневмонії або бронхіту 
з'являються на 1-2-у році життя, захворювання протікає, як правило, важко, з вираженими 
ознаками дихальної недостатності і затяжним перебігом з кашлем і хрипами, що тривало 
зберігаються, в легенях. Надалі у хворих виникають повторні епізоди бронхіту або пневмонії, 
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-звичайно 3-6 разів на рік. Притаманна наявність вологого постійного кашлю з гнійною 
харкотиням, вологі хрипи на фоні ослабленого дихання. Фізичний розвиток страждає у 
третини дітей, деформація грудної клітки, звичайно сплющення над зоною ураження, а 
також сколіоз є практично у всіх хворих, їх ступінь залежить від об'єму ураження. У 25% 
дітей з ПГ був обструктивний синдром. 

Рентгенологічні зміни зводяться до деформації легеневого малюнка і зниження 
перфузії в зоні ураження, зсуву середостіння в цю сторону, компенсаторної емфіземи 
сегментів ураженої легені. При гіпоплазії всієї або значної частини легені може виявлятися 
легенева грижа. 

При бронхографії виявляється різке зближення уражених бронхів, часто їх значна 
деформація, заповнення контрастною речовиною лише до 4-5 генерації, що указує на 
зменшення числа генерацій. Бронхи неуражених сегментів зміщені до області ураження, що 
указує на компенсацію зменшеного об'єму. Така картина ПГ дозволяє диференціювати її з 
хронічною пневмонією. 

Бронхоскопія виявляє ознаки зменшення об'єму ураженої ділянки і, практично 
завжди, гнійний ендобронхіт, для якого типовий непогамовний перебіг, не дивлячись на 
лікування. Пневмосцинтіграфія виявляє різке зниження кровотоку в ураженій зоні. При 
дослідженні ФВД у 85% хворих виявляються вентиляційні порушення, частіше обструктивні. 
Гіпоксемія виявляється у половини хворих. В період загострення властива 
гіперімуноглобулінемія. 

Мікрофлора бронхіального секрету представлена гемофільною паличкою (36%), 
стафілококом (15%), пневмококом (14%), гемолітичним стрептококом (9%). 

Лікування ПГ оперативне, але при моно - або дісегментарному процесі, що протікає 
без ураження інших сегментів легені і без вентиляційних порушень, при рідких 
загостреннях хворі повинні лікуватися консервативно; з віком у них звичайно 
спостерігається поліпшення стану.                                                                                                            
Кістозна гіпоплазія. При кістозній гіпоплазії (КГ) недорозвинення респіраторного відділу 
і стінок бронхіол приводить до формування множинних кістоподібних розширень. 
При гістологічному дослідженні виявляється зменшення об'єму респіраторного відділу 
легеневої тканини, яка зберігається лише у вигляді тонких прошарків між гроновидно 
розширеними бронхами і в субплевральних зонах. Альвеолярні структури змінені мало. В 
стінках дрібних і крупних кіст відсутні хрящові пластинки, звичайно добре виражені в 
бронхах відповідної генерації. 

КГ розглядається деякими авторами як самостійна нозологічна форма, в яку 
включають також полікістоз, стільникову (комірчасту) легеню. Інші автори полікістоз 
легені і кістозну гіпоплазію відносять до різних нозологічних форм. Як і прост Частота 
гіпоплазії серед хворих з ХЗЛ, за даними різних авторів, складає від 1,2 до 5%. 
Співвідношення аплазії, кістозної і простої гіпоплазії складає 1:2:22. 

Проста гіпоплазія (ПГ) частіше локалізується в лівій легені (77%), в нижніх частках 
удвічі частіше, ніж у верхніх. Ураження охоплює звичайно одну, дві або три частки однієї 
легені, лише у 15% хворих - частину частки. Перші ознаки захворювання у вигляді гострої 
пневмонії або бронхіту з'являються на 1-2-у році життя, захворювання протікає, як правило, 
важко, з вираженими ознаками дихальної недостатності і затяжним перебігом з кашлем і 
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хрипами, що тривало зберігаються, в легенях. Надалі у хворих виникають повторні епізоди 
бронхіту або пневмонії, -звичайно 3-6 разів на рік. Притаманна наявність вологого 
постійного кашлю з гнійною мокротою, вологі хрипи на фоні ослабленого дихання. 
Фізичний розвиток страждає у третини дітей, деформація грудної клітки, звичайно 
сплющення над зоною ураження, а також сколіоз є практично у всіх хворих, їх ступінь 
залежить від об'єму ураження. У 25% дітей з ПГ був обструктивний синдром. 

Рентгенологічні зміни зводяться до деформації легеневого малюнка і зниження 
перфузії в зоні ураження, зсуву середостіння в цю сторону, компенсаторної емфіземи 
сегментів ураженої легені. При гіпоплазії всієї або значної частини легені може виявлятися 
легенева грижа. 

При бронхографії виявляється різке зближення уражених бронхів, часто їх значна 
деформація, заповнення контрастною речовиною лише до 4-5 генерації, що указує на 
зменшення числа генерацій. Бронхи неуражених сегментів зміщені до області ураження, що 
указує на компенсацію зменшеного об'єму. Така картина ПГ дозволяє диференціювати її з 
хронічною пневмонією. 

Бронхоскопія виявляє ознаки зменшення об'єму ураженої ділянки і, практично 
завжди, гнійний ендобронхіт, для якого типовий непогамовний перебіг, не дивлячись на 
лікування. Пневмосцинтіграфія виявляє різке зниження кровотоку в ураженій зоні. При 
дослідженні ФВД у 85% хворих виявляються вентиляційні порушення, частіше обструктивні. 
Гіпоксемія виявляється у половини хворих. В період загострення властива 
гіперімуноглобулінемія. 

Мікрофлора бронхіального секрету представлена гемофільною паличкою (36%), 
стафілококом (15%), пневмококом (14%), гемолітичним стрептококом (9%). 

Лікування ПГ оперативне, але при моно - або дісегментарному процесі, що протікає 
без ураження інших сегментів легені і без вентиляційних порушень, при рідких 
загостреннях хворі повинні лікуватися консервативно; з віком у них звичайно 
спостерігається поліпшення стану. 

 

               Муковіцидоз. Діагностика легеневої форми муковісцидозу в маніфестних випадках 

не викликає труднощів. Діагноз базується на наявності хронічного бронхолегеневого 

процесу, типового кишкового процесу, випадків муковісцидозу у сибсів і позитивному 

потовому тесті: концентрація хлоридів 60 ммоль/л і вище, при цьому різниця між 

показниками хлору та натрію не повинна перебільшувати 10 ммоль/л. Потовий тест 

проводиться не менше 3 разів методом пілокарпінового електрофорезу, розробленого 

Гібоном та Куком в 1959 році. Навіска поту повинна бути не менше 100 мг.  

При отриманні порогових значень хлоридів поту (40-60 ммоль/л) необхідно 

проводити ДНК-аналіз. Порогові значення можуть зустрічатися при наднирниковій 

недостатності, псевдоальдостеронізмі, спадковій ектодермальній дисплазії, гіпопаратиреозі, 

гіпотиреозі, глікогенозі 1 типу, мукополісахаридозах, нирковому діабеті, фукозидозах, 

спадковому холестатичному синдромі, а також при вираженій гіпотрофії та панкреатиті. 
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Відомо, що у 1-2% хворих муковісцидоз може протікати з нормальними показниками 

електролітів поту. 

Діагноз у підлітків повинен базуватися на повторних визначеннях високих 

концентрацій електролітів поту при наявності окремих клінічних ознак: поліпи носа, постійні 

загострення хронічного гаймориту, рецидивуючий панкреатит, хронічний бронхіт, 

відставання в фізичному розвитку, цироз печінки та інш.  

Підозра на муковісцидоз повинна виникати при меконієвій непрохідності, тривалому 

порушенні випорожнень (особливо при збереженні апетиту), випаданні прямої кишки, 

затяжних пневмоніях.   

Первинна циліарна дискінезія(Синдром Картагенера). Захворювання 

характеризується тріадою симптомів: зворотнє розташування внутрішніх органів, 

бронхоектази та синусит. Зустрічається рідко, за даними Gupta O. (1982) частота його 

складає 1:50 000. 

Патогенез. Захворювання відноситься до числа генетично детермінованих. Тип 

наслідування – аутосомно-рецесивний з 50% пенетрантністю патогенетичного гена. Повна 

тріада Картагенера або її складові частини можуть зустрічатися у декількох членів сім′ї. В 

останні роки питання про походження бронхоектазів при синдромі Картагенера пов′язують з 

вродженим дефектом миготливого епітелію слизової оболонки респіраторного тракту. Цей 

дефект проявляється відсутністю динеінових ручок, радіальних містків, відсутністю або 

транслокацією центральних мікротрубочок. Відсутність синхронних коливань миготливого 

епітелію обумовлює порушення мукоциліарного транспорту, кліренса бронхів і тим самим 

створює основу формування хронічних бронхолегеневих захворювань. 

Клінічна картина. Достатньо характерна. Клінічні ознаки бронхолегеневої патології 

звичайно проявляються дуже рано. Активність перебігу запального процесу в бронхіальній 

системі і носоглотці в значній мірі визначають важкість захворювання у таких хворих. В 

основному хворі з синдромом Картагенера скаржаться на появу кашлю, звичайно з 

виділенням гнійного харкотиння. Фізикальні зміни виражені. Тони серця прослуховуються в 

правій половині грудної клітки. Печінка пальпується справа. Діти відстають у фізичному 

розвитку. В клінічній картині захворювання велике значення має ураження носоглотки. 

Найбільш часто уражаються верхньощелепні (гайморові) пазухи. У таких хворих уже з перших 

днів життя відмічаються гнійні виділення з носа, постійно утруднене дихання. Важкість стану 

хворих при синдромі Картагенера в значній мірі обумовлена вираженістю дихальної 

недостатності.  

Рентгенографія ОГК. Визначається зворотне розташування внутрішніх органів. 

Ураження легеневої тканини носить дифузний характер з переважною локалізацією 

патологічних змін в базальних сегментах. 

Бронхоскопічна картина  - наявність дифузного гнійного ендобронхіту. При 

бронхографії визначаються мішкоподібні або циліндричні бронхоектази і деформуючий 

бронхіт. 
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Диференційна діагностика. Необхідно враховувати бронхолегеневу патологію, яка 

супроводжується декстрапозицією. Така ситуація має місце при агенезії, аплазії. 

Лікування. Базується на тривалій антибактеріальній терапії в зв′язку з наявністю 
інфекційного процесу в легенях та носоглотці. Порушення мікроциліарного кліренса 
обумовлює використання засобів, направлених на підтримку дренажної функції 
бронхів (поступальний дренаж, масаж грудної клітини, інгаляції муколітичних 
препаратів, лікувальна бронхоскопія). Лікування звичайно обмежується 
консервативними методами.  

 

 Табл.. 1. Клініко-діагностичні ознаки основних форм моногенно успадкованих хвороб 
легенів (Н. Н. Розанова, 1999) 
 
Нозологічна 
форма 

Основні  клінічні прояви Рентгенобронхологічні і 
функціональні ознаки 

Спеціальні 
показники 

Первинна 
цилііарна 
дискінезія 

Тотальне  враження респіраторного 
тракту з ранньою маніфестацією 
симптомів. Часто зворотнє 
розташування внутрішніх органів 

Деформація бронхів, дифуз-
ність враження,  тривкий 
гнійний ендобронхіт 

Нерухомість вій, 
зміна їх структури 

Ідіопатичний 
дифузний 
фіброз легенів 

Персист уюча задишка, ціаноз, 
сухий кашел. Втрата маси тіла. 
"Барабанні палички". Крепітуючі 
хрипи 

Дифузні фіброзні зміни. 
Рестриктивний тип дихальних 
порушень. Гипоксе-мія, 
гіперкапнія 

 

Гемосидероз 
легенів 

Кашель, задишка, кровохаркання, 
анемія в періоді кризів. 
Збільшення селезінки, 
иктеричність 

Множинні келихоподібні тіні в 
період кризів 

Виявлення сиде-
рофагів у харкотинні 

Синдром 
Гудпасчера 

Ті ж, гематурія Теж Теж 

Сімейний 
спонтанний 
пневмоторакс 

Болі, що раптово з'являються, в 
боці, відсутність дихальних шумів, 
зсув серцевої тупості в протилежну 
сторону 

Наявність повітря в плевральній 
порожнині, спадання легені, 
зсув середостіння в протилежну 
сторону 

 

Альвеолярни
й мікролітіаз 

Задишка, ціаноз, сухий кашель. 
Клінічні прояви можуть бути 
відсутніми 

Дрібні дифузні тіні кам'янистої 
щільності 

— 

Первинна 
легенева 
гіпертензія 

Задишка, переважно при 
фізичному навантаженні. Ціаноз. 
Болі в області серця. Тахікардія, 
акцент II тону над легеневою 
артерією 

Гіпертрофія правих відділів 
серця. Ослаблення легеневого 
малюнка на периферії, 
розширення коренів легень,  їх 
посилена пульсація 

Підвищення тиску в 
легеневій артерії 

 

 

Гемосидероз легенів (синдром Geelen-Geller-stedt). Захворювання характеризується 

відкладанням гемосидерину в макрофагах альвеол та міжальвеолярних перетинок. Віднесено 

В. МакКьюсіком (1964) в групу аутосомних рецесивних фенотипів. 

Патогенез. Вважають, що послідовність патогенезу наступна: аномалія артеріоло-

венозних анастомозів в легенях, вихід еритроцитів в тканини легені, сенсибілізація до 

еритроцитів, алергічна реакція антиген-антитіло, гемоліз еритроцитів, крововилив в тканини 
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легені, відкладання заліза в тканини легені, пневмосклероз, розвиток залізодефіцитної 

анемії. 

Клініка. Перші напади хвороби (звичайно в ранньому або дошкільному віці) 

протікають з катаральними явищами в легенях, лихоманкою, болями в животі, жовтухою з 

домінуванням неконьюгаційного білірубіну. При наступних кризах (звичайно криз триває 2-4 

дні) формується типова клінічна картина: різка слабкість, головокружіння, болі за грудиною, 

іктеричність шкіри та склер, кровохаркання, тахікардія, задишка у спокої. Захворювання має 

рецидивуючий перебіг. В гострий період у дитини відмічається блідість шкіри з ціанотичним 

відтінком, гіпохромна мікроцитарна залізодефіцитна анемія, „барабані палички”, інколи 

збільшення печінки та селезінки. 

В лабораторних аналізах відмічають мікроцитарну залізодефіцитну анемію, 

ретикулоцитоз, підвищення рівня неконьюгаційного білірубіну; в харкотинні макрофаги з 

гемосидерином. 

На рентгенограмі легенів – множинні вогнищеві тіні, збільшені лімфовузли кореня 

легенів, посилений інтерстиціальний малюнок у формі “метелика”. 

Диференційний діагноз. Проводять з синдромом Лайнера, Гудпасчера, 

міокардитами, вадами серця з лівошлуночковою недостатністю, системними васкулітами.  

Лікування. Хворим призначають кортикостероїди (2-3 мг/кг на добу), а при 

неефективності – в комплексі з імунодепресантами. Проводять лікування супутніх інфекцій. 

Для видалення заліза з легенів застосовують десферал в/в крапельно не більше 15 мг/кг на 

годину. Максимальна добова доза – 50-60 мг/кг курсом лікування біля тижня. У деяких дітей 

відмічається позитивний ефект при виключенні з їжі коров´ячого молока. 

Синдром Гудпасчера. Захворювання характеризується сукупністю проявів ураження 

легенів – кровохарканням з масивними легеневими кровотечами та рентгенологічними 

змінами – або картиною легеневого гемосидерозу або множинними затемненнями з 

нечіткими контурами, ураженням нирок (по типу гломерулонефриту: гематурія, протеінурія, 

гіпертонія, набряки тощо) і прогресуючою анемією. 

Патогенез. Успадковується по аутосомно-рецесивному типу. В патогенезі основну 

роль грають антитіла до базальної мембрани нирок і легень, імунні комплекси. Зараз відомо, 

що причиною його вважають вироблення цитотоксичних антитіл до базальної мембрани 

клубочків. Доказано, що ці антитіла зв’язуються з альфа3-ланцюгом колагену типа 1У. 

Частіше хворіють хлопчики. Жінки складають менше 30% хворих. Описані сімейні випадки 

захворювання. 

Клінічна картина. Більш ніж у 90% хворих спостерігається кровохаркання. Одночасно з 

ним або дещо раніше розвивається гломерулонефрит. Крім того, у 57% хворих 

спостерігається задишка, у 51% - підвищена втомлюваність, у 41% - кашель, у 22% - 

лихоманка. У 20% хворих захворюванню передує гостре респіраторне захворювання. При 

фізікальному дослідженні у 50% хворих відмічається блідість шкіри, у 37% - вологі та сухі 
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хрипи, у 25% - набряки. Крім того, інколи спостерігаються незначне підвищення АТ, 

крововиливи та ексудати на сітчатці. 

Лабораторні дослідження. Найбільш чутливий і специфічний метод діагностики 

синдрому Гудпасчера – визначення антитіл до базальної мембрани клубочків за допомогою 

РІА або твердо фазного ІФА. У 98% хворих спостерігається залізодефіцитна анемія, у 50% 

виявляється лейкоцитоз, у 88% - протеїнурія, більш чим у 70% - еритроцити, лейкоцити та 

зернисті циліндри в сечі. У 10% хворих на ранній стадії захворювання зміни в сечі відсутні.  

Рентгенографія ОГК. На ранніх стадіях захворювання у 90% хворих виявляють 

множинні тіні, обумовлені накопиченням крові в альвеолах. Якщо легенева кровотеча 

продовжується, тіні збільшуються, стають більш вираженими. Через декілька діб після 

зупинки кровотечі рентгенологічна картина нормалізується. Через повторні кровотечі і 

відкладання гемосидерину в легенях розвивається пневмосклероз. 

Дослідження функції зовнішнього дихання. Дослідження ФЗД звичайно виявляє 

рестриктивні порушення. У відсутність кровотечі дифузна здатність легенів знижена. При 

тривалій кровотечі накопичена в альвеолах кров зв’язує окис вуглецю, який 

використовується при дослідженні, в результаті чого дифузна здатність легенів виявляється 

завищеною. 

Імунологія. Антитіла до базальної мембрани клубочків зв´язуються з С-кінцевою 

ділянкою альфа3-ланцюга колагену типу 1У. Імунна відповідь розвивається при порушенні 

трьохмірної структури колагену, що спричинила інфекція або інтоксикація. Пов’язування 

антитіл з базальною мембраною клубочків призводить до активації комплементу, міграції 

нейтрофілів і пошкодженню клубочків та легеневої тканини. 

Діагноз ставлять при поєднанні легеневої кровотечі, гломерулонефриту та 

залізодефіцитної анемії. При відсутності одномоментного ураження легенів та нирок 

діагностика утруднена. Антитіла до базальної мембрани клубочків визначають за допомогою 

РІА або твердофазного ІФА. Це чутливі і надійні методи діагностики синдрому Гудпасчера, які 

використовують для визначення ефективності лікування. Трансбронхіальна біопсія 

інформативна в тому випадку, коли отримана достатня кількість матеріалу для дослідження. 

Диференційний діагноз. Виключається ідіопатичний гемосидероз легенів, набряк 

легенів, гострий гломерулонефрит, пневмококову та вірусну пневмонію, вузликовий 

периартерііт, гранулематоз Вегенера, СКВ. 

Лікування. Найбільш ефективне лікування – плазмофорез і гемосорбція. Проводять 

плазмофорез, одночасно з ним призначають преднізолон 1 мг/кг/добу і циклофосфамід 1-2 

мг/кг/добу. На фоні лікування легенева кровотеча швидко проходить, при рецидивах 

повторно проводять плазмофорез до повної стабілізації загального стану. Під час легеневої 

кровотечі при необхідності проводять бронхоскопію з подальшим дренуванням джерела 

кровотечі, після зупинки кровотечі призначають препарати калію, полівітаміни. 
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Прогноз. При відсутності лікування 75% хворих умирають від ХНН, 25% - від легеневої 

кровотечі. Те ж саме стосується неправильного режиму лікування: використання 

імунодепресантів в низьких дозах або коротким курсом.  

Бронхоектазії вроджені. Захворювання характеризується наявністю ізольованих 

бронхоектазів. Вони можуть бути ізольованими і в сполученні з іншими вадами розвитку. 

Описані сімейні випадки бронхоектазії, які В. Мак-Кьюсик відносить до аутосомно-

рецесивних фенотипів. 

 Клініка. Не виключено, що багато набутих вад розвиваються на фоні спадкової 

схильності. Бронхоектази можуть локалізуватися в любій долі легені і бути як одно- так і 

двухсторонніми. Вроджені бронхоектази, як правило, проявляються на першому році життя 

або трохи пізніше рецидивуючим пневмонічними або  бронхітичними епізодами і 

формуванням уже в дошкільному віці хронічного  бронхолегеневого процесу.  

Лікування. Як при бронхоектатичній хворобі. При обмежених процесах – хірургічне. 

 Дефіцит 1-антитрипсину (Сімейна легенева емфізема). Передається по аутосомно-

рецесивному типу. Як спадкове захворювання описане в 1963-1965 роках Eriksson и Lourell. 1 

мл сироватки здорової людини за рахунок фермента 1-антитрипсину (АТ) розщеплює біля 

1,2 мг трипсину. Особи, у яких активність АТ нижче 15% від нормальної – гомозиготи; нижче 

25-55% - гетерозиготи. Нормальний алель гена АТ позначається буквою М, нормальний 

фенотип ММ, (точніше РіММ), інші фенотипи літерами F, N, S, P та інш. Люди з фенотипом 

PiZZ мають виражений дефіцит АТ. При фенотипі PiSM концентрація АТ в плазмі складає 70%, 

при PiSS – 60%, PiSZ – 30%, PiZZ – 10% від норми. За даними літератури лише біля 0,9% 

здорових людей являються гетерозіготними носіями гену дефіциту АТ і біля 0,07% - 

гомозиготними. При дефіциті антитриптичної активності через низьку активність АТ протеази 

циркулюючих і осівших в легенях гранулоцитів і моноцитів (хімотрисин, трипсин, еластаза, 

нейтральна протеаза) руйнують легеневу тканину, що призводить до витончення та розриву 

альвеолярних перетинок і в подальшому до емфіземи . 

Клінічна картина характеризується появою задишки, рецидивуючими бронхітами, 

ларингітами, пневмоніями. При цьому задишка та кашель не піддаються лікуванню. 

Поступово розвивається виражена емфізема і легеневе серце. 

Діагноз ставиться на основі біохімічних досліджень: або визначається зниженням 

антитриптичної активності сироватки, або визначенням активності самого 1-АТ методом 

імунодифузії. Рівень а-глобулінів сироватки крові різко знижений, так як 80% їх складають а1-

АТ.  

Лікування симптоматичне. Відмічається деяке покращання після використання 

інгібіторів протеолітичних ферментів. Використовується киснева терапія, еуфілін, при інфекції 

– антибіотики. Даназол (аналог тестостерону) підвищує печінковий синтез АТ, але через 

побічні дії (андрогенізація) його не приміняють у жінок, не показане його тривале 

застосування у чоловіків. В теперішній час є очищені препарати АТ з крові та рекомбінантні 
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препарати, які визивають позитивний ефект при аерозольному їх приміненні у гомозиготних 

хворих. Важливо рано виявити і активно лікувати легеневі інфекції, проводити профілактичні 

заходи. 

  Бронхоектатична хвороба — набуте захворювання з локальним хронічним гнійним 
процесом (гнійним ендобронхітом) у безповоротньо змінених (розширених, деформованих) 
і, як правило, функціонально неповноцінних бронхах, що виявляється переважно в нижніх 
відділах легень. 

Етіологія. Захворювання поліетіологічне. Виділено такі основні чинники, що 
призводять до формування бронхоектазій: 

1) природжені і постнатальні вади розвитку легень; 
2) рецидивуючі неспецифічні запальні захворювання органів дихання; 
3) дитячі інфекційні хвороби (кір, кашлюк); 
4) сторонні тіла трахеобронхіального 
дерева; 
5)туберкульоз; 
6) деякі спадкові хвороби та системні ураження (муковісцидоз, синдром Картагенера, 

альфа-, гаммаглобулінемія); 
7) бактеріальні деструкції легень. 
Патогенез. Патогенез бронхоектатичної хвороби — це цілий ланцюг патологічних 

процесів, які взаємодіють і впливають один на одного. 

 Основне значення в патогенезі бронхоектазів має поєднання і взаємодія двох 
чинників: запального процесу і порушення дренажної функції бронхів. 
Підтвердженням цього є морфологічна картина видалених частин легень з бронхоектазами. 
Вона характеризується наростаючими дистрофічними й атрофічними змінами усіх 
структурних елементів легені. Результат цих процесів — ослаблення тонусу бронхів, 
зниження скоротливої здатності їх стінки та перистальтики. Постійне підвищення 
внутрішньо-бронхіального тиску під час кашлю сприяє дальшому розширенню бронхів, 
приєднання вторинної інфекції спричиняється до перибронхіального склерозу, скупчення 
гнійного мокротиння. 

Велику роль у виникненні бронхоектазів відіграють ателектази різного генезу 
(природжені, аспіраційні, пневмонічні, при сторонніх тілах, пухлинах бронха, 
муковісцидозі, стисненні бронха лімфовузлами). 

Надаєтьс   значення у формуванні бронхоектатичної хвороби порушенню кровообігу в 

системі малого кола.  . Не виключається також зв'язок захворювань носоглотки 
(риносинусопатій) з бронхоектатичною хворобою. При одночасному запаленні 
носоглотки і легень відбувається реактивне збільшення лімфатичних вузлів підщелепної 
ділянки, шиї, середостіння, паратахеальних і бронхопульмональних. Збільшені лімфовузли 
не тільки є джерелом інфекції, але й чинником, який порушує кровоплин у легенях, 
зумовлює розвиток хронічного їх запалення. 

Класифікація. Розрізняють первинні бронхоектазії як самостійну нозологічну форму 
(бронхоектатична хвороба) і вторинні бронхоектазії як ускладнення проявів інших 
захворювань (туберкульоз, абсцеси, стафілококова деструкція легень і ін.). Використовувані в 
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нашій країні в спеціальній літературі терміни "бронхоектазії", "бронхоектази", 
"бронхоектатична хвороба" варто вважати синонімами. 

У літературі наводиться безліч різних класифікацій хронічних запальних процесів у 
легенях. Найбільш сучасною є слідуючи класифікація бронхоектазій. 

1. За генезом: природжені, дизонтогенетичні, набуті (ателектатичні, емфізематозні, 

змішані). 2. За формою: циліндричні, мішковидні, кістовидні. 

3. За поширенням:  однобічні, двобічні (обширні, необширні)—із зазначенням 

сегментів. 

За вираженістю бронхіту: локалізований, дифузний. 
За перебігом: із загостреннями (частими, рідкими). 
Клініка, діагностика.  Бронхоектатична хвороба — захворювання хронічне, клінічна 

картина залежить не тільки від обширності ураження, вираженості й поширеності бронхіту в 
неуражених ділянках легені, але й від наявності загострення або ремісії.   

Бронхоектатична хвороба   . найчастіше   виникає у дітей до 2—5 років. Природжені 
бронхоектази проявляються на 1-му році життя. Здебільшого батьки пов'язують початок 
хвороби з перенесеною у перші місяці життя пневмонією, з наступними частими ГРВІ, 
бронхітами, кором, кашлюком. Діти часто простуджуються з підвищеннями температури 
тіла, загострення регулярно виникають весною і восени. Такі діти увесь час, навіть у період 
ремісії, кашляють, особливо вранці, відкашлюючи гнійне мокротиння. Загальний стан може 
бути мало порушеним, але при поширеному процесі рано приєднуються симптоми 
інтоксикації. Діти, хворі на бронхоектатичну хворобу, швидко стомлюються, відстають, у 
розвитку від ровесників. Кровохаркання в них зустрічається рідко, воно більш характерне для 
бронхоектазів на ґрунті сторонніх тіл. При обмежених бронхоектазіях задишка в стані спокою 
звичайно не турбує, при двобічних ураженнях задишка виражена під час невеликого 
фізичного навантаження і навіть у стані спокою. Деякі діти скаржаться на біль голови, кісток. 
Найчастіше це буває у дітей з побічними патологічними процесами у носоглотці. У періоди 
загострення кількість мокротиння збільшується, кашель протягом дня постійний, 
посилюється і починається задишка, температура тіла підвищується до субфебрильних 
цифр. Під час огляду дитини звертають увагу на відставання її в розвитку, блідість шкіри. Але 
останніми роками можна зустріти дітей зовні ніби зовсім здорових. Зміни пальців у вигляді 
барабанних паличок і годинникового скла зустрічаються у хворих з природженими 
бронхоектазами та у випадках, що вже далеко зайшли. 

Однією з важливих діагностичних ознак хронічного захворювання легень є деформація 
грудної клітки. Частіше зустрічається асиметрична деформація—западання грудної клітки на 
фоні ураження, відставання її в акті дихання, деяке опущення лопатки, зближення ребер, 
звуження міжреберних проміжків, сколіоз. Деформація грудної клітки найбільше виражена 
при ателектатичних бронхоектазах. Під час перкусії так само найбільш виражені зміни 
визначають при ателектатичних бронхоектазах — виявляють укорочення перкуторного звуку. 
При емфізематозних бронхоектазах перкуторний звук з коробковим відтінком. При 
ателектазі можна не виявити укорочення перкуторного тону в тих випадках, коли 
компенсаторно збільшені «емфізематозні» ділянки легені перекривають його. При 
обширних ателектазах перкуторно виявляють зміщення меж серця в бік процесу. 
Аускультативні зміни часто більш постійні. Характерною є наявність вологих 
різнокаліберних та крепітуючих хрипів, після відкашлювання мокротиння їх стає менше. У 
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маленьких дітей при повній обтурації бронхів густим мокротинням не завжди можна 
вислухати хрипи. Необхідно постаратися викликати у такої дитини кашель натискуванням 
шпателем на корінь язика або легким натискуванням на трахею. Дуже характерно, що хрипи 
більше прослуховуються вранці. У періоди загострення аускультативні зміни 
характеризуються наростанням кількості вологих дрібно- і середньопухирчастих хрипів, 
можуть вислуховуватись сухі, свистячі хрипи. Дихання над ділянкою ураження звичайно 
ослаблене. Прослуховування постійних хрипів, стабільна їх локалізація у період ремісії 
може свідчити про бронхоектазії. 

 Рентгенологічні прояви бронхоектатичної хвороби:     ателектази, кільцеподібні, 
стільникоподібні тіні. При циліндричних бронхоектазах без ателектазу можна виявити 
незначну деформацію легеневого малюнка, тяжистість коренів легень. Побічною ознакою 
може бути наявність другого контура серця при ателектатичних бронхоектазах нижньої 
частки лівої легені. При підозрі на процес середньої частки або язичкових сегментів 
показана відповідна бокова рентгенограма. 

 Навіть за відсутності виражених змін на рентгенограмі дітям з характерним 
анамнезом та клінічними проявами, викладеними вище, показане бронхологічне 
обстеження. Починають його обов'язково з бронхоскопії. Огляд трахеобронхіального 
дерева дозволяє виключити або виявити наявність вад і аномалій трахеї і бронхів, 
стороннього тіла або його наслідків, визначити стан просвіту бронхів (можливі стискування 
ззовні), стан слизової оболонки, наявність, характер мокротиння, його переважну 
локалізацію. Бронхоскопія дозволяє провести цитологічне і бактеріологічне дослідження 
мокротиння, визначити характер і поширеність ендобронхіту. У дітей частіше зустрічаються 
катаральний, гнійний, фібринозно-виразковий бронхіти, при сторонніх тілах — геморагічний 
і грануляційний. За поширеністю може бути локальний (у межах частки, сегмента), дифузний 
(поширений), дифузно-локальний. 

Основним методом, що дозволяє встановити діагноз при бронхоектатичній хворобі, 
є бронхографія. Бронхографія — контрастне обстеження бронхіального дерева. У більшості 
дітей бронхографію виконують під загальним знеболюванням із застосуванням м'язових 
релаксантів. Тільки у частини дітей старшого віку вдається виконати її під місцевим 
знеболюванням. Нині застосовують водорозчинний контраст (пропілйодол). Для одержання 
високоякісної бронхограми, доброго заповнення сегментарних бронхів перед початком 
бронхографії необхідно провести старанну санацію трахеобронхіального дерева, у дітей з 
великою кількістю харкотиння її повторюють кілька разів із уведенням протеолітичних 
ферментів. У дітей з двобічними бронхоектазіями перед проведенням бронхографії доцільно 
провести санацію бронхів за допомогою черезшкірної мікротрахеостомії (введення тонкого 
поліетиленового катетера під час бронхоскопії під контролем ока пункційно в трахею або 
частковий бронх). Щоденне введення розчину антибіотика з ферментом стимулює 
відкашлювання мокротиння і сприяє одержанню бронхограми кращої якості. Обов'язковим є 
виконання двобічної бронхографії. По черзі заповнюють контрастом кожну легеню, 
виконують бронхограму кожної легені у двох проекціях. Заповнювати легеню контрастом 
можна через бронхоскоп або інтубаційну трубку, контролюючи за допомогою ЕОП. Після 
аспірації контрасту заповнюють другу легеню. 

Оцінка бронхограм дозволяє визначити локалізацію бронхоектазій, їх поширеність, 
форму. Набуті бронхоектази можуть бути циліндричними, мішкуватими, змішаними, часто 
поєднуються з деформуючим бронхітом. 
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Важливою ознакою циліндричних бронхоектазій є те, що до периферії бронхи не 
звужуються (як у нормі), а розширюються і не змінюють свого діаметра, термінальні відділи 
бронхів не контрастуються. При мішкуватих бронхоектазах термінальні відділи 
розширюються і «обриваються». 

Найчастіше бронхоектази локалізуються у нижній частці і язичкових сегментах лівої 
легені, у нижній і середній частках правої легені. Локалізація бронхоектазів у верхніх 
частках найчастіше зустрічається за наявності природженої патології чи туберкульозу. Для 
деформуючого бронхіту характерна зміна напряму бронхів, їх звивистість, зближення і 
нерівність контурів без значного розширення просвіту бронхів. 

Зміни, виявлені під час ангіопульмонографії у дітей з бронхоектазіями, залежать від 
глибини і поширеності патологічного процесу у бронхах і паренхімі легень. Найменші зміни 
відзначають при деформуючому бронхіті: деяке звуження субсегментарних артерій та їх 
деформація. Найбільші зміни бувають при мішкуватих та кістовидних бронхоектазіях. У цих 
випадках спостерігається різке звуження часткових артерій і ампутація дистальних відділів 
сегментарних стволів. Відсутнє контрастування капілярно-венозної сітки або визначаються 
«німі зони». Особливо велике значення має ангіографічне дослідження у разі обширних 
бронхоектатичних уражень (більше ніж 9 сегментів). Повна відсутність течії крові в уражених 
ділянках легені свідчить про неспроможність їх у функціональному відношенні і про 
необхідність видалення цих ділянок, що являють собою лише вогнища інтоксикації. 

В оцінці легеневого кровообігу великого значення надають радіонуклідному 
скануванню. При бронхоектазії в ділянці вогнища ураження на сканограмі видно зменшення 
нагромадження радіопрепарату або його повну відсутність порівняно зі здоровими 
ділянками. 

Функціональні дослідження стану серцевої діяльності і малого кола кровообігу 
показують, що у дітей ступінь змін визначається обсягом ураження і тривалістю 
захворювання. 

ЕКГ у хворих з ураженням, що не перевищує однієї частки, не виявляє розладів 
біоелектричної активності серцевого м'яза. Якщо ураження поширилося на декілька часток 
однієї або обох легень, спостерігається поява високих загострених зубців Р, порушення 
внутрішньопередсердної і внутрішньошлуночкової провідності, метаболічні зміни міокарда. 

Реографічна оцінка гемодинаміки малого кола у дітей з хронічним деформуючим 
бронхітом та бронхоектазією однієї частки показує відсутність значних порушень 
кровообігу незалежно від віку та тривалості захворювання.  При двобічному 
бронхоектатичному процесі у легенях поряд із зменшенням інтенсивності легеневого 
кровообігу спостерігаються виражені розлади тонусу прекапілярних судин. 

Лікування бронхоектатичної хвороби хірургічне. Вже сама наявність хвороби є 
показанням до хірургічного лікування. Але воно не обмежується тільки операцією. 
Консервативне лікування застосовують як передопераційну підготовку, а також у 
післяопераційний період. Потім—реабілітація хворих, санаторно-курортне лікування. 

Показання до операції, оптимальні терміни для її проведення визначають у кожному 
випадку індивідуально. Вік дитини не є перешкодою для виконання операції. Виявлення у 
дитини, навіть 1-го року життя, ателектатичних бронхоектазій, що супроводжуються 
клінічною картиною легеневого нагноєння, є показанням до операції. 



 166 

Відносні протипоказання виникають у дітей з циліндричними бронхоектазіями 
окремих сегментів - без ознак хронічного гнійного запалення. 

Абсолютно протипоказана операція при бронхоектатичній хворобі у дітей з 
розсіяними двобічними бронхоектазіями, при ураженні більш як 12—13 сегментів, а також 
при вираженій легенево-серцевій недостатності, амілоїдозі.  

Хронічний бронхіт – це хронічне розповсюджене ураження бронхів з повторними 
загостреннями, з морфологічною перебудовою секреторного апарату слизової оболонки, 
розвитком склеротичних змін у більш глибоких шарах бронхіальної стінки і 
характеризується: наявністю продуктивного кашлю протягом кількох місяців впродовж 2-
х років, постійними різнокаліберними вологими хрипами, 2-3 загостреннями на рік 
протягом 2-х років, збереженням у фазі ремісії ознак порушення вентиляції легень. 

Рентгенологічно: підсилення і деформація рисунку легень, порушення структури 
коренів легень. 

Класифікація : 

Первинний хронічний бронхіт діагностується при виключенні інших 
хронічних захворювань легень: муковісцидозу, бронхіальної астми, вад розвитку, легеневої і 
серцево-судинної систем, синдрому циліарної дискінезії тощо. 

Вторинний хронічний бронхіт є ускладненням вроджених вад розвитку легень 
і серцево-судинної системи, муковісцидозу, спадкових захворювань легень, а також 
специфічних бронхолегеневих процесів 

         Форми хронічного бронхіту: 

 простий неускладнений бронхіт; 

 гнійний бронхіт; 

 обструктивний бронхіт; 

 гнійно-обструктивний бронхіт 

.Фази патологічного процесу: загострення або 

ремісія.  

Етіологія формування хронічного бронхіту: 

• віруні асоціації; 

• вірусно-мікоплазменні; 

• вірусно-бактеріальні; 

• вірусно-бактеріально-грибкові; 

• персистенція опуртуністичної мікрофлори 

Патогенез: 
 

- порушення мукоциліарного кліренса 

- порушення дренажної функції 

- зниження місцевого імунітету 
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- гіпертрофія і гіперфункція бронхіальних залоз 

- зниження протеолітичної активності трахеобронхіального секрета; 

- недостатність неспецифічного ферментного захисту                                                                                      

Клінічні критерії діагностики хронічного бронхіту: 
 

• загострення процесу з тривалістю кілька місяців, впродовж 2-х років і більше; 

• 2-3 загострення на рік протягом не менше 2-х років; 

• збереження у фазі ремісії ознак порушення вентиляції легень; 

• наявність продуктивного кашлю протягом кількох місяців впродовж 2-х років; 
• надсадний малопродуктивний кашель ранком; 
• - кашель на початку захворювання з'являється вранці після сну, виділяється невелика 

кількість мокротиння (недостатність мукоциліарного транспорту проявляється у 

нічний час). Кашель посилюється у холодний період року, а також у період загострення 

хвороби, у період ремісії, а також при ураженні дрібних бронхів, які не мають 

рецепторів кашльового рефлексу, практично відсутній; при прогресуванні хвороби 

кашель наростає і з'являється протягом всього дня і вночі; 

при дихальній недостатності III ступеня, кашльовий рефлекс згасає, кашель стає 

малопродуктивним, навіть при наявності бронхоектазів; 

• харкотиння має різний характер, але переважає підвищена в'язкість; 

• задишка спочатку з'являється при загостренні, пізніше наростає після фізичного  

навантаження; 
• можлива деформація грудної клітки у вигляді кіфозу грудного відділу хребта, та симптом 

барабанних паличок; 

• обмеження екскурсії грудної клітки при диханні, участь у диханні допоміжних м'язів; 

• перкуторно: коробочний відтінок тону - над ділянками з емфіземою, притуплений - у 
місцях запального процесу; 

• аускультативно: подовжений видих, жорстке дихання, при емфіземі дихання ослаблене; 
при ураженні дрібних бронхів - у горизонтальному положенні при видиханні - сухі 

високотональні хрипи, якщо вони відсутні у вертикальному положенні, то це "прихована 
бронхообструкція". При броноектазах - вологі хрипи різного калібру. Характер хрипів 

нестійкий, можуть зникати після кашлю. 

• Рентгенологічно: порушення структури корнів легенів, підсилення і деформація рисунку 
легень, пневмосклероз. 

Методи діагностики хронічного бронхіту 

Діагностика   бронхіту   включає   використання   клінічних,   рентгенологіч-них, 

лабораторних та інструментальних методів: 

1. Виділення етіологічного збудника - мазок із носа і зіву на патогенну мікрофлору і віруси. 

2. Дослідження мокротиння на патогенну мікрофлору і віруси. 

3. Рентгенологічне дослідження. 

4. Бронхоскопія та браш-біопсія слизової оболонки бронхів (див. додаток). 
5. Бронхографія або комп'ютерна томографія (КТ) 

6. Реопульмонографія. 

7. Спірографія (див. до даток). 

8. Пневмотахометрія 

9. Пікфлоуметрія 
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         Основні принципи лікування 

Етіотропну терапію загострення хронічного бронхіту починають з урахуванням виду 
можливого збудника. Показанням до призначення антибіотиків є активний бактеріальний 
процес, на що вказує фебрільна температура, яка тримається більше 3-х діб, відповідні 
зміни в аналізі крові (лейкоцитоз і здвиг формули крові вліво, прискорена ШОЕ). 

  

 

Антибактеріальні препарати вибору в залежності від виду бактеріального збудника. 
Вид збудника Антибактеріальний препарат 

Мікоплазма Макроліди 

Стафілокок Непівсинтетичні   пеніціліни   з   клавулановою   кислотою, 
цефалоспоріни І—II поколінь, фторхінолони, аміноглікозіди, 
лінкозаміди 

Стрептокок Захищені    пеніціліни,    цефалоспоріни    І—III    поколінь, 
карбепенеми 

Хламідія Макроліди, фторхінолони 

Гемофільна паличка Амінопеніціліни   з   клавулановою   кислотою,   макроліди, 
цефалоспоріни ІІ-ІУ поколінь, карбапенеми, фторхінолони 

Пневмокок Непівсинтетичні   пеніціліни   з   клавулановою   кислотою, 
цефалоспоріни І—II поколінь, макроліди 

Синьогнійна паличка Фторхінолони, аміноглікозіди, цефалоспоріни III покоління 

Легіонела Макроліди, фторхінолони 

При наявному сухому болючому кашлі в перші дні захворювання призначають 
протикашльові препарати центральної дії. При сухому подразливому трахеальному кашлі -
протикашльові препарати периферійної дії. При обструктивному синдромі  показано 
призначення бронхолітиків: Рг-агоністи короткої дії - сальбутамол, алупент, атровент, 
фенотерол тощо, антихолінергічні засоби та препарати теофіліну (метил ксантини). 

Для розрідження І виділення мокротиння прзначають муколітики - (ацетилцистеїн, 
бромгексин гідрохлорид, амброксол гідрохлорід). 

Патогенетична терапія загострення хронічного бронхіту повинна включати 
антиоксиданти та стабілізатори клітинних мембран, вітамінні комплекси з мікроелементами. 

Для покращення мікроциркуляції у легенях показані з такі препарати, як серміон, 
цинарізін, компламін, трентал тощо 3 метою нормалізації енергетичного балансу клітин 
(АТФ-ЛОНГ, рибоксін). 

Для запобігання прискореного розвитку пневмосклерозу показано застосування 
нестероїдів, які інгібують активність медіаторів запалення, підсилюють терапевтичну дію 
антибіотиків 

Дихальна гімнастика включає елементи тренування механізмів або складових 
компонентів дихального акту.   

    . Видалення мокротиння найкраще досягається в дренажному положенні з 
опущеною верхньою частиною тіла, цьому сприяє вІбромасаж (ручний чи за допомогою 
вібромасажера). 
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При недостатній ефективності поведеної терапії при катарально-гнійному і гнійному 
ендобронхітах показана бронхоскопічна санація. 

Вторинна профілактика хронічного бронхіту включає: 

• Лікування як у період загострення, так і в період ремісії запального процесу. 
• Режим дня і раціональне харчування 

• Загартовування, загальзміцнююча та лікувальна фізкультура. 

• Фітотерапія. 

• Вітамінотерапія. 

• Адаптогени та біогенні стимулятори. 

• Фармакологічна імунокорекція. 

 

 

Матеріали для самоконтролю: 

А. Тестові завдання для самоконтролю   

  

1. Дитина 10-ти річного віку протягом 3-х років хворіє бронхітами. Періодичний 
субфебрилітет. Кашель вологий в виділенням великої кількості гнійного харкотиння, більше 
вранці. Задишка при фізичному навантаженні. Аускультативно - в нижньому відділі лівої 
легені вологі різнокаліберні хрипи. Бронхоскопічно- розширення і деформація дистальних 
відділів бронхів. Яке захворювання найбільш ймовірне? 

А Рецидивуючий бронхіт 

В Муковісцидоз 

С  Бронхоектатична хвороба 

D Лівобічний плеврит   
Е Алергічний альвеоліт 

  

2. Дитина 11 років поступила зі скаргами на кашель з відходженням мокроти з неприємним 
запахом, підвищену втомлюваність. Дитина зниженого живлення. Звертає увагу блідий колір 
шкіри з сіруватим відтінком, деформація грудної клітини, пальці у вигляді барабаних 
паличок. З боку легень аускультативно в нижніх відділах справа - жорстке дихання, 
різнокаліберні вологі трискучі хрипи, їх кількість зменьшується після відхаркування. 
Встановіть попередній діагноз? 

А Туберкульоз 

В Хронічний бронхіт 

С Бронхоектатична хвороба  

D Муковісцідоз 

Е Пневмонія 
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3. У новонародженої дитини при першому годуванні з’явився напад кашлю, який закінчився 

нападом ядухи. Яку ваду розвитку бронхолегеневої системи можна запідозрити у дитини?   

A Бронхостравохідна нориця   

B Природжена лобарна емфізема   

C Артеріовенозні аневризми легеневих судин.   

D Агенезія легені   

E Кіста легені.   

  

Б. Задача для самоконтролю:  

  

Мати 10-місячної дитини скаржиться на рецидивуючий бронхіт з місячного віку, отит. В 
анамнезі – перша дитина померла від рецидивуючої бронхопневмонії  у віці 8-и місяців. 
Рентгенологічно: двобічне запалення  легень, пансинуїт. При бронхологічному дослідженні – 
дифузний гнійний ендобронхіт, бронхоектази, деформація бронхів. Біопсійний препарат 
бронхів: специфічні зміни ультраструктури війок слизової оболонки бронхів. Хлориди  поту 
32 ммоль/л.  

Ваш діагноз?  

Тактика лікування? 
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                         1.     АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

   

       За данними літератури частота захворювань органів сечової системи у дітей становить        

29 на  1000 дитячого населення.  Серед них  найбільшу питому вагу займають  інфекції 

сечової системи(68,1%).    Нефрогенна гіпертензія і ниркова недостатність у значної більшості 

хворих зумовлена хронічним пієлонефритом, перенесеним у дитинстві. Своєчасна діагностика 
інфекційно-запальних  та спадкових захворювань сечової системи у дітей  і правільна 

лікувальна тактика в значній мірі визначають прогноз захворювання. 
 .    

 

2/  Конкретні цілі:  

Знати:     (=ІІ)  

    -провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з проявами жовтяниці в періоді 

новонарод-женості,         

     - клінічні варіанти та ускладнення перебігу жовтяниць новонароджених на 

поліклінічному етапі спостереження; 

     - дані лабораторних та інструментальних досліджень при діагностиці 

гемолітичних, конюгаційних та механічних  жовтяниць у новонароджених; 

       - диференційну діагностику гемолітичних, конюгаційних та механічних  

жовтяниць у новонароджених дітей; 

       - тактику ведення новонароджених з проявами жовтяниці на дільниці;        

       -провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з перинатальною патологією 

нервової системи;        

      - клінічні варіанти пізніх проявів пологової травми та асфіксії новонароджених; 

        -дані лабораторних та інструментальних досліджень при перинатальних 

ураженнях нервової системи у дітей; 

       - диференціальну діагностику перинатальних уражень ЦНС у немовлят;   

       -тактику ведення дітей з перинатальними ураженнями ЦНС в умовах поліклініки.  

 

Вміти: ( =ІІІ ) 

    -  виявити провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з проявами жовтяниці в 

періоді новонародженості ;  

     - діагностувати клінічні варіанти та ускладнення перебігу жовтяниць 

новонароджених на поліклінічному етапі спостереження;     

     - оцінити дані лабораторних та інструментальних досліджень при діагностиці 

гемолітичних, конюгаційних та механічних  жовтяниць у новонароджених; 

   - провести диференційну діагностику гемолітичних, конюгаційних та механічних  

жовтяниць у новонароджених дітей; 

    - розробити тактику ведення новонародженого з проявами жовтяниці на дільниці;                  
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    - виявити провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з перинатальною 

патологією нервової системи;        

     - діагностувати клінічні варіанти пізніх проявів пологової травми та асфіксії 

новонароджених; 

     - оцінити дані лабораторних та інструментальних досліджень при перинатальних 

ураженнях нервової системи у дітей; 

    -  провести диференціальну діагностику перинатальних уражень ЦНС у немовлят;   

      - розробити тактику ведення дитини з перинатальними ураженнями ЦНС в умовах 

поліклініки.  

 

 

 

              3. Базовий рівень підготовки. 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

1. Медична фізика  

 

 

 

 

2. Латинська мова 

 

3.. Нормальна анатомія  

4.  Гістологія 

5. Нормальна фізіологія 

 

6. Біохімія 

 

 

 

 

7. Фармакологія  

Порівняти фізичні аспекти  інструментальних методів діагностики   

жовтяниць   і  перинатальної патології центральної нервової 

системи.  

    . 

Володіти медичною термінологією, уміти трактувати 

латинські медичні терміни. 

Застосовувати знання про будову гепатобіліарної та 

центральної нервової систем..  . 

Застосовувати знання про   мікроскопічну та ультраструктурну 

будову гепатобіліарної та центральної нервової систем..  . 

 

Застосовувати знання про обмін білірубіну в організмі 

людини. 

Аналізувати зрушення біохімічних показників гомеостазу 

дітей з  жовтяницями   і  перинатальною патологієюї 

центральної нервової системи. 

Знати фармакодинаміку та фармокінетику препаратів, що 

застосовуються в лікуванні жовтяниць   і  перинатальної 

патології центральної нервової системи.  у дітей та їх 

ускладнень. 
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8. Пропедевтична педіатрія   

Застосувати знання про анатомо-фізіологічні особливості 

гепатобіліарної та центральної нервової систем у дітей різних 

вікових груп та  семіотику  її захворювань та особливості 

обміну білірубіну у дітей в періоді новонародженості.  Вміти 

провести об’єктивне обстеження гепатобіліарної та 

центральної нервової систем   та оцінити результати 

інструментального і лабораторного їх обстеження.  

 

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

4.1. Теоретичні питання до заняття 

1. Особливості обміну білірубіну в новонародженх.. 

2. Провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з проявами жовтяниці в періоді 

новонародженості. 

3. Ускладнення перебігу жовтяниць новонароджених.. 

4..Діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні) гемолітичних,  

жовтяниць у новонароджених . 

5 Діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні)   неонатальної 

жовтяниці зумовленої порушенням захоплення білірубіну гепатоцитами. .   

6. Діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні)   неонатальної 

жовтяниці зумовленої порушенням кон’югації білірубіну  в гепатоцитах.   

7.Діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні)   неонатальної 

жовтяниці зумовленої порушенням виділенням  конюгованого  білірубіну з гепатоцитів. .   

8. Діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні)   механічних  

жовтяниць у новонароджених дітей. 

9. Диференційна діагностика гемолітичних, конюгаційних та механічних  жовтяниць з 

паренхіматозними жовтяницями у   дітей. 

9.Сучасні методи лікування  новонароджених з гіпербілірубінемією.  

10. Тактика ведення новонароджених з проявами жовтяниці на дільниці 

11. Провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з перинатальною патологією 

нервової системи.        

12. Клінічні варіанти пізніх проявів пологової травми та асфіксії новонароджених. 

 13..Дані лабораторних та інструментальних досліджень при перинатальних ураженнях 

нервової системи у дітей; 
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14. Диференціальна діагностика перинатальних уражень ЦНС у немовлят;   

 15.  Тактику ведення дітей з перинатальними ураженнями ЦНС в умовах поліклініки.  

 

4.2. Практичні роботи (завдання), які виконуються  на занятті  
 

1. Діагностувати клінічні варіанти  жовтяниць новонароджених на поліклінічному 

етапі спостереження.     

2. Діагностувати   ускладнення перебігу жовтяниць новонароджених на 

поліклінічному етапі спостереження.     

 3. Оцінити дані лабораторних та інструментальних досліджень при діагностиці 

гемолітичних, конюгаційних та механічних  жовтяниць у новонароджених. 

4. Провести диференційну діагностику гемолітичних, конюгаційних та механічних  

жовтяниць у новонароджених дітей. 

    4. Скласти план ведення новонародженого з гіпербілірубінемією на дільниці в 

залежності від варіанту жовтяниці;                  

    5. Виявити провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з перинатальною 

патологією нервової системи;        

    6. Діагностувати клінічні варіанти пізніх проявів пологової травми та асфіксії 

новонароджених; 

   7. Оцінити дані лабораторних та інструментальних досліджень при перинатальних 

ураженнях нервової системи у дітей; 

   8.   Провести диференціальну діагностику перинатальних уражень ЦНС у немовлят;   

    9.  Скласти план ведення дитини з перинатальним ураженнями ЦНС в умовах поліклініки.  

 

                                            4.3.  Зміст теми: 

 

Гіпербілірубінемія є найпоширенішим синдромом при різних патологічних станах 
новонародженого.У механізмі розвитку гіпербілірубінемії важливу роль відіграють   особ-
ливостіобміну білірубіну періоду адаптації новонародженого: 

Починаючи з другого тижня життя, у здорових новонароджених ферментативна функція 

печінки стає активнішою. Цей стан тісно пов'язаний із припиненням гальмівного впливу гормонів 

плаценти й материнського організму, а також зі стимуляційним впливом непрямого білірубіну 

на функцію глюкуронілтрансферази, поліпшенням оксигенації печінки і становленням функції 

ендокринної системи.  

Неонатальна жовтяниця (жовтяниця новонароджених) – поява видимого жовтого 

забарвлення шкіри, склер та / або слизових оболонок дитини внаслідок підвищення рівня 

білірубіну в крові новонародженого. 

Клінічна   класифікація жовтяниці новонародженого за часом її появи: 
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 Рання жовтяниця, яка з’являється до 36 годин життя дитини. Жовтяниця, що з’явилася 
в перші 24 години – це завжди ознака патології. 

 „Фізіологічна” жовтяниця, що проявляється після 36 годин життя дитини та 
характеризується підвищенням рівня загального білірубіну сироватки крові не вище 205 
мкмоль/л. Така жовтяниця найчастіше зумовлена особливостями розвитку та 
метаболізму новонародженого в цей період життя. „Фізіологічна” жовтяниця може 
мати як неускладнений, так і ускладнений перебіг, тому вимагає ретельного 
спостереження за станом дитини. 

Ускладнена „фізіологічна” жовтяниця – це фізіологічна жовтяниця, перебіг якої може 

супроводжуватись зміною стану дитини.   

 Пролонгована (затяжна) жовтяниця, що визначається після 14 дня життя у 
доношеного новонародженого та після 21 дня життя у недоношеної дитини. 

 Пізня жовтяниця, яка з’являється після 7 дня життя новонародженого. Ця жовтяниця 
завжди вимагає ретельного обстеження. 

В рідких випадках перебіг неонатальної жовтяниці може ускладнитися розвитком 

білірубінової енцефалопатії, яка проявляється гострим ураженням центральної нервової 

системи. Це може призвести до незворотнього хронічного ураження центральної нервової 

системи, яке називається ядерна жовтяниця. Найнебезпечнішою (критичною) є концентрація 

непрямого білірубіну 340 — 420 мкмоль/л через можливість проникнення його за таких 

концентрацій через гематоенцефалічний бар'єр. Клінічно цей стан виявляється симптомами 

білірубінової енцефалопатії (токсичний вплив непрямого білірубіну спрямований насамперед 

на основні ядра великого мозку (морський коник, ядра дна IV шлуночка мозку). Ядерна 

жовтяниця є кінцевою стадією білірубінової енцефалопатії. Проте білірубінова енцефалопатія 

може розвинутись і за менших концентрацій білірубіну (220 — 170 мкмоль/л), особливо під 

впливом чинників (гіпоксія, гіпоглікемія, гіпоальбумінемія, гіпотермія, зневоднення, інфекція, 

ендокринопатія (діабетична фетопатія, фетальний гіпотироз), недоношеність, гіпербілі-

рубінемія з наявністю непрямого білірубіну), що негативно впливають на органи і системи 

новонародженого (печінка, серце, нирки), зумовлюючи стан ендо-геної інтоксикації. Це 

супроводжується утворенням токсичних метаболітів (серед-ньомолекулярних пептидів — 

СМП), що, в свою чергу, справляють ушкоджувальний вплив на організм новонародженого, 

створюючи замкнуте коло порушень у системі гомеостазу. 

 

 

 

 

 

 Патогенетична класифікація неонатальних жовтяниць 
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Жовтяниця, що 

викликана підвищеним 

утворенням білірубіну 

(некон”югована 

гіпербілірубінемія) 

 

 

Жовтяниця, що 

викликана зниженою 

кон’югацією білірубіну 

(переважно 

некон”югована 

гіпербілірубінемія) 

 

Жовтяниця, що 

викликана зниженою 

екскрецією білірубіну 

(переважно з 

підвищеною прямою 

фракцією білірубіну) 

 

 

А.  Гемолітичні причини 

 

1. Гемолітична хвороба 
плоду та 
новонародженого з 
ізоімунізацією за: 

 резус-фактором 

 системою АВО 

 іншими 
антигенами 

 

2. Підвищений гемоліз, 
що викликаний 
прийняттям 
медикаментів 

 

3. Спадкові гемолітичні 
анемії. 

 

В.  Негемолітичні причини 

1. Крововиливи 
2. Поліцитемія 
3. Посилена 

ентерогепатична 
циркуляція білірубіну 
(атрезія тонкої кишки; 
пілоростеноз; хвороба 
Гіршпрунга; 
жовтяниця, пов’язана 
з грудним 
вигодовуванням) 

 

1. Хвороба Кріглера-
Найяра, тип 1 та 2 

 

2. Синдром Жільбера 
 

3. Гіпотіреоїдизм 
 

4. Жовтяниця 
новонароджених, що 
знаходяться на 
грудному 
вигодовуванні 

 

1. Гепатоцелюлярні 
захворювання: 

 токсичні 

 інфекційні 

 метаболічні 
 

2. Синдром  згущення 
жовчі 

 

3. Обструкція відтоку 
жовчі (біліарна 
атрезія): 

 позапечінкова 

 внутрішньопечінко
ва 
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КЛАСИФІКАЦІЯ  ЖОВТЯНИЦЬ НОВОНАРОДЖЕНОГО ЗУМОВЛЕНИХ СПАДКОВИМИ ТА 

ВРОДЖЕНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 

1. Неонатальиа жовтяниця, зумовлена спадковими гемолітичними захворю ваннями. 

1.1. Гемолітична хвороба, зумовлена патологією мембран еритроцитів: 

•спадковий мікросфероцитоз (хвороба Мінковського —Шоффара); 

•спадковий еліптошггоз (овалоцитоз).  

1.2. Гемолітична хвороба, зумовленапатологією ферментів еритроцитів 
(несфероцитарна гемолітична анемія): 

• дефіцит глюкозо-б-фосфатдегідрогенази (Г-6-ФД); 

•дефіцит піруваткінази; 

•дефіцит гексокінази;  
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•дефіцит глюкозофосфатізомерази (ГФІ); 

• дефіцит фосфофруктокінази (ФФК).  

1.3. Гемолітична хвороба, зумовлена гемоглобінопатією: 

" гемоглобіноз (серпоподібноклітшша гемоглобінопатія); •таласемія. 

2. Нсонатальна жовтяниця, зумовле на порушенням захоплення білірубіну 
гепатоцитами. 

2.1. Природжена ферментопатія (синдром Жільбера —Лербулле). 

3. Неонатальна жовтяниця, зумовлена порушенням кон'югації білірубіну в 
гепатоцитах. 

3.1. Природжена ферментопатія (синдром Кріглера —Найяра). 
3.2. Перехідна сімейна жовтяниця Люцея — Аріса — Дріскола. 
3.3. Жовтяниця, зумовлена гіпотирозом і діабетичною фетопатією. 
4. Неонатальна жовтяниця, зумовлена порушенням виділення прямого білірубіну 

згепатоцитів. 

4.1. Природжена ферментопатія (синдром Дабіна —Джонса). 
4.2. Синдром Ротора. 
5. Неонатальна жовтяниця, зумовлена порушенням нормального транзиту білірубіну 

внаслідок ураження тканин печінки. 

5.1. Галактоземія,  толерантність до фруктози і дефіцит α-1-антитрипсину. 
5.2. Синдром Чедіака —Хігаші. 

5.3. Дефіцит активності кислої ліпази (хвороба Вольмана, хвороба нако пичення 
ефірів холестеролу у тканинах). 
5.4. Тирозинемія. 

6. Неонатальна жовтяниця, зумовлена порушенням виведення прямого 
білірубіну із печінкових часточок і печінки. 

6.1. Природжена атрезія чи агенезія жовчних ходів і проток.  

 

Алгоритм диференціальної діагностики неонатальних жовтяниць 

(ВООЗ, 2003 ISBN 92 4 154622 0) 

 

 

 

№ 

 

Ознаки* 

 
Ймовірний діагноз 

Анамнез 

 

Клінічні симптоми 

 

Обстеження 

 

1 

 

 Жовтяниця в 
перші 36 годин 

 

 „Небезпечна” 
жовтяниця 

 

 Гемоглобін < 13 
г/дл (Гематокрит 

 

Гемолітична 

хвороба 
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№ 

 

Ознаки* 

 
Ймовірний діагноз 

Анамнез 

 

Клінічні симптоми 

 

Обстеження 

життя дитини 
 

 Блідість шкіри та 
слизових 
оболонок 

 

 Ризик АВО або Rh- 
несумісності між 
матір’ю та 
дитиною або 
дефіцит Г6ФДГ у 
попередньої 
дитини 

 

 Сімейні випадки 
дефіциту Г6ФДГ, 
жовтяниці, анемії, 
збільшення 
печінки, 
видалення 
селезінки 

 

(таблиця 1) 
 

 Блідість шкіри та 
слизових 
оболонок 

 

 Генералізовані 
набряки 

 

 Чоловіча стать 
(лише у випадку 
підтвердження 
дефіциту Г6ФДГ) 

< 40%) 
 

 Позитивна проба 
Кумбса 

 

 Групова АВО або 
Rh- несумісність 
між матір’ю та 
дитиною  

 

 Позитивний 
скрінінг на Г6ФДГ 

новонародженого 

 

Провести заходи по 

попередженню 

анемії та лікуванню 

гемолітичної 

жовтяниці 

 

(См. Додаток 5) 

 

2 

 

 Час розвитку 
жовтяниці з 2-ї по 
5-ту добу 

 

 „Небезпечна” 
жовтяниця   
 Дитина з низькою 

вагою тіла (вага 
дитини при 
народженні < 2500 
грам або гестація < 
37 тижнів) 

 

 

 Не виявлено інших 
причин розвитку 
жовтяниці 

 

Жовтяниця у 

недоношеної 

дитини 

 

(Див. Додаток 5) 
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№ 

 

Ознаки* 

 
Ймовірний діагноз 

Анамнез 

 

Клінічні симптоми 

 

Обстеження 

 

3 

 

 Час розвитку 
жовтяниці з 2-ї по 
7-му добу 

 

 „Небезпечна” 
жовтяниця   

 

 

 Сепсис 
 

 Немає 
підтвердження 
інших причин 
жовтяниці 

 

 

Жовтяниця, що 

пов’язана із 

сепсисом 

 

Лікувати сепсис та 

проводити 

фототерапію (за 

необхідності) 

 

 

4 

 

 Термін розвитку 
жовтяниці з 2 діб 
та пізніше  

 

 „Небезпечна” 
жовтяниця   

 

 

 Немає 
підтвердження 
інших причин 
жовтяниці 

 

Позитивний 

скрінінг на Г6ФДГ  

 

Жовтяниця, 

пов’язана із 

дефіцитом Г6ФДГ 

 

Лікувати як 

гемолітичну 

хворобу  

(Див. Додаток 5) 

 

 

5 

 

 Час розвитку 
енцефалопатії з 3-
ї по 7-му добу 

 

 Пізній початок або 

 

 „Небезпечна” 
жовтяниця   

 

 Судоми 

 

 Позитивна проба 
Кумбса 

 

Білірубінова 

енцефалопатія або 

ядерна жовтяниця 
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№ 

 

Ознаки* 

 
Ймовірний діагноз 

Анамнез 

 

Клінічні симптоми 

 

Обстеження 

відсутність 
лікування 
„небезпечної” 
жовтяниці. 

 

 Опістотонус 
 

 Дитина в’яла 
 

 Летаргія 
 

 В’яле ссання 
 

 

(Див. Додаток 5) 

 

* Діагноз не може бути підтверджений за відсутності симптомів, що виділені жирним шрифтом. 

Наявність вищезазначених ознак ще не підтверджує діагноз. Діагноз підтверджується у випадку 

наявності ознак, що виділені курсивом. Наявність ознак, що написані простим шрифтом, допомагає 

підтвердити діагноз, але їхня відсутність не виключає діагнозу. 

 Методика клінічного обстеження та оцінки жовтяниці  

Колір шкіри  

 Огляд на наявність жовтяничного забарвлення шкіри слід проводити, коли дитина 
повністю роздягнена, за умови достатнього (оптимально денного) освітлення. Для 
цього здійснюється легке натискання на шкіру дитини до рівня підшкірної основи. 

Поширеність жовтяничного забарвлення шкіри  

 Для оцінки етапності появи жовтяниці та кореляції з рівнем білірубіну в сироватці крові 
доцільно використовувати модифіковану шкалу Крамера (рис. 1). Цей малюнок показує, 
що жовтяниця спочатку з’являється на обличчі, з подальшим поширенням у напрямку 
до кінцівок дитини, відображаючи ступінь зростання рівня білірубіну у сироватці крові. 
Поруч з малюнком наведені орієнтовні показники рівня білірубіну.  
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 Альтернативою використанню візуальної оцінки за шкалою Крамера може бути 
визначення рівня білірубіну шкіри методом транскутанної білірубінометрії (ТКБ). 

 При виявленні забарвлення шкіри дитини в зонах 3-5 рекомендується обов’язкове 
визначення загального білірубіну сироватки крові (ЗБС) або  ТКБ.  

Час появи жовтяниці та її важкість  

 Жовтяниця, яка з’явилася в перші 24 години життя дитини, завжди є ознакою патології, 
тому цим новонародженим слід негайно розпочати фототерапію та одночасно 
визначити рівень білірубіну сироватки крові. 

 Також серйозними ознаками небезпеки є поширення жовтяничного забарвлення на 
зону 4 на другу добу життя дитини та на зону 5 після 48 годин (таблиця 1). 

 

Таблиця1. Критерії „небезпечної” жовтяниці новонародженого (ВООЗ, 2003 ISBN 92 4 

154622 0) 

 

 

Вік дитини (годин) 

 

Локалізація 

жовтяниці 

 

Висновок 

 

Зона 

 

1 2 3 4 5 

 

ЗБС 

(мкмоль/л

) 

 

10

0 

15

0 

20

0 

25

0 

Більше 

250 

 

Мал. 1.  Етапність появи жовтяничного забарвлення шкіри у новонароджених в залежності 

 від орієнтовного рівня білірубіну (модифікація шкали Крамера) 
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24 Будь-яка  

„Небезпечна” 

жовтяниця 

 

24-48 Кінцівки  

> 48 Ступні, п’ясти рук 

 

 При появі симптомів „небезпечної” жовтяниці необхідно негайно розпочати 
проведення фототерапії (Додаток 3), не дочікуючись отримання результату загального 
білірубіну сироватки крові.  

Клінічний стан новонародженого  

 При появі жовтяниці слід оцінювати клінічний стан дитини: 
o Ступінь адекватності дитини, активність рефлексів 
o Адекватність грудного вигодовування, яке повинне відбуватися не рідше 8 

разів на добу 
o Стан тургору шкіри та вологість слизових оболонок 
o Розміри печінки та селезінки  
o Частоту сечовипускань та характер сечі  

 У новонароджених із жовтяницею вкрай важливо слідкувати за появою симптомів, що 
свідчать про гостре ураження центральної нервової системи (білірубінова 
енцефалопатія): 

o Поява загальмованості, сонливості, в’ялості та пригнічення смоктального 
рефлексу на ранніх стадіях ураження центральної нервової системи  

o Підвищена дратівливість, м’язова гіпертонія,  крик високої тональності, 
можливе підвищення температури в більш пізньому періоді 

o На незворотних стадіях у дитини відмічається опістотонус, судоми, апное, 
монотонний пронизливий крик, глибокий ступор або кома. 

Фактори ризику, що впливаються на рівень білірубіну та важкість жовтяниці 

 При оцінці новонародженого з жовтяницею необхідно брати до уваги різні фактори, які 
можуть вплинути на підвищення рівня білірубіна в сироватці крові: 

o Недоношеність 
o Крововиливи (кефалогематома, геморагії шкіри) 
o Недостатнє харчування, часте блювання  
o Різке зниження маси тіла дитини  
o Наявність генералізованої інфекції 
o Несумісність крові матері та дитини за групою та резус фактором 
o Спадкова гемолітична анемія або гемолітична хвороба 

 Важливо також оцінювати фактори ризику розвитку гострого ураження центральної 
нервової системи (білірубінова енцефалопатія): 

o Неонатальна асфіксія 
o Ацидоз 
o Недоношеність 
o Гострий гемоліз 
o Неадекватна терапія неонатальної жовтяниці або її відсутність  



 186 

o Гіпоальбумінемія  

Основні принципи ведення новонароджених з жовтяницею  
Дослідження на допологовому етапі та в ранньому післяпологовому періоді 

 На антенатальному етапі усім вагітним жінкам слід визначити групу та резус-належність 
крові [B] 

 Негайно після народження дитини від матері з Rh-негативною приналежністю слід 
взяти кров з пуповини новонародженого для визначення групи крові та її резус-
належності. Якщо у дитини визначається резус-позитивна приналежність крові, слід 
додатково провести пряму пробу Кумбса [B] та визначити рівень білірубіну з набраної 
пуповинної крові1. 

 При народженні дитини від жінки з невідомою групою та резус-приналежністю крові в 
дитини слід взяти кров з пуповини для визначення її групи та резус-приналежності [B], 
прямої проби Кумбса та рівня білірубіну. 

 При  народженні дитини від жінки з групою крові 0 (I) та резус-негативною 
приналежністю слід взяти кров з пуповини новонародженого для визначення групи 
крові [C]. Якщо у дитини визначається будь-яка група крові, окрім 0 (I),  слід додатково 
визначити її резус-приналежність та рівень білірубіну. 

Догляд за новонародженим з неонатальною жовтяницею  

 Принципи догляду за новонародженим з неонатальною жовтяницею повністю 
відповідають положенням, викладеним в Протоколі медичного догляду за здоровою 
новонародженою дитиною2. При цьому особливу увагу слід приділяти дотриманню 
теплового захисту дитини. 

 Рекомендується оглядати новонародженого як мінімум кожні 8-12 годин [D] під час 
знаходження в медичній установі для раннього виявлення жовтяниці. 

 Забезпечення частоти годування грудьми принаймні 8 -12 разів на добу без нічної 
перерви дозволяє знизити ризик розвитку дефіциту калорій та / або дегідратації дитини 
і, таким чином, посилення гіпербілірубінемії [B]. Водночас, оральне призначення 
новонародженим з жовтяницею води або глюкози не запобігає розвитку 
гіпербілірубінемії та не зменшує рівня білірубіну сироватки. 

 При неможливості забезпечення адекватного грудного вигодовування доцільно 
догодовувати дитину зцідженим грудним молоком. 

 У разі, якщо кількість отриманого грудного молока не може забезпечити необхідний 
добовий об’єм рідини (Таблиця 2), можливе внутрішньовенне призначення рідини. 

 

 

День 

життя 

 

1 2 3 4 5 6 
7 і 

старше 

 60 80 100 120 140 150 160 і 
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Мл / Кг 

маси 

тіла 

 

більше 

  

Використання медикаментозної терапії 

 На сьогодні немає науково-доказової бази для рутинного застосування 
медикаментозних препаратів в лікуванні неонатальної жовтяниці.  

Основні принципи обстеження та лікування 
новонародженого з жовтяницею 

Новонароджений з рівнем білірубіну пуповинної крові більше 50 мкмоль/л 

 Необхідно повторно визначити загальний білірубін сироватки крові (ЗБС) не пізніше ніж 
через 4 години після народження та розрахувати погодинний приріст рівня білірубіну. 
Надалі рекомендується проводити лабораторне обстеження в залежності від клінічного 
стану дитини. 

Новонароджений з ранньою або „небезпечною” жовтяницею  

 Необхідно негайно розпочати фототерапію [B] .  

 Одночасно з початком фототерапії провести забір крові для визначення ЗБС 

 У випадку, якщо при народженні дитини її група крові, резус-приналежність та пряма 
проба Кумбса не визначалися, слід провести дані дослідження  

 Рекомендується визначенні рівня гемоглобіну, гематокриту, а також підрахунок 
кількості еритроцитів та ретикулоцитів 

 При наявності клінічних даних, що свідчать про інші захворювання, проводяться 
додаткові обстеження згідно відповідних протоколів  

Новонароджений з „фізіологічною” жовтяницею  

 Новонароджений з неускладненою „фізіологічною” жовтяницею  
 

Результати клінічного обстеження Обстеження та лікування  

 

Жовтяниця з’являється з кінця другої 

доби, не переходить нижче пупкової 

лінії (зони 1-2 за шкалою Крамера) 

 

 

 При можливості - провести 
транскутанну білірубінометрію  

 

 Забезпечити адекватне грудне 
вигодовування  
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Дитина активна, рефлекси фізіологічні, 

активний смоктальний рефлекс, 

температура тіла  в нормі 

 

 

 Забезпечити подальше 
спостереження та догляд за 
дитиною  

  

 

Печінка та селезінка не збільшені 

 

 

Сеча світла, кількість сечовипускань 

відповідає віку дитини, випорожнення 

забарвлені  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Новонароджений з ускладненою „фізіологічною” жовтяницею 
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Результати клінічного обстеження Обстеження та лікування  

 

Жовтяниця з’являється з кінця другої 

доби та розповсюджується на ділянки 

нижче пупкової лінії та на кінцівки (зони 

3-4 за шкалою Крамера) 

 

 

При непорушеному стані дитини: 

 

 Визначити загальний білірубін 
сироватки крові 

 Вирішити питання про початок 
фототерапії на підставі Малюнків  2 і 
3 

 Забезпечити адекватне грудне 
вигодовування  

 Забезпечити подальше 
спостереження та догляд за 
дитиною  

 

При порушеному стані дитини: 

 

 Негайно розпочати фототерапію  

 Визначити загальний білірубін 
сироватки крові  

 Забезпечити адекватне грудне 
вигодовування  

 Забезпечити подальше 
спостереження та догляд за 
дитиною  

 Забезпечити виявлення та лікування 
супутніх захворювань 

 

Стан дитини може порушуватися у 

вигляді появи в’ялості, загальмованості, 

порушення рефлексів (в тому числі і 

смоктального рефлексу) 

 

 

Печінка та селезінка можуть бути 

збільшені 

 

 

Сеча світла, кількість сечовипускань 

відповідає віку, випорожнення 

забарвлені  

 

 

 

 

 Новонароджений з пролонгованою (затяжною) та пізньою жовтяницею 

Результати клінічного обстеження Обстеження та лікування  
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Результати клінічного обстеження Обстеження та лікування  

 

Жовтяниця залишається більше 14 днів у 

доношених та більше 21 дня у 

недоношених без чіткої тенденції до 

зниження  

 

Або  

 

Жовтяниця з’явилася після 7 дня життя 

 

 

 Визначити загальний білірубін 
сироватки та його фракції  

 При збільшенні печінки визначити 
АЛТ та АСТ 

 Провести контроль ваги 
новонародженого  

 Оцінити адекватність грудного 
вигодовування 

 Забезпечити подальше обстеження 
для виявлення неонатальної 
жовтяниці 

Негайна госпіталізація 

новонародженого в наступних 

випадках: 

 Погіршення стану дитини 

 Загальний білірубін сироватки 
більше 200 мкмоль/л 

 Фракція прямого білірубіну 
більше 34 мкмоль/л (більше 20% 
від рівня ЗБС) 

 Збільшення печінки або 
селезінки  

 Наявність темної сечі та / або 
знебарвленого стільця 

 

 

Стан дитини може бути задовільним або 

порушеним 

 

 

Печінка та селезінка можуть бути 

збільшені 

 

Можлива зміна забарвлення сечі та 

випорожнень 

 

 

У новонароджених, які знаходяться на виключно грудному вигодовуванні, жовтяниця може 

мати два піки підвищення білірубіну (між 4-5 та 14-15 днями). В таких випадках 

спостерігається сповільнене зменшення інтенсивності жовтяничного забарвлення шкіри, і 

жовтяниця може залишатися до 12 тижня життя дитини. Дана жовтяниця діагностується 

методом виключення у здорових доношених дітей при відсутності порушень загального 

стану. Така жовтяниця не потребує проведення медикаментозної терапії та припинення 

грудного вигодовування. 

Сучасні методи л і к у в а н н я  новонароджених із гіпербілірубінемією мають бути 
комплексними, своєчасними й адекватними етіології й патогенезу цього синдрому. Тому 
важливу роль відіграє насамперед детоксикаційна терапія, спрямована на виведення білірубіну 
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і токсичних метаболітів із плазми крові. Цей метод є основним у випадках кон'югаційної 
жовтяниці. При гемолітичній жовтяниці, особливо при ГХН, на фоні детоксикації потрібно 
забезпечувати лікування, спрямоване на зниження або запобігання гемолізу еритроцитів. 

Залежно від тяжкості перебігу гіпербілі-рубінемії і супутніх порушень (гемодина-міка, КОС, 
реологічна здатність крові тощо) можна віддавати перевагу тому чи іншому з наведених нижче 
методів детоксикації: 

1. Виведення токсинів з організму: гемо- чи плазмосорбція, плазмаферез, операція заміни 
крові. 

2. Стимуляція природних механізмів детоксикації (інфузійна терапія, уведення рідини у 
шлунок, ферментативна індукція і фототерапія). 

3. Запобігання і зниження інтенсивності гемолізу (мембраностабілізаційна терапія) 
при ГХН і гемолітичній жовтяниці Для запобігання гемолізу і зниженню його інтенсивності 
при імунологічних конфліктах застосовують сандоглобулін . Фармакоди-наміку цього 
засобу вивчено недостатньо, проте установлено, що він запобігає розвитку активного 
гемолізу, а отже гіпербілірубінемії у новонароджених перших днів життя, блокує Ре-
фактори контакту, антигенні детермінанти еритроцитів новонародженого і макрофагів, 
запобігаючи негативному впливу на них материнських антитіл. 

Критеріями призначення сандоглобуліну є наявність Rh- або АВО-конфлікту і високий 
рівень сенсибілізації матері, а також значне збільшення концентрації білірубіну в крові 
новонародженого. 

Доза сандоглобуліну становить 500 мг/кг, уводять внутрішньовенно краплинно, по-
чинаючи з 2-ї години життя. 

Мембраностабілізаційну терапію проводять у випадках гемолітичної жовтяниці і ГХН 
якомога раніше. Серед препаратів перевагу віддають аміфософодину, до складу якого 
входить кефалін, лецитин, сфінгомієлін. Препарат виготовляють із спинного мозку 
худоби; призначають по 5 — 20 мг/кг. 

Для усунення гіпербілірубінемії застосовують також препарати, що коригують 
фосфоліпідний обмін і підвищують функцію антиоксидантної системи новонаро-
дженого: есенціале — 1 — 2 мг внутрішньовенно; токоферолу ацетат — по 10 мг/кг 10 % 
розчину; «Аевіт» — по 0,2 — 0,5 мл внутрішньом'язово 7 —10 ін'єкцій; лі-постабіл — по 0,5 
мл/кг внутрішньовенно струминно; ката лаза, а також засоби, що підвищують її 
активність: фолієва кислота — по 0,005 2 рази на добу; ціаноко-баламін. Широко 
застосовують препарати метаболічного ряду, насамперед вітаміни групи В: рибофлавін, 
добову дозу якого при гіпербілірубінемії збільшують до 10—16 мг; піридоксин — до 10 мг 
на добу; кальцію пантотенат (віт. В5) — 0,05 г 2 рази на день; кальцію пангамат (віт. В15) — 1/3 
таблетки, 2 рази на день (1 табл. 50 мг). 

Серед методів, спрямованих на стимуляцію природних механізмів детоксикації, значну 
роль відіграють світлолікування та індуктотерапія. 

До препаратів, що стимулюють ферментативну функцію печінки, належить 
фенобарбітал (5 — 8 мг/кг протягом 6 — 8 днів); бензонал у такій самій дозі; зіксорин (5 — 20 
мг/кг). Найменш токсичним є бензонал, що не блокує дихальних ферментів, активніше, 
ніж фенобарбітал, стимулює кон'югаційну функцію печінки.  

    Одним із найефективніших методів консервативного лікування гіпербілірубінемії 
новонароджених є світлолікування.   

Фототерапія  

Методика проведення фототерапії при неонатальній жовтяниці 

 Фототерапія, безумовно, є найбільш ефективним методом зниження рівня білірубіну у 
новонароджених з неонатальною жовтяницею [A] (Додаток 3). Своєчасна і правильно 
проведена фототерапія знижує потребу в замінному переливанні крові до 4% та 
зменшує вірогідність розвитку ускладнень неонатальної жовтяниці.  
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Показання до фототерапії та замінного переливання крові в залежності від рівня 

загального білірубіну в сироватці крові  

 Доношена новонароджена дитина без ознак гемолітичної хвороби (рис. 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 2. Показання для фототерапії та замінного переливання крові у доношеного 

новонародженого без ознак гемолітичної хвороби 

Проведення фототерапії у новонародженого 

 У випадку задовільного клінічного стану дитини фототерапію слід проводити за 
умов спільного перебування матері та дитини. 

 На сьогодні існують наступні методи проведення фототерапії: 

o Класична фототерапія за допомогою батареї ламп, яка є найбільш 
ефективною [A] 

o Волоконно-оптична фототерапія за допомогою матрацика або пелюшки 

o „Інтенсивна” фототерапія з використанням кількох джерел світла 

o „Плямиста” фототерапія з використанням галогенних джерел світла 

 Практичні аспекти проведення фототерапії: 

o Лампа для проведення фототерапії встановлюється якомога ближче до дитини 
(згідно інструкції виробника) 
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o Дитина повинна бути повністю роздягнена. Немає необхідності прикривати 
хлопчикам калитку світлонепроникною пов’язкою. 

o Під час проведення фототерапії очі дитини захищають окулярами або 
світлонепроникною пов’язкою. 

o При використанні одного джерела світла доцільно міняти положення тіла 
дитини (бажано після кожного годування) для того, щоб опромінювалася 
максимальна поверхня тіла новонародженого. 

o Для отримання ефекту від фототерапії її слід проводити безперервно, окрім 
періодів годування дитини. 

o При вираженій гіпербілірубінемії доцільно перейти до проведення інтенсивної 
фототерапії з використанням принаймні 2 джерел світла: лампа фототерапії та 
/ або фотоматрасик. В разі відсутності кількох джерел світла для збільшення 
поверхні опромінювання можна закрити бокові стінки ліжечка або інкубатора 
фольгою або білою тканиною. 

o Якщо під час проведення фототерапії дитина отримує інфузійну терапію або 
годується зцідженим грудним молоком, доцільно підвищити обсяг рідини, що 
вводиться, та / або молока на 10% від обсягу добової потреби (Таблиця 2) або 
на 0,5-1,0 мл/кг/год 

 Під час проведення фототерапії необхідно продовжити лікування основного або 
супутнього захворювання  

 Під час проведення фототерапії необхідно звертати увагу на можливі її ускладнення 
для своєчасного їх усунення: 

o Діарея 

o Опіки  

o Дегідратація 

o Висипки на шкірі 

 Новонароджена дитина з ознаками гемолітичної хвороби або недоношений 
новонароджений [C] (Мал. 3) 
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Мал. 3. Показання до фототерапії та замінного переливання крові у новонародженої 

дитини з ознаками гемолітичної хвороби або в недоношеного новонародженого  

Здійснення моніторингу під час фототерапії  

* Необхідно проводити оцінку клінічного стану новонародженого з жовтяницею не рідше 3 

разів на добу. При цьому слід пам’ятати, що: 

*  Під час фототерапії відбувається швидке зникнення білірубіну зі шкіри дитини, тому 

забарвлення шкіри не відтворює наявного рівня гіпербілірубінемії під  час фототерапії і 

протягом 24 годин після її припинення 

*  Під час фототерапії рекомендується підтримувати температуру тіла дитини в межах 36,5-

37,5 С° та здійснювати її контроль кожних три години  

Необхідно здійснювати контроль ваги дитини не рідше 1 разу на добу 

  *   Грудне вигодовування продовжити на вимогу без нічної перерви не рідше 8 разів на 

добу 

*Лабораторний контроль 

o У випадку ранньої та / або „небезпечної” жовтяниці проводити повторне 
визначення загального білірубіну сироватки крові через 4-6 годин після початку 
фототерапії, надалі – в залежності від результату ЗБС та клінічного стану 
дитини. В нормі фототерапія супроводжується зниженням загального 
білірубіну сироватки на 20-35 мкмоль/л або зниженням інтенсивності приросту 
нижче рівня, що вимагає замінної трансфузії протягом 4-6 годин від початку 
фототерапії. В протилежному випадку слід розглянути питання про 
неефективність фототерапії, що проводиться, та перейти до інтенсивної 
фототерапії або замінного переливання крові. 

o У випадку ускладненої „фізіологічної” жовтяниці або пролонгованої 
(затяжної) жовтяниці питання про повторне лабораторне обстеження 
вирішувати індивідуально в кожному випадку в залежності від клінічного стану 
дитини. 
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 Тривалість та припинення фототерапії  
o Фототерапія у доношеного новонародженого припиняється у випадку 

отримання результату загального білірубіну сироватки крові нижче рівня, 
вказаного на малюнку 2 згідно віку дитини та наявності або відсутності 
факторів ризику 

o Фототерапія у недоношеного новонародженого припиняється при утриманні 
результату білірубіну нижче рівня, вказаного на малюнку 3 згідно віку дитини 
протягом як мінімум 12 годин 

o Питання про проведення замінного переливання крові вирішується у випадку 
неефективності фототерапії, розвитку клініки гострої білірубінової 
енцефалопатії або у випадку наростання загального білірубіну сироватки крові 
до критичних рівнів (Малюнок 2,3) 

Замінне переливання крові 
Замінне переливання крові (ЗПК) показано у випадках: 

 Появи перших симптомів білірубінової енцефалопатії незалежно від рівня загального 
білірубіну сироватки крові.  

 Неефективності фототерапії, якщо рівень білірубіну перевищує значення, вказані на 
малюнках 2 та 3. До прийняття рішення про ЗПК рекомендується застосовувати 
інтенсивну фототерапію. 

ЗПК проводиться, в основному, у новонароджених з гемолітичною хворобою з важким 

перебігом  . 

 

Інфузійну терапію застосовують для досягнення детоксикаційного ефекту (зниження 
концентрації непрямого білірубіну, що зумовлено гідремією — розведенням крові). Гідремія 
сприяє зменшенню вмісту непрямого (токсичного) білірубіну в 1 мл плазми, поліпшенню 
гемореоло-гічних показників, зокрема нормалізації гематокритного числа, що впливає на рі-
вень білірубіну в позаклітинній рідині. Гематокритне число є найбільш доступним показником 
ОЦК, його рівень регулює концентрацію білірубіну в крові. Інфузійна терапія сприяє також 
поліпшенню кровотоку в нирках і печінці, що зумовлює ефективніше виведення токсичного 
білірубіну з організму. 

Програма інфузійної терапії має бути індивідуальною для кожної дитини, залежно від ступеня 
гіпербілірубінемії та інтоксикації, супутніх проявів (зневоднення, розлад (недостатність дихання), 
порушення кровообігу, функції нирок). При цьому важливе значення має ОЦК і ОЦП. Об'єм 
інфузату за нормоволемії може збільшуватись у доношених новонароджених у перші 3 — 5 діб 
життя приблизно на 40 — 60 мл/кг порівняно з добовою нормою, у недоношених — на 30 — 
40 мл/кг, а з 7 —8-ї доби життя — на 40 — 50 мл/кг з обов'язковим досягненням приблизно 
подвійного діурезу. Рекомендоване збільшення добової потреби в рідині на 1,5 об'єму або на 
25 %. 

Для обчислення добової потреби в рідині у новонароджених перших 10—14 діб життя 
використовують метод визначення 

енергетичної цінності молока, яку отримує новонароджений (табл. 86); при цьому потребу 
у воді можна не враховувати, оскільки вона за достатньої лактації забезпечується з 
молоком матері. 

Для недоношених новонароджених найпростішою є формула Хазанова (1989): 

До 7-го дня життя, кДж/кг ккал/кг = = п • 10 + 10 (або 20). 

Після 7-го дня життя — відповідно до віку дитини у днях 335 — 419 кДж/кг (80-100 
ккал/кг). 
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У віці 1 місяця енергетична цінність молока збільшується до 502 — 544 кДж/кг (120-130 
ккал/кг). 

З інфузійних препаратів перевагу віддають тим, які затримують зростання вмісту 
непрямого (вільного) білірубіну до критичного і сприяють виведенню його з організму 
(10 % розчин глюкози, 5 % розчин альбуміну — при гіпопротеїнемії, сечогінні засоби, 
еуфілін, но-шпа). Комплексна терапія передбачає призначення кокарбоксилази (8 мг/кг); 
рибоксину (0,3 — 0,5 мг); седативних і десенсибілізуючих засобів, а також засобів, що 
поліпшують функцію гепатоцитів (есенціале, ліпостабіл, ліпоє-ва кислота, аскорбінова 
кислота, гепар-композитум, хепель). 

Враховуючи адаптаційні можливості організму новонародженого (становлення системи 
дихання, кровообігу, виділення), внутрішньовенне введення розчинів проводять зі 
швидкістю 2 краплі/(кг • хв), або 6 мл/год (за допомогою перфюзорів), за потреби — 
фракційним методом із перервою між фракціями 2 — 4 год.   

 . Замінне переливання крові (ЗПК) є основним методом запобігання розвитку небезпечної 
для життя гіпербілірубінемії і ядерної жовтяниці. Під час проведення ЗПК слід обов'язково 
крім рівня білірубіну оцінювати показники гемограми (особливо кількість еритроцитів, 
гемоглобіну, гематокритне число, вміст протеїну, холестеролу, фосфоліпідів, неестерифікованих 
жирних кислот), рівень глюкози, а також особливості перебігу ізоімунного конфлікту. 

Терапевтичний вплив ЗПК зумовлений основними чинниками: дезінтоксикацією, депурацією, 
заміною, загальнобіологічною дією. Детоксикація полягає у видаленні разом із кров'ю хворої 
дитини токсичних речовин екзогенного та ендогенного походження. Ефект депурації тісно 
пов'язаний з дезінтоксикацією, а також виділенням з організму дитини продуктів гемолізу. 
Ефект заміни зумовлений заміною крові хворого на морфологічно повноцінну кров донора. 
В основі загально-біологічної дії лежить реакція організму хворого на масивне переливання 
крові донора. Ця реакція має імунобіологічний характер — синдром індивідуальної біологічної 
несумісності, що охоплює три фази: 

• гіпореактивний синдром — артеріальна гіпотензія, гіповолемія, нейтро-, лейко- 
і тромбоцитопенія; 

• гіперреактивний синдром — гіперволемія, нейтрофільний гіперлейкоцитоз, гостра 
післятрансфузійна анемія; 
• алергічна фаза — еозинофілія. 

 Показання до замінного переливання крові в доношених новонароджених з ГХН 
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Ефективність ЗПК залежить від своєчасності його застосування, адекватного вибору трансфузату 

й оцінки стану дитини 

 У випадках Rh-конфлікту потрібно переливати одногрупну кров, Rh-негатив-ну, не більше 
тридобового терміну. Об'єм крові для переливання становить 150 — 180 мл/кг. Кров донора 
має бути сумісна із кров'ю матері й дитини. 

У разі гіпербілірубінемії, зумовленої конфліктом за АВО-системою, слід переливати 
еритроцитну масу чи відмиті еритроцити О (І) групи і плазму крові АВ (IV) групи чи групи крові 
дитини. За КЬ-фак-тором кров донора має відповідати крові дитини. Еритроцитну масу 
переливають із розрахунку 80 мл/кг, розводячи її плазмою крові у співвідношенні 2:1. 

М е т а   замінного переливання крові: 

1. Вивести із крові новонародженогоеритроцити з фіксованими на них антитілами. 
2. Вивести із крові дитини циркулюючі антитіла. 
3. Знизити рівень білірубіну (приблизно на 30 — 40 % попереднього). 
4. Зменшити ступінь анемії. 
Т е х н і к а  операції ЗПК відома (метод Діамонда) і впроваджена в пологових будинках. 

Операцію проводять у режимі операційної з дотриманням усіх правил асептики й антисептики. 

Передопераційна підготовка передбачає такі заходи: 

1. Промивання шлунка (за потреби),краще не годувати новонародженого протягом 6 — 8 

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 

Анемія на першу добу (незалежно від рівня білірубіну) Нb 100 г/л**,    

Ht<35%* 

Співвідношення рівнів загального білірубіну сироватки 

(мкмоль/л) та альбуміну (г/л)***  в залежності від ваги 

дитини:  

                                                                               < 1250.0 грам 

1250,0-1499,0  грам 

1500,0-1999,0  грам 

2000,0-2500,0  грам 

> 2500,0  грам   

Білірубін (мкмоль/л)  = 

Альбумін (г/л)    

 

6,8 

8,8 

10,2 

11,6 

12,2 



 198 

год. 
2. Очищувальна клізма. 
3. Корекція рівня у плазмі крові натрію, калію, білка, глюкози крові, КОС. 
Положення дитини на спині з фіксованими верхніми й нижніми кінцівками. Обов'язкове 

забезпечення температурного режиму й оксигенотерапії. У разі проведення операції в перші 3 
— 4 дні після народження — катетеризація вен пупкового канатика. Якщо операцію 
проводять пізніше, особливо після 5 —7-го дня життя, катетеризують підключичну вену за 
Сельдингером. 

Операційне поле — залишок пупкового канатика (пуповини) і прилеглу до нього шкіру 
живота — обробляють 96° етанолом, потім 2 % спиртовим розчином йоду, знову етанолом і 
обкладають стерильни- 

ми серветками. Залишок пупкового канатика відтинають на відстані 1,5 —2 см від 
пупкового кільця. На розрізі видно одну широку спалу вену і дві артерії. Якщо у вені є 
згустки крові, їх потрібно видалити і лише після цього ввести у вену катетер, 
попередньо промитий теплим ізотонічним розчином натрію хлориду і 5 % розчином натрію 
цитрату. 

Під час проходження катетера крізь пупкове кільце відчувається незначний опір, 
який долають легким обертанням катетера. Просування катетера може бути 
ускладненим у двох ділянках: на відстані 2,5 — 4 см від пупкового кільця у разі дор-
зального загину вени пупкового канатика і на глибині приблизно 8 см (місце поділу вени 
пупкового канатика на венозну протоку і вену, що прямує до печінки). Катетер уводять на 
глибину, що відповідає відстані від мечоподібного відростка до пупка плюс 0,5—1 см або 
відстані від плеча до пупка мінус 5 см, тобто кінець катетера має перебувати на 0,5—1 см 
вище від діафрагми. 

Катетер просувають у напрямку нижньої порожнистої вени. Якщо катетер 
встановлено правильно, з нього вільно витікає кров. Щоб пересвідчитись у правильності 
встановлення катетера, проводять рентгенологічний контроль. Іноді катетер 
закривається тромбом і кров не витікає. У такому випадку його виймають і замінюють 
на інший чи промивають ізотонічним розчином натрію хлориду, розчином натрію 
цитрату і знову вводять у вену. 

Операцію починають виведенням 10 — 15 мл крові, яку відправляють на серологічні й 
біохімічні дослідження, і введенням 10 —12 мл крові донора. Виведення і введення 
крові здійснюють окремими шприцами місткістю'10 мл. Виводити і вводити кров 
потрібно повільно, зі швидкістю 3 мл/хв, щоб запобігти раптовому підвищенню чи різкому 
зниженню АТ. Надалі виведення крові чергують із введеннями, проте на відміну від 
першого виведення кров виводять по 8 мл, а вводять по 10 мл. У новонароджених групи 
ризику і недоношених кров уводять і виводять по 5 —7 і 4 — 6 мл відповідно. Тривалість 
гемотрансфузії становить близько 1,5 — 2 год. 

Таким чином, після закінчення переливання крові дитина має отримати на 50 мл крові 
більше, ніж у неї було виведено. Загальну кількість виведеної крові підраховують і 
зазначають у протоколі проведення ЗПК. Першу й останню порції крові відправляють до 
лабораторії для визначення вмісту білірубіну та інших показників.  

Після кожного виведення крові шприц промивають ізотонічним розчином натрію 
хлориду і розчином натрію цитрату.  

Після введення кожних 100 мл крові обов'язково слід уводити 1,5 — 2 мл 10 % розчину 
кальцію глюконату і 10 мл 10 % розчину глюкози. Наприкінці ЗПК уводять 5 % розчин 
альбуміну (5 — 8 мл/кг). Альбумін протипоказаний у разі загрози розвитку недостатності 
серця і тяжкої анемії, а також у випадках, коли ЗПК проводять для виведення з 
організму ушкоджених еритроцитів, а не зниження вмісту білірубіну. Перед виведенням 
катетера вводять антибіотик (ампіцилін, цефа-лоспорини II —III покоління), який про-
довжують уводити ще протягом 3 — 5 діб. На пупковий залишок накладають щільну 
асептичну пов'язку. Протягом 2 год після закінчення ЗПК зазвичай спостерігається 
синдром рикошету, тобто повторне підвищення вмісту білірубіну до 60 — 70 % його 
передопераційного рівня. Тому в подальшому визначення вмісту білірубіну слід 
проводити не раніше як через 6 — 8 год після закінчення ЗПК.  

Можливі у с к л а д н е н н я   ЗПК: 

1. Напади ціанозу. 
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2. Збудження. 
3. Недостатність кровообігу. 
4. Блювання. 
5. Зупинення серця. 
6. НЕК. 
7. Геморагічний синдром. 
8. Приєднання інфекції. 
9. Синдром індивідуальної біологічної несумісності. 

У разі збудження, нападів апное, ціанозу іноді досить тимчасово припинити проведення 

операції на 3 — 4 хв, ввести кисень, за неефективності — проведення ЗПК припиняють. 

Ознаки набряку легень, недостатності кровообігу, шок також є показаннями для 

припинення ЗПК 

Останнім часом широко застосовують методи детоксикації організму за допомогою 
ентеросорбентів, терапевтична дія яких спрямована на запобігання абсорбції токсичних 
речовин і патологічних продуктів обміну та їх виведенню. Сьогодні широко застосовують 
силіційорганічні сорбенти (ентерос-, стікс- і бебігель). 

 

Прогноз та виписка 

 У випадку виписки дитини на 3 добу життя необхідно оглянути дитину вдома до 
досягнення дитиною 120 годин життя (5 діб). 

 При неускладненому протіканні „фізіологічної” жовтяниці, поширеності 
жовтяничного забарвлення шкіри не нижче пупкової лінії, хорошому клінічному стані 
дитини та налагодженому грудному вигодовуванні дитину може бути виписано 
додому під нагляд дільничного педіатра або сімейного лікаря. 

 При успішно проведеній фототерапії питання про виписку дитини з медичної 
установи може бути вирішено не раніше ніж через 24 години після завершення 
фототерапії та у випадку задовільного клінічного стану дитини, відсутності підвищення 
жовтяничного забарвлення шкіри після припинення фототерапії. Результат останнього 
вимірювання загального білірубіну сироватки крові (ЗБС) слід відмітити на номограмі 
(рис. 4).  

 Якщо фототерапія не проводилася, але на час ймовірної виписки жовтяничне 
забарвлення шкіри поширюється нижче пупкової лінії, слід визначити 
концентрацію загального білірубіну сироватки та відмітити значення на номограмі 
(мал. 4).  

o Якщо результат ЗБС знаходиться в зоні високого ризику, або в зоні високого 
проміжного ризику при наявності у дитини супутніх факторів ризику, існує 
висока вірогідність перевищення рівнем білірубіну в найближчі дні 95-ї 
перцентилі, що може вимагати лікування. В такому разі слід відкласти виписку 
принаймні на 24 години або перевести новонародженого в неонатологічне 
відділення. 

o Якщо результат ЗБС знаходиться в зоні низького ризику, вірогідність 
подальшого зростання гіпербілірубінемії мінімальна. 

o Якщо результат ЗБС знаходиться в зоні проміжного ризику, слід враховувати 
наявність супутніх факторів ризику та вирішувати питання про виписку 
індивідуально. 
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1 - зона високого проміжного ризику 

2 - зона низького проміжного ризику. 

Рис. 4. Номограма для визначення ризику розвитку значної гіпербілірубінемії (Bhutani). 

 

 До виписки дитини з медичної установи необхідно довести до матері або осіб, що 
доглядатимуть дитину, інформацію по догляду та контролю за станом дитини 
зазначену у додатку 4. 

 Після виписки з пологового стаціонару дитини з жовтяницею або при її появі після 
виписки: 

o Оцінити локалізацію жовтяниці, загальний клінічний стан дитини, адекватність 
вигодовування 

o При наявності жовтяничного забарвлення шкіри дитини лише до рівня 
пупкової лінії та за хорошого клінічного стану дитини слід спостерігати за 
дитиною вдома без обов’язкового лабораторного обстеження. 

o При поширенні жовтяниці на кінцівки (особливо долоні та підошви зони 4-5 за 
шкалою Крамера) та / або тривалому зберіганні жовтяничного забарвлення 
цих зон слід забезпечити направлення дитини в медичну установу. 

Оформлення медичної документації 
 „Фізіологічна” неускладнена жовтяниця новонародженого не є патологічним 

станом і не потребує реєстрації. 

 При розвитку у дитини патологічного стану при оформленні медичної 
документації слід використовувати наступні шифри МКБ-10 

 

o Р55     -  гемолітична хвороба плоду та новонародженого 
o Р57     -  ядерна жовтяниця 
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o Р58     -  жовтяниця в новонародженого внаслідок інших видів надмірного 
гемолізу  

o Р59     -  жовтяниця в новонародженого за інших неуточнених причин 
o Р53.3  -  вроджений вірусний гепатит 
o Q44     -  вроджені аномалії розвитку жовчного міхура, жовчних протоків та 

печінки  
 

 

 

 

 

  

Патогенетична 

характеристика 

Нозологічна форма Основні клінічні симптоми і синдроми 

I. Гіпоксичні  ураження ЦНС 

 

Церебральна ішемія 

 

 

  Церебральна ішемія I ступеня 

(легка) 

Збудження і/або пригнічення ЦНС (не 

більше 5-7 діб) 

Церебральна ішемія II ступеня 

(середньої тяжкості) 

• Пригнічення ЦНС і/або збудження 

(більше 7 діб.)  

• Судоми  

• Внутрічерепна гіпертензія 

• Вегетативно-вісцеральні порушення 

Церебральна ішемія III ступеня 

(важка) 

• Прогресуюча втрата церебральної 

активності більше 10 днів 

Пригнічення    кома 

Пригнічення   збудження  судоми 

Пригнічення  судоми  кома  

• Судоми (можливий епістатус)  

• Дисфункція стволових відділів мозку  

• Декортикація  

• Децеребрація  

• Вегетативно-вісцелярні порушення  

• Прогресуюча внутрішньочерепна 

гіпертензія 

  

Внутрішньочерепні 

крововиливи гіпоксичного 

генезу 

 

 

1. Внутрішньошлуночковий 

крововилив І ступеню 

(субепендімальне).  

Характерні для недоношених 

Відсутність специфічних неврологічних 

симптомів 

2. Внутрішньошлуночковий 

крововилив ІІ ступеню 

(субепендимальне + 

інтравентрикулярне).  

Характерні для недоношених 

• Шок  

• Апное  

• Пригнічення    кома 

• Судоми  

• Внутрішньочерепна гіпертензія (швидко 

або що поволі прогресує) 

Класифікація перинатальних уражень нервової системи в новонароджених 
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3. Внутрішньошлуночковий 

крововилив ІІІ ступеню 

(субэпендимальне + 

інтравентрикулярне + 

перивентрикулярне).  

Характерні для недоношених 

• Шок  

• Апное  

• Глибоке пригнічення    кома 

• Судоми  

• Судоми (частіше тонічні)  

• Внутрішньочерепна гіпертензія (швидко 

або що поволі прогресує з дисфункцією 

каудальних відділів стовбура) 

4. Первинний субарахноідальний 

крововилив. Частіше у недоношених 

• Гіперзбудливість ЦНС  

• Гіперестезія  

• Парціальні (фокальні) клонічні судоми  

• Внутрічерепна гіпертензія (гостра 

гідроцефалія) 
5. Крововилив в речовину головного 

мозку (паренхіматозне).  

Частіше у недоношених 

Клінічна картина залежить від локалізації і 

об'єму крововиливу:  

• Можливо безсимптомний  перебіг 

• Гіперзбудливість  судоми  

• Глибоке пригнічення  судоми  

• Парціальні (фокальні) судоми  

• Внутрішньочерепна гіпертензія 

 Поєднані  ішемічні і 

геморагічні ураження ЦНС 

(нетравматичні) 

- 
Клінічна картина і тяжкість стану 

визначаються провідним типом ураження і 

локалізацією 

II. Травматичні пошкодження нервової системи 

  

Внутрічерепна пологова 

травма 

 

 

1) Епідуральний крововилив • Рання внутрічерепна гіпертензія  

• Гіперзбудливість  

• Судоми  

• Іноді розширення зіниці на стороні 

крововиливу 

2) Субдуральний крововилив  

 

• Супратенторіальне 

 

 

 

• Субтенторіальне (інфратенторіаль-

не) 

• Безсимптомний перебіг 

 

• Геміпарез  

• Парціальні судоми  

• Розширення зіниці на стороні 

вогнища (непостійно!)  

• Внутрічерепна гіпертензія (що 

прогресує) 

• Гостра внутрічерепна гіпертензія 

• Тонічні судоми 

• Бульбарниє порушення 

• Пригнічення    кома 

• Прогресуючі порушення дихання і 

серцевої діяльності 

3) Внутрішньошлуночковий крововилив • Гіперзбудливість  пригноблення 

• Судоми (фокальні, мультифокальные) 

• Прогресуюча внутрічерепна 

гіпертензія  гідроцефалія 

• Порушення дихання і серцевої 

діяльності 
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4) Паренхіматозний крововилив 

(геморагічний інфаркт) 

• Гіперзбудливість 

• Пригнічення    кома 

• Судоми 

• Прогресуюча внутрічерепна 

гіпертензія 

• Осередкові порушення (залежать від 

локалізації і об'єму гематоми)  

• Можливий безсимптомний перебіг 

5) Субарахноїдальний крововилив • Гіперзбудливість 

• Гіперестезія 

• Гостра зовнішня гідроцефалія 

• Судоми 

• Пригноблення „бодрствующая” 

грудки 

  

Пологова травма спинного 

мозку 

Крововилив в спинний мозок 

(розтягування, розрив, надрив) з травмою 

або без травми хребта 

• Спинальний шок 

• Дихальні порушення 

• Рухові і чутливі порушення 

• Порушення функції сфінктерів 

• Синдром Клода -Бернара-Горнера 

  

Пологова травма 

периферичної нервової 

системи 

 

 

 

 

 

Травматичне пошкодження плечового 

сплетення  

Проксимальний тип Дюшена-Ерба 

(СV - СVI) 

• Млявий парез проксимального 

відділу руки (рук) 

Дистальний тип Дежеріна-Клюмпке 

(СVII  - TI ) 

• Млявий парез дистального відділу 

руки (рук)  

• Синдром Клода -Бернара-Горнера Тотальний параліч (СV  - ТI ) • Млявий тотальний парез руки (рук)  

• Синдром Клода-Бернара-Горнера  

• Дихальні порушення 
Пошкодження діафрагмального нерва • Дихальні порушення 

(«парадоксальне» дихання, тахіпное)  

• Можливий безсимптомний перебіг Травматичне пошкодження лицьового 

нерва 

На стороні враження  

• Лагофтальм  

• Згладження носогубної складки  

• При крику рот перетягується в 

здорову сторону 

Травматичні пошкодження інших 

периферичних нервів 

Клініка залежить від локалізації і 

характеру нерва 

III. Дісметаболічні і  токсикометаболичні порушення функції ЦНС 

  

Скороминущі порушення 

обміну речовин 

 

 

1) Ядерна жовтяниця (білірубінова  

енцефалопатія) 

• Пригнічення  

• Апное  

• Судоми  

• Опістотонус  

• Повторні дистонічні атаки  

• Симптом сонця, що «заходить» 

2) Гіпоглікемія • Безсимптомне  

• Пригнічення  збудження  

• Судоми 
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3) Гіпомагніємія • Збудження  

• Судоми 
4) Гіпермагніємія • Пригнічення    кома 

• Апное 
5) Гіпокальциєемія • Гіперзбудливість  

• Судоми  

• Тетанічні м'язові спазми  

• Артеріальна гіпотензія  

• Тахікардія 

6) Гипонатріємія • Безсимптомний 

• Пригнічення    

• Артеріальна гіпотензія 

• Судоми 

•    Кома 

7) Гіпернатріємія • Гіперзбудливість 

• Артеріальна гіпертензія 

• Тахікардія 

 

 

 
  

Токсикометаболічні порушення 

функції ЦНС 

• Стани, обумовлені прийомом під час 

вагітності алкоголю, табакокурінням, 

вживанням наркотиків і 

медикаментів, що визивають 

залежність 

 

• Стани, обумовлені  дією на ЦНС 

токсинів (вірусних, бактерійних)  

 

• Стани, обумовлені дією на ЦНС 

лікарських препаратів (або їх 

поєднання), введених плоду або 

новонародженому 

 

 

• Гіперзбудливість 

 

• Судоми 

 

• Гіперакузія 

 

• Пригнічення     

 

•  Кома IV. Враження ЦНС при інфекційних захворюваннях перинатального періоду 

  

Ураження ЦНС при  

внутрішньоутробних  інфекціях  

(ТОRСН-синдром) 

Енцефаліт 

Менінгіт 

Цитомегаловірусная інфекція 

Герпетична інфекція 

Токсоплазмоз 

Природжена краснуха 

ЕСНО-віруси і ін. 
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Менінгоенцефаліт Сифіліс 

 

Ураження ЦНС при 

неонатальном сепсисі 

Менінгіт 

Менінгоенцефаліт  

Вентрикуліт 

Энцефаліт 

Стрептококова інфекція 

Стафілококова інфекція 

Колі-бактеріальна інфекція 

Клебсієльозна інфекція 

Синєгнійна  інфекція 

Лістеріоз 

Кандидоз 

• Менінгеальний 

• Внутрішньочерепна гіпертензія 

• Судоми 

• Кома 

• Гідроцефалія 

• Осередкові порушення 

Реабілітація дітей, що перенесли внутрічерепну родову травму 

Лікування новонароджених з внутрічерепною пологовою травмою починається звичайно з 

реанімаційних заходів, що проводяться відразу ж після народження. у родопомічній установі) є 

дегідратація мозку, антигеморагічне лікування і седативні засоби в поєднанні із створенням дитині 

охоронного, щадного режиму і посиндромною терапією. 

Після зникнення гострих проявів захворювання, в ранньому відновному періоді в умовах 

поліклініки реабілітаційні заходи проводяться за участю невролога. Показані засоби, що 

поліпшують трофічні процеси в головному мозку: ноотропні препарати — аміналон (гаммалон), 

пірацетам, энцефабол, пантогам та інші. 

Аміналон призначають ентерально по 0,125 г (1/4 драже) 2 рази на день тривалістю 6—8 

тиж. 

Пірацетам вводять у вигляді 20 % розчину по 0,2 г/кг 3 рази на добу. Курс лікування від 3 

тиж. до 2—4 міс. 

Енцефабол призначають по 1 міліграму сиропу або 1 пігулці (0,025 г) 2—3 рази на день 

через 15—30 хв. після годування. . Курс лікування від 1 до 3 міс. 

Глутамінову кислоту застосовують за 15—30 мін до годування по 0,05—0,1 г 2—3 рази на 

день. Курс лікування від 1—2 до 6—12 міс. 

У реабілітаційній терапії внутрічерепних родових травм широкого поширення набули вітаміни 

групи В: В(, В6, В^, В|5, які призначаються в звичайних терапевтичних дозуваннях. 

Курс лікування вітаміном В|2 — 8—10 ін'єкцій, що вводяться через день. 
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Церебролізин призначають по 0,5—1 мл через день, 20—30 ін'єкцій на курс. При лікуванні 

церебролізином може спостерігатися збудження дитини, тому він протипоказаний при судомах. 

Ліпоцеребрин застосовують ентерально по 0,125—0,25 г 1 разу на добу. Курс лікування 2—

4 нед. 

Лідазу — препарат гіалуронідази застосовують з метою запобігання утворенню 

сполучнотканинних рубців або для їх розсмоктування. Вводять звичайно підшкірно, переважно 

поблизу місця пошкодження. Вміст ампули розчиняють в 1 мл 0,5 % розчину новокаїну. Можна 

застосовувати шляхом електрофорезу. В цьому випадку розчиняють лідазу в 30 мл дистилюючої 

води, додаючи 4—5 крапель 0,1 нормального розчину соляної кислоти, і вводять з анода. 

Призначають на курс лікування 6—15 ін'єкцій або сеансів електрофорезу щодня або через 

день. 

Для реабілітації дітей з внутрічерепною родовою травмою останніми роками став 

застосовуватися продігіозан, який стимулює мієлінізацію нервових волокон і сприяє їх зростанню. 

Призначають його у вигляді 0,005 % розчину внутрішньом'язово 1—2 рази в тиждень. 

Починають з 10—25 мкг (0,2—0,5 мл), поступово збільшуючи дозу до 50—100 мкг (1—2 мл). 

На курс лікування — 5—6 ін'єкцій. Добре чергувати з вітаміном В|2. 

Медикаментозну терапію необхідно поєднувати з широким застосуванням фізіотерапевтичного 

лікування, масажу. ЛФК. Парафіно і грязелікування, водолікувальних процедур і ін. 

Велике значення в реабілітаційній терапії належить лікувальній гімнастиці і масажу, які 

рекомендується починати з 15—20-го дня життя. Перед заняттям слід використовувати 

вправи для розслаблення (поза «ембріона» по Бобату з подальшими похитуючими рухами). 

Для розслаблення підвищеного тонусу м'язів застосовують погладжування, вібрацію, легке 

розтирання, вібраційний точковий масаж. При гіпотонії показані прийоми, сприяючі підвищенню 

м'язового тонусу: поплескування і глибока розминка. Після масажу проводять лікувальну 

гімнастику, що складається з вправ рефлекторно-пасивного характеру. Обов'язково включають 

вправи для дихання і паузи для відпочинку. 

Комплекс вправ підбирають індивідуально. Особливу увагу слід приділяти стимуляції повзання, 

крокових реакцій, хапальних рухів. Після масажу і лікувальної гімнастики застосовують спеціальні 

ортопедичні укладання хворого: при підвищеному м'язовому тонусі — відведення рук вгору і в 

сторони, максимальне розведення ніг. Тривалість укладання від 10—15 хв до 2—3 год. При 

підвищенні м'язового тонусу в ногах разом із спеціальними укладаннями застосовується широке 

сповивання за допомогою спеціальних шин-трусів. На стопи надягають спеціальні чобітки, що 

утримують стопу у фізіологічному положенні. 

Сприятлива дія надає гімнастика на м'ячі. 

Для усунення порушеного передмовного і мовного розвитку рекомендується рання 

логопедична корекція. 
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У комплексі реабілітаційних заходів дітей, що перенесли внутрічерепну родову травму, 

широкого поширення набули фізіотерапевтичні процедури: лікарський електрофорезу (з лідазою, 

препаратами кальцію, глутаміновою кислотою), імпульсний струм, тепло- і водолікування. Для 

теплолікування застосовують парафін, озокерит, пісок. 

Сприятливий вплив на стан ЦНС, обмін речовин, рухові функції, кровообіг надають лікувальні 

ванни (прісні, хвойні, валеріанові, соляні). У теплій ванні нормалізується тонус м'язів, збільшується 

об'єм рухів, що дає можливість поєднувати лікувальну ванну з коригуючими вправами. 

Таким чином, для відновлення порушених функцій у новонароджених з черепною родовою 

травмою необхідна патогенетична, поетапна, комплексна терапія, обов'язкова умова якої — 

безперервність і спадкоємність. 

 

Матеріали для самоконтролю: 

А. Тестові завдання для самоконтролю   

  

1.   
На консультативний прийом привезли дитину 4 місяців зі скаргами матері на відставання у 

психомоторному розвитку (не впізнає матір, не тримає голівку). При огляді: підвищений 

м”язів тонус, спастичні паралічі кінцівок, ознаки гідроцефалії. Окуліст виявив хоріоретиніт та 

атрофію зорових нервів. На рентгенограмі черепа - внутрішньомозкові кальцифікати. Під час 

вагітності мати не обстежувалася. Мешкають у селі. Який діагноз у хворого?   

A. Внутрішньоутробна інфекція, краснуха.   

B. Внутрішньоутробна інфекція, токсоплазмоз.   

C. Сепсис.   

D. Перинатальна енцефалопатія.   

E. ДЦП.   

 

  

У новонародженої дитини на 2-й годині життя вперше виявляють припухлість у ділянці 

правої тім’яної кістки. Припухлість має пружну консистенцію, обмежена периферичним 

валиком, над нею визначається флуктуація. Найбільш імовірна причина зазначених 

об’єктивних змін   

A. Родова пухлина  
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B. Кефалогематома.    

C. Крововилив під апоневроз   

D. Мозкова грижа   

E. Підшкірна гематома   

 

2. 

Новонароджена дитана, народжена в термін гестації 39 тижнів, оцінена за шкалою Апгар 5 б. 

Пологи перебігали стрімко, у мами рівномірно звужений таз. З перших годин від народження 

виражена неврологічна симптоматика: крик слабкий, не смокче, фізіологічні рефлекси 

пригнічені, гіпотонія м‘язів. Яка причина ушкодження ЦНС?   

A. В/утробна затримка розвитку плода   

B. Патологічний перебіг пологів   

C. В/утробна гіпоксія плода   

D. Природжені вади розвитку плода   

E. В/утробна інфекція   

 

 

3. 

У доношеної новорожденої дитини, що народилася із застосуванням акушерських щипців, 

через 3 години після народження з’явились фокальні судоми за гемітипом праворуч, мідріаз 

ліворуч. Підозрюється епідуральна гематома. Яке дослідження допоможе підтвердити 

діагноз?   

A. Ультразвукове дослідження мозку   

B. Комп’ютерна томографія мозку   

C. Рентгенограма черепа   

D. Спинно-мозкова пункція   

E. Пальпація кісток черепа   
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1.   АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

       За данними літератури частота захворювань органів сечової системи у дітей становить        

29 на  1000 дитячого населення.  Серед них  найбільшу питому вагу займають  інфекції 

сечової системи(68,1%).    Нефрогенна гіпертензія і ниркова недостатність у значної більшості 

хворих зумовлена хронічним пієлонефритом, перенесеним у дитинстві. Своєчасна діагностика 
інфекційно-запальних  та спадкових захворювань сечової системи у дітей  і правільна 

лікувальна тактика в значній мірі визначають прогноз захворювання. 
 .   

2. Конкретні цілі:  

Знати:     (=ІІ)  

    -провідні клінічні симптоми та синдроми при інфекційно-запальних захворюваннях 

сечової системи (інфекції сечової системи, уретриті, циститі, пієлонефриті), дизметаболічних 

нефропатіях, спадкових тубулопатіях (фосфат-діабеті, синдромі Дебре-де-Тоні-Фанконі, 

нирковому нецукровому діабеті, нирковому тубулярному ацидозі) та інтерстиціальному 

нефриті у дітей;                

     - клінічні варіанти перебігу та ускладнення інфекційно-запальних захворювань 

сечової системи, інтерстиціального нефриту, дизметаболічних нефропатій та спадкових 

тубулопатій у дітей; 

     - дані лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених 

інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи, інтерстиціальному нефриті, 

дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей; 

       - диференційну діагностику найбільш поширених інфекційно-запальних 

захворювань сечової системи, інтерстиціального нефриту,  дизметаболічних нефропатій та 

спадкових тубулопатій у дітей; 

       - тактику ведення хворої дитини при найбільш поширених інфекційно-запальних 

захворюваннях сечової системи та їх ускладненнях, при інтерстиціальному нефриті, при 

дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей 

       - невідкладну допомогу при гострій затримці сечі; 

       - профілактику уретриту, циститу, пієлонефриту.   

Вміти: ( =ІІІ ) 

    - діагностувати  інфекцію сечової системи, уретрит, цистит, пієлонефрит, 

дизметаболічні нефропатії, спадкові тубулопатії (фосфат-діабеті, синдромі Дебре-де-Тоні-

Фанконі, нирковий нецукровий діабеті, нирковий тубулярний ацидоз) та інтерстиціальний 

нефрит  у дітей ; 

   - оцінити дані лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш 

поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи, інтерстиціальному 

нефриті, дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей;  

     - діагностувати ускладнення інфекційно-запальних захворювань сечової системи, 

інтерстиціального нефриту, дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей; 

   - провести диференційну діагностику  при    інфекційно-запальних захворюваннях 

сечової системи, інтерстиціальному нефриті, дизметаболічних нефропатіях та спадкових 

тубулопатіях у дітей; 



 213 

    - призначити комплекмне лікування інфекційно-запальних захворювань сечової 

системи, інтерстиціального нефриту, дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій 

конкретному хворому; 

     - надати невідкладну допомогу при гострій затримці сечі:       

     -  розробити профілактичні заходи, скласти план диспансерного нагляду. 

 

 

 

 

              3. Базовий рівень підготовки. 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

1. Медична фізика  

 

 

 

 

2. Латинська мова 

 

3.. Нормальна анатомія  

4.  Гістологія 

5. Нормальна фізіологія 

6. Біохімія 

 

 

 

7. Фармакологія  

 

 

 

8. Пропедевтична педіатрія   

Порівняти фізичні аспекти  інструментальних методів 

діагностики при    інфекційно-запальних захворюваннях 

сечової системи, інтерстиціальному нефриті, 

дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у 

дітей. 

Володіти медичною термінологією, уміти трактувати 

латинські медичні терміни. 

Застосовувати знання про будову сечової системи..  . 

Застосовувати знання про  ембріогенез сечової системи.  . .  

 Застосовувати знання про функціювання сечової системи. 

  

Аналізувати зрушення біохімічних показників гомеостазу 

дітей з спадковими, природженими та хронічними 

захворюваннями сечової системи. 

Знати фармакодинаміку та фармокінетику препаратів, що 

застосовуються в лікуванні інфекційно-запальних 

захворювань сечової системи, інтерстиціального нефритуі, 

дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій 

сечової системи у дітей та їх ускладнень. 

Застосувати знання про анатомо-фізіологічні особливості 

сечової системи у дітей різних вікових груп та  семіотику  її 

захворювань. Вміти провести об’єктивне обстеження органів 

сечової системи та оцінити результати інструментального і 

клінічного її обстеження. 
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5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. 

4.1. Теоретичні питання до заняття 

1.Визначення  інфекції сечової системи, уретриту, циститу, пієлонефриту. 

Класифікації. 

2. Етіологія та патогенез інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей.. 

 3.. Основні діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні) інфекції 

сечової системи . 

4 Основні діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні) уретриту. 

5. Основні діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні) циститу. 

6. . Основні діагностичні критерії (клінічні, лабораторні та інструментальні)  

пієлонефриту. 

7.. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно-запальних 

захворювань сечової системи (інфекції сечової системи, уретрит, цистит, пієлонефрит). . 

8. Антибактеріальна терапія інфекційно-запальних захворювань сечової системи у 

дітей. 

 9.Тактика ведення хворої дитини при найбільш поширених інфекційно-запальних 

захворюваннях сечової системи та їх ускладненнях. 

10. Профілактика уретриту, циститу, пієлонефриту. Диспансерне спостереження. 

11. Диференційна діагностика спадкових тубулопатій (фосфат-діабет, синдром Дебре-

де Тоні-Фанконі, нирковий нецукровий діабет, нирковий тубулярний ацидоз) у дітей.   

12. Тактика ведення хворої дитини при спадкових тубулопатіях. 

13.  Диференційна діагностика дизметаболічних нефропатій у дітей. 

 14. Тактика ведення хворої дитини при дизметаболічних нефропатіях.  

 15. Невідкладна допомога при гострій затримці сечі.  

       16. Диференційна діагностика дизметаболічних нефропатій у дітей. Тактика ведення хворої 

дbтини при дизметаболічних нефропатіях.  

17.  Принципи лікування хронічної ниркової недостатності у дітей. 

4.2. Практичні роботи (завдання), які виконуються  на занятті  

1. Діагностувати  інфекцію сечової системи, уретрит, цистит, пієлонефрит, 

дизметаболічні нефропатії, спадкові тубулопатії (фосфат-діабеті, синдромі Дебре-де-Тоні-

Фанконі, нирковий нецукровий діабеті, нирковий тубулярний ацидоз) та інтерстиціальний 

нефрит  у дітей ; 

 2. Оцінити дані лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш 

поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи, інтерстиціальному 

нефриті, дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей;  

  3. Діагностувати ускладнення інфекційно-запальних захворювань сечової системи, 

інтерсти-ціального нефриту, дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей; 
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  4.  Провести диференційну діагностику  при    інфекційно-запальних захворюваннях 

сечової системи, інтерстиціальному нефриті, дизметаболічних нефропатіях та спадкових 

тубулопатіях у дітей; 

  5. Призначити комплекмне лікування інфекційно-запальних захворювань сечової 

системи, інтерстиціального нефриту, дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій 

конкретному хворому; 

  6.   Надати невідкладну допомогу при гострій затримці сечі:       

  7.    Розробити профілактичні заходи, скласти план диспансерного нагляду. 

 

4.3.  Зміст теми: 

Визначальним  у діагностиці і диференційній діагностиці інфекційно-
запальних захворювань сечової системи, інтерстиціального нефриту, 
дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей  є 
сечовий синдром..  

Інфекції сечової системи (ІСШ) — запальний процес в органах сечової 
системи без спеціальної вказівки на локалізацію (сечовивідні шляхи або 
ниркова паренхіма) і визначення його характеру. 

Інфекція сечовивідних шляхів (ІСВШ) — запальний процес в сечовивідних 
шляхах (сечоводи, сечовий міхур, уретра) без залучення ниркової 
паренхіми. У 10-20 % хворих ІСВШ  установити  локалізацію запального 
процесу не вдається.  

Пієлонефрит ( ПН) - неспецифічне мікробно-запальне захворювання 
нирок з переважним вогнищевим інфекційно-запальним ушкодженням 
тубулоінтер-стиціальної тканини, пов'язане з інфекцією сечових 
шляхів, що потрапляє в нирки гематогенним, лімфогенним чи 
висхідним шляхом. 

    Етіологія пієлонефриту: кишкова паличка, протей, ентерококи, 
клебсієли,  рідше золотистий стафілокок. паличка сирьо-зеленого 
гною. Шляхи попадання інфекції: гемато-, урино- або  лімфогенний. 

Патоморфологічні ознаки: запалення інтерстиціальної тканини нирок і слизової 

оболонки сечових шляхів, порушення пасажу сечі; дисфeнrція канальців і сечоводів; 

склероз інтерстицію і канальців; деструкція нефрону; хронічна ниркова недостатність.  

Первинний  пієлонефрит - мікробнозапальний процес в нирковій паренхімі, коли при 

використанні сучасних методів дослідження не вдається виявити чинники і умови, що сприяють 

фіксації мікробів і розвитку запалення в тубулоінтерстіціальній тканині нирок. 

Вторинний обструктивний пієлонефрит - мікробно-запальний процес, що розвивається за 

наявності органічних (природжених, спадкових, набутих) або функціональних (нейрогенний 

сечовий міхур з везіко-уретеральним рефлюксом) порушень уродинаміки. 
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Класифікація пієлонефриту 

 

Форма         Перебіг       
Активність*  

Функція нирок 

Первинний  

(не 
обструктивний) 

Вторинний 
(обструктивний,  

не 
обструкивний) 

Гострий  

Хронічний  

а)рецидивуючий  

б) латентний 

Активна 
стадія 

Часткова 
клініко-
лабораторна 
ремі-сія 

Повна ремісія 

Збережена 

Порушена  

Хронічна 
ниркова 
недостатнісь 

  

Вторинний необструктивний ПЕН — мікробно-запальний процес в нирковій тканині, що 

виникає на тлі пошкодження інтерстиція паренхіми нирок при обмінних порушеннях 

(оксалурії, уратурії, фосфатурії, цистинурії і т. д.), дизембріогенезі нирки як спадкового, так і 

природженого характеру при внутріутробних вірусних інфекціях і ін., природжених та  набутих 

імунодефіцитних станах, ендокринних захворюваннях.  
ПН вважається гострим при тривалості його перебігу до 6 місяців.   

Хронічний пієлонефрит діагностують в тих випадках, коли клінічні і (або) лабораторні 

ознаки ПЕН спостерігаються у дитини більше 6 місяців. У діагнозі обов'язково слід вказати 

наявність і характер патології верхніх і нижніх відділів сечових шляхів, ВУР і його ступінь. 

   Хронічний пієлонефрит може мати хвилеподібний і латентний перебіг. Для 

хвилеподібного перебігу пієлонефриту характерні періоди загострення, що 

проявляються сечовим (лейкоцитурія, бактеріурія та ін.) і клінічними (підвищення 

температури, болючий синдром та ін.) симптомами захворювання . 

   Латентний перебіг пієлонефриту характеризується тільки сечовим синдромом 

різного ступеня вираженості. 

  Основні клінічні ознаки: інтоксикаційний синдром; дизуричний синдром; больовий; 

сечовий синдром (мікропротеїнурія, лейкоцитурія, бактеріурія). 

 Діагностичні критеріїї гострого пієлонефриту  : 

А. Основні: 

 1. Наявність симптомів інтоксикації, підвищення температури тіла вище 38 градусів С. 
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2.Болі в поперековій ділянці або в животі, болючість в косто-вертебральному куті; 

3.Лейкоцитурія нейтрофільного  (більше 50%  нейтрофілів) типу з наявністю лейкоцитарних 

циліндрів;  

4.Бактеріурія: 

- з середньої порції сечі понад 105 МТ/мл одного виду (E.coli),     

 -103 МТ/мл  для умовнопатогенної флори(Proteus, Klebsiella, Enterobacter та ін.),      

-будь-яке число КУО Pseudomonas,  

 -103-104 МТ/мл при повторних однотипових результатах та за наявності відповідної 

клініки,  

- за допомогою катетера - 103 МТ/мл,  

- безпосередньо з сечового міхура (цистостома, пункція) - будь яке число. 

5. В-лімфоцитурія (більше 25%);  

    6. Протеїнурія (менше 1 г/л); Хибна – за рахунок лейкоцитурії і справжня – за           

рахунок протеїну Тамма-Хорсфалла.   7. Дизритмія  або   порушення  функціонального  стану  

нирок за тубулоінтерстиціальним типом: зниження концентраційної здатності, показників 

ацидо- і аммоніогенеза;    8. Асиметрія    контрастування    чашечно-мискової    системи, 

поліморфізм рентгено-графічної картини нирок;     9. Подовження секреторного і 

экскреторного сегментів і асиметричність ренографічних кривих   (зсув  в часі досягнення піку 

кривих більш ніж на 1,5 хв).  

Додаткові: 

     -Лейкоцитоз (більше 15Х109/л) із зрушенням лейкоцитарної формули вліво; 

     -Прискорена ШЗЕ в межах 15—30 мм/год; 

     -Дисіммуноглобулінемія (підвищення всіх або окремих класів імуноглобулінів G, А, і М); 

     -Підвищення титрів антибактеріальних антитіл (1 : 160 і більше); 

     -Наявність бактерій, покритих антитілами (БПА) в осаді сечі(більше 2 бактерій в 100 

полях зору мікроскопа); 

-Збільшення кількості  В-лімфоцитів   (більше 30%)   в периферичній крові;      -

Наявність циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в сироватці крові, що містять  переважно 

імуноглобуліни G;  

    -Гіпер- у-глобулінемія і α2-глобулинемія;  
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    -Нормальна кількість Т-лімфоцитів в периферичній крові;         -позитивний тест на 

нітрити (окрім процесу, викликаного ентерококами і стафілококом;  

    - позитивний тест на естеразу лейкоцитів 

Діагностичні критерії хронічного пієлонефриту у дітей : 

А. Основні: 

-Наявність виражених симптомів інтоксикації, тривала субфебрильна   температура   тіла,   

іноді   з   підвищенням   до 38—39°С; 

-Збереження ознак активності запального процесу в нирках довше 6 місяців або наявність 

не менше 2—3 рецидиви за цей період; 

-Періодичні  ниючі  болі  в  поперековій  ділянці  або  животі; 

-Лейкоцитурія   нейтрофільного   типу   з   наявністю   лейкоцитарних циліндрів з 

переважаючою В-лімфоцитурією;    -Бактеріурія  (різного ступеня вираженості), нерідко 

стерильність сечі;  

    -Протеїнурія (менше 1 г/л);  

    -Порушення  парціальних   тубулярних   функцій   (концентрації, ацидо- і аммоніогенезу, 

осморегуляції і ін.), іноді їх декомпенсація  з  обмеженням   фільтраційної  здатності нирок;  

-Асиметрія    контрастування   чашечно-мискової   системи, гіпотонія   сечовивідних   

шляхів,   огрублення і деформація(сплощення) зведень чашок, укорочення шийок окремих 

чашок, симптом Ходсона   (нерівномірність  товщини  паренхіми – її зменшення на полюсах в 

порівнянні з середньою частиною), пієлоектазія,   псоас-симптом,  збільшення  ренально-

кортикального індексу; 

-Асиметрія   ренографічних   кривих,   подовжен-ня   секреторно-экскраторних сегментів 

ренограмм, зниження ефективного ниркового кровотоку. 

Додаткові: 

 -Лейкоцитоз помірно виражений або відсутній, ШЗЕ  в межах 10-20 мм/год; 

-Дисімуноглобулінемія   (частіше зниження концентрації імуноглобулінів всіх або окремих 

класів в сироватці крові); 

-Наявність  БПА в осаді сечі   (більше 2 бактерій  в  100 поляхзору мікроскопа); 

-Підвищення кількості В-лімфоцитів  (більше 30%) і зниження кількості Т-лімфоцитів 

(менше 45%) в периферичній крові. 

Діагноз і диференціальний діагноз 
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Діагноз виставляється на підставі типових скарг, результатів клінічного та 

параклінічного обстежень. 

Пієлонефрит слід диференціювати від: 

- циститу,                                                                                                                                      

-вульвіту та вульвовагініту в дівчаток, 

-баланіту та баланопоститу  у хлопчиків,  

      - інтерстиціального нефриту , 

        -гломерулонефриту.    

Лікування. 

В активній стадії захворювання та на початку зворотнього розвитку гострого пієлонефриту, при 

загостренні хронічного пієлонефриту лікування здійснюється в умовах стаціонару (у нефрологічному 

відділенні) і включає режим, дієту, призначення етіотропних, патогенетичних, симптоматичних 

засобів, нормалізацію уродинаміки, підвищення захисних сил організму.  

Підтримуюча терапія проводиться за прийнятими протоколами амбулаторно. 

 Основним принципом лікування являється індивідуальний підхід. 

 

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 

    -Адекватна стартова терапія активної стадії ПН супроводжується:  - покращенням 

клінічного стану через 24-48 годин,  

  -стерилізацією сечі через 48-72 години, 

  -нормалізацією сечового синдрому до 5-ї доби. 

Критерії ефективності застосованого режиму    антибактеріальної терапії:  

   -тривалість ремісії, 

   -кількість рецидивів,  

   -перехід гострого ПН в хронічний,  

   -швидкість прогресування ПН до розвитку       хронічної ниркової недостатності,  

   -швидкість наростання порушення функції нирок,   

   -тривалість життя, якість життя. 

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ 
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      При досягненні ремісії хворий обстежується в умовах нефрологічного стаціонару 

(кабінету) щорічно, амбулаторно - оглядається  педіатром 1-2 рази на місяць в перший рік та 

щоквартально в наступному (при можливості - нефрологом не рідше 1 разу в 6 місяців).       

Після завершення програми лікування розширюється режим – дозволяється відвідання 

школи (при хронічному ПН - в міжепідемічний період та при сприятливій метеообстановці) зі 

звільненням від фізкультури або обмеженням занять на снарядах, на вулиці в холодну пору 

року.   

-Лікування в умовах місцевих нефрологічних санаторіях в період ремісії (загально-

зміцнюючий ефект).    

 -Вакцинація проводиться за графіком профілактичних щеплень, але не раніше ніж через 

місяць від початку ремісії з обов`язковим попереднім обстеженням (аналіз крові клінічний та 

біохімічний, аналіз сечі), на фоні гіпоалергенної дієти та, в деяких випадках, антигістамінних 

препаратів(5-7 днів напередодні і після вакцинації). Реакція Манту – за графіком.  -

Збереження стійкої ремісії протягом 3 років при гострому ПН і 5 – при хронічному дозволяє 

констатувати одужання.  

Цистит – мікробно-запальний або імунопатологічний процес у слизовій оболонці 

сечового міхура. 

Етіологія.  

-Бактеріальна,в тому числі і специфічна  (гонорейна, трихомонадна, хламидійна).                     

-Небактеріальнальна -  алергічного, токсичного ,  вірусного та іншого походження.                                                           

Геморагічний цистит може спостерігатися при аденовірусній інфекції (11-й і 21-й типи), як 

ускладнення лікарської терапії ( на тлі лікування цитостатиками - циклофосфаном і ін.).  

Класифікація циститу 

    За перебігом виділяють: гострий і хронічний цистити;  

    по етіології: інфекційний (специфічний і неспецифічний), хімічний, термічний, 

лікарський, алергічний, радіаційний, післяопераційний, паразитарний;  

    по поширеності: дифузний і осередковий (шийковий, тригоніт); 

    по характеру морфологічних змін при цистоскопії: катаральний, геморагічний, 

виразковий, грануляційний, фібринозний, некротичний (гангренозний), флегмонозний, 

поліпозний, кістозний, інтерстиціальний 

Хронічний цистит виникає звичайно на тлі неадекватного лікованого гострого 

циститу у дитини за наявності природжених і набутих захворювань  сечовивідної системи 

(вади розвитку, порушення кровообігу в стінці сечового міхура і малому тазу, кристалурія і 

ін.).  
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Сприяючими чинниками можуть бути і тривалі, важкі соматичні і інфекційні 

захворювання, гіповітаміноз, гіпотрофії, ексудативно-катаральна і лімфатико-гіпопластична 

аномалії конституції, спадкові і набуті імунодефіцити. 

Хронічні цистити - частіше вторинні, і тому в клінічній картині домінують ознаки 

основного захворювання.     За клінічними проявами хронічний цистит може бути 

малосимптомним (латентним), рециди-вуючим. Переохолодження, інтеркурентні інфекції, 

викликають рецидиви, загострення основного захворювання.     У клінічній картині рецидиву 

звичайно виявля-ють один або два основних симптоми гострого циститу - частіше 

імперативні позиви до сечови-пускання, поллакіурія, нерідко неутримання  сечі.   У 

переважної більшості дітей з хронічним циститом є ВУР, у 82-92% дітей хронічний цистит 

поєднується з пієлонефритом.  

Симптоми  циститу  :      

 А. Основні:   

-Розлади   сечовипускання    (поллакіурія, болюче,імперативне нетримання сечі і ін.); 

-Загальний стан дитини не страждає, симптоми інтоксикації відсутні або  незначно  

виражені   (при  хронічному циститі); 

-Температура тіла нормальна або субфебрильна;                       

-Виражена лейкоцитурія нейтрофільного типу; 

-Бактеріурія: як правило вище 10  мікробних тіл/мл; 

-Термінальна   гематурія   або   еритроцитурія   незміненими еритроцитами;                                                                                        

-Характерна цистоскопічна картина (при хронічному циститі) ;   -Відсутність порушень 

функціонального стану нирок;   -Нормальна  рентгенрадіологічна  картина  верхніх  сечових 

шляхів;   -Цистографія: контури стінок сечового міхура нечіткі, нерівні з невеликими 

дефектами наповнення   (фестончатість, трабекулярність).   

Б . Додаткові: 

-Лейкоцитоз в межах 8—15Х109/л; 

-ШЗЕ в межах 10—15 мм/ч; 

-Нормальні показники біохімічних досліджень; 

-Титри антибактеріальних антитіл менше 1 : 160; 

-Мікропротеїнурія в межах 0,33—0,66 г/л; . 

-В-лімфоцитурія менше 10%; 

-Відсутність БПА в сечовому осаді. 
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Ускладнення цистіту:  

 -везикуло-уретральний рефлюкс,  

 -пієлонефрит,  

 -стеноз дистального відділу сечовипускаль-ного каналу,  

 -склероз шийки сечового міхура,  

 -парацистит, 

 -перфорація стінки сечового міхура, 

 - перитоніт. 

Діагноз і диференціальний діагноз 

Діагноз виставляється на підставі типових скарг, результатів клінічного та 

параклінічного обстежень. 

Цистит слід диференціювати від: 

-пієлонефриту,                                                                                                                                      

-вульвіту та вульвовагініту в дівчаток, 

-баланіту та баланопоститу  в хлопчиків,                  

-гострого апендициту з ретроцекальним положенням апедикулярного відростку,                                

-парапроктиту, 

- пухлини сечового міхура при макрогематурії.  

При встановленні діагнозу циститу необхідно виключити залучення в патологічний 

процес ниркової паренхіми, оскільки нерідко зустрічається поєднаний перебіг цих 

захворювань. Тільки за відсутності даних за пієлонефрит  та за наявності відповідних 

(представлених вище) критеріїв діагноз циститу може бути обгрунтованим. 

     При діагностиці циститу необхідно пам'ятати, що виконання цистоскопії і 

цистографії протипоказано при гострому перебігу процесу. Вказані дослідження можуть бути  

підтверджен-ням діагнозу тільки при хронічному цистіті. 

Диференційні діагностичні критерії циститу та пієлонефриту: 

№№ Ознаки Цистит Пієлонефрит 

 Підвищення температури немає характерно 

 Інтоксикація немає завжди є 
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 Полакіурія є є 

 Імперативні позиви до 

сечовипускання 

завжди немає 

 Нетримання сечі є немає 

 Біль при сечовипусканні є немає 

 Біль в попереку немає є 

 ШОЕ не змінена підскорене 

 Мікрогематурія є завжди не завжди 

 Протеїнурія немає є 

 Лейкоцитурія є є 

 С-реактивний білок немає є 

 Концентраційна функція 

нирок 

не змінена знижена 

 Бактеріурія є є   

 Рентгенологічні ознаки стеноз або спазм урерти, 

дисфункція сечового міхура 

зміни мисково-лопаточної 

системи. Анатомічна дефекти 

сечових шляхів 

 

ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ЦИСТИТУ: 

 ДІЄТА – стіл№7 за Певзнером. Показані молочні продукти, фрукти і овочі, морси з 

журавлини або брусниці, компоти, слаболужні мінеральні води. Мінеральну воду 

призначають з розрахунку 3-5 мл/кг на прийом, 3 рази на день за 1год. до їди. Питний режим 

визначається пацієнтом.  Обмежується надмірне вживання рідини в період 

антибактеріальної терапії, оскільки надмірне вживання рідини   спричиняє зниження 

концентрації медикаменту в сечі і відповідно знижує ефективність лікування.  

Рекомендується загальне зігрівання. На ділянку сечового міхура можна 

використовувати сухе тепло.   При проведенні гарячих ванн температура води не 

повинна перевищувати 37,5 С. Протипоказані гарячі ванни, оскільки висока температура 

сприяє додатковій гіперемії слизової оболонки сечового міхура з порушенням 

мікроциркуляції.  

Призначається режим обов'язкових сечовипускань через кожні 2,5-3 ч. 

Антибіотикотерапія(напівсинтетичні пеніциліни,цефалоспорини І, II поколінь);.   

Уросептики(сульфаніламіди + триметоприм, нітрофурани).  
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     Тільки уросептики можна застосовувати при легких формах циститу. Тривалість 

антибактеріальної терапії 7-10 днів.  

     За відсутності ефекту від лікування протягом 48 год рекомендується уточнити діагноз 

шляхом розширення об'єму обстеження хворого(контрольне УЗД та ін).  

При сильних болях призначається баралгін, но-шпа і ін. (після виключення гострої 

хірургічної патології!).     В період стихання запального процесу після курсу антибактеріальних 

засобів застосовують фітотерапію за тим же принципом, що і при пієлонефриті.  

ЛІКУВАННЯ  ХРОНІЧНОГО ЦИСТИТУ. 

    При затяжному перебігу і хронічному циститі   обов'язкова консультація   уролога.   

    Лікування проводиться в  в трьох напрямах:   *усунення порушення резервної функції 

сечового міхура,  

*інтенсифікація процесів біоенергетики його стінки,  

 *створення максимальної концентрації антибактеріальних препаратів у вогнищі 

запалення і місцеве введення антисептичних розчинів.  

    Вид терапії обирається залежно від особливостей хворого і морфології циститу. 

Антибактеріальне лікування при хронічному циститі проводиться тільки після 

бактеріологічного дослідження і визначення чутливості мікрофлори до антибактеріальних 

лікарських засобів.   

   В гострий період циститу з підйомом температури тіла і дизуричними явищами 

застосовуються антибіотики.        При ізольованій дизурії показано призначення уросептикІв. 

Курс антибактеріальних препаратів - 7-10 днів. Триваліший курс (до 14 днів) призначається 

пацієнтам з недавнім епізодом сечової інфекції, цукровим діабетом або при збереженні 

клініки циститу після 7 днів лікування.  

   Терапія    припиняється при нормалізації аналізу і стерильному посіві сечі.  

  У подальшому   проводиться протирецидивна терапія з використанням уросептиків, 

так  як і при пієлонефриті.  

В період стихання запального процесу після курсу антибактеріальних засобів 

застосовують фітотерапію за тим же принципом, що і при пієлонефриті. 

     Дітям старшого віку при хронічному гранулярному циститі проводяться інсціляції 

сечового міхура місцевими антисептиками (2% протарголу, мірамистин з дистильованою 

водою в співвідношенні 5 :15) впродовж 7 -10 днів. 

      Показання  до інсциляцій -  неефективність тривалої терапії хронічного циститу 

лікарськими препаратами.   
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Після лікування гострого або загострення хронічного циститу  - відвідування школи   через 

3 тижні від початку хвороби.  

 Заняття на уроках фізкультури  - через 4-6 тижнів, а заняття спортом через 3 міс.  

   Рекомендується пропустити найближчий купальний сезон. 

   Санаторне лікування хронічного циститу проводять в своїй кліматичній зоні. У інших 

кліматичних зонах  - через 1 рік за відсутності рецидивів. 

Прогноз. 

При правильному лікуванні гострого циститу сприятливий. Протягом 1-2 нед всі 

патологічні явища зникають. 

Інфекція сечовивідних щляхів(ІСВШ)- це захворювання при якому немає даних за 

враження тубулоінтерстиціальної тканини нирок, але є ознаки транзиторного запалення 

нижніх сечових шляхів, визначити топику яких в даний момент не представляється 

можливим.  

   Діагноз ІСВШ  може бути встановлений тільки в стаціонарі після комплексного клініко-

лабораторного, рентген-радіологічного і інструментального обстеження. 

Клініко-діагностичні критерії ІСВШ: 

-Поява лейкоцитурії на тлі інтеркурентного захворювання, особливо при його затяжному 

перебігу (ГРЗ, ангіна, бронхіт, пневмонія і ін.);-Відсутність симптомів інтоксикації, больового 

синдрому;  

-Наявність  швидкоминучого дизуричного синдрому; 

-Відсутність  біохімічних  і  імунологічних  зрушень  в  периферичній крові;  

-Незначна лейкоцитурія нейтрофільното типу; 

-Транзиторна бактеріурія менше 105 мікробних тіл/мл; 

-Відсутність в сечовому осаді БПА; 

-Функціональний стан нирок не порушений; 

-Швидка  (не більше 3-х днів)  нормалізація аналізу сечі під впливом 

антибактеріальної терапії.  

  Дизметаболічна нефропатіія(ДН) - це велика група захворювань з різною етіологією 
і патогенезом, поєднаних тим, що їх розвиток пов'язаний з порушенням обміну. 
Порушення обміну приводить до змін функціонального стану нирок, або до структурних 
змін на рівні нефрону.  

 Класифікація ДН 

1. Збільшення біосинтезу оксалатів: 
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-позаниркове збільшення біосинтезу оксалатів (первинна гіпероксалату-рія) 

-ниркова вторинна оксалатурія (при мембранопатіях) 

Збільшення біосинтезу уратів 

Інші порушення обміну речовин з ураженням нирок. 

Цукровий діабет 

Шокова нирка, гіпоксія 

Порушення електролітного гомеостазу: 
-гіпокаліємія 

-гіпомагніємія 

7. Радіаційне ураження 
8. Медикаментозні та інші отруєння 
9. Гіпо- та гіпервітамінози 
Етіологія та патогенез ДН. Загальним для всіх ДН є ураження інтерстиція нирок з 

відкладанням в ньому солей та в подальшому розвиток фіброзу, порушення трофіки 
канальців нирок. Всі діти з ДН мають патологію жовчовивідних шляхів (дискінезії, 
холецистити). 

Гіпероксалурія може бути первинною (сімейна ферментопатія з підвищеним синтезом 
оксалатів) або вторинною (родинна нестабільність мембран) на тлі якої провокуючу роль 
відіграє дефіцит вітамінів В6, А, Е, бактеріальні токсини, гіпоксія, гіпервітаміноз Д. 

Вторинні оксалатні нефропатії характерні для станів з підвищеним всмоктуванням 
оксалатів (запальні захворювання кишечнику, печінки, жовчних шляхів, хронічний 
панкреатит). Підвищення всмоктування оксалатів обумовлено порушеннями утілізації жиру. 
Все це свідчить про нестабільність мембран клітин нефрону, що призводить до збільшення 
кількості оксалатів в нирках. 

Уратна нефропатія також розрізняється як первинна (спадкова) та вторинна. 

Спадково обумовлений підвищений синтез уратів проявляється такими 
захворюваннями як подагра та синдром Леша-Найхана. Кристали сечової кислоти в сечі 
створюються в кислому середовищі, але в лужному середовищі ін-терстиція сечова кислота 
відкладається у вигляді урату натрію, провокуючи розвиток інтерстиціального нефриту та 
пієлонефриту. 

Вторинні уратні нефропатії виникають при розпаді великої кількості ядерних клітин і, 
внаслідок цього, великої кількості пуринів та пірімідинів, кінцевим продуктом обміну яких і 
є сечова кислота. Клінічно такі стани можуть проявлятися як інтерстиціальний нефрит, 
інколи з розвитком гострої ниркової недостатності (ГНН) або як сечокам'яна хвороба. 

Клінічні прояви ДН. Первинна оксалурія виявляється ще в ранньому віці рецидивуючими 
артралгіями, набряками суглобів, нирковими коліками. Найбільш важливим є ураження 
нирок через розвиток інтерстиціального нефриту з послідуючим розвиненням хронічної 
ниркової недостатності (ХНН) з швидким прогресуванням. До розвинення ХНН в підлітковому 
віці оксалоз виявляється клінікою сечокам'яної хвороби (СКХ): ниркові коліки, гематурія, 
пісок, невеликі камінці. 

Вторинна оксалурія частіше виявляється у дітей з атопічним діатезом, патологією 
жовчовивідних шляхів, вегетосудинними дістоніями. Характеризується вона рецидивуючими 
болями в животі, ознаками інтерстиціального нефриту з уролітіазом або пієлонефритом: 
протеінурія, лейкоцитурія, гематурія. У дітей мають місце ніктурія, гіпотензія. В крові 
виявляють гіперхолестерінемію, гіпер-альфа2-глобулінемію. Зміни в сечі частіше визначають 
випадково, при планових обстеженнях. Первинна уратна нефропатія в дитячому віці 
проявляється нервово-артритичним діатезом, а в підлітковому віці - подагрою або СКХ. 
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Синдром Леша-Найхана діагностується тільки у хлопчиків. В перші місяці життя 
відмічають екстрапірамідні хореоатетозні рухи, гіперрефлексію, еластичність кінцівок, 
розумову відсталість. 

Вторинні уратні нефропатії клінічно визначаються як інтерстиціальний нефрит або СКХ. 

Принципи діагностики ДН 

Оксалатна нефропатія: 

- збільшення екскреції оксалатів в сечі добова екскреція оксалатів вище 
200 мг (в нормі 1 мг/кг/добу) 

- збільшення кількості оксалатів в крові 
- гіперхолістерінемія 
- гематурія 
- лейкоцитурія 
- пієлоектазія; конкременти при Р-логічному дослідження 
Уратна нефропатія: 

-збільшення рівня сечової кислоти в крові (більше 6,5 мг%, або 387 мкмоль/л); в сечі (більше 
0,6 г або 3,6 ммоль/добу) 

 Лікування ДН  

Оксалатна ДН: 

- дієта картопляно-капустяна з додаванням сметани, олії, сухофруктів та 
виключенням з раціону какао, шоколаду, буряків, щавлю, спаржи, томатів) 

-   - збільшення рідини (15 мл/кг кожні 6 год) з додаванням лужної мінеральної води (200-
400 мл/добу) 

Медикаментозне лікування: 

- вітамін Е, Вб (20-40 мг/добу), А - 2 тижні 
- дімефосфон 30-50 мг/кг/добу - 1 місяць 
- окис магнію 0,1 х 2 р. - 1 місяць 
- цистенал по 3-5 крапель на цукор х 3 рази на добу - місяць 
- фітолізін 1 ч.л. на 1/2 склянки води 4 рази на добу - 2 тижні 

 Уратна нефропатія: 

- збільшення діурезу 
- дієта з виключенням шоколаду, какао, щавлю, зеленого горошку, паш 
тету, сардин, субпродуктів. Бажані лужна мінеральна вода, лимони, нежирні 
сорти м'яса, риби не більше двох разів на тиждень алопурінол - 10 мг/кг х 4 р. -1 місяць 

- колхіцин 0,5-2,0 мг/добу - 1 місяць 
- оротова кислота 2-3 мг/добу - 1 місяць 
- канефрон 25 кр. х 3 р. - 3-4 тижні 
 Диспансерний нагляд дільничного педіатра, нефролога та уролога. Дієти хворий має 

дотримуватись все життя. Курси вказаних вище препаратів призначаються періодично, 
кілька разів на рік. 
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Диференціальна діагностика рахіту, рахітоподібних захворювань і ниркових 
остеопатій (О.М.Лук'янова та співавт., 2002 р.) 

 

Захворю- Основні; іиференцуючі ознаки  
вання     
 Строки Клінічні    про- Рентгенологічні Обмінні     пору- 
 маніфе- яви ознаки шення 
 стації    
Рахіт у ді- На пер- -кісткові дефо- -блюдцеподібні" - вміст кальцію в 
тей    ран- шому рмації, які обу- розширені мета- крові    знижений 
нього віку році мовлені остео- фізи, відсутність або нормальний 
(класич- життя маляцією   тка- чіткої лінії по- -гіпофосфатемія 
ний) (3-6 нини переднього   за- -підвищена акти- 
 міс.) -гіпотонія, сла- вапнення вність лужної фо- 
  бкість - остеопороз сфатази 
  зв'язкового   
  апарату   
  -помірні   веге-   
  тативні розлади   
Вітамін Д- На пер- -виражені,   ха- - системний ос- -значна гіпокаль- 
залежний шому рактерні   кіст- теопороз ціємія 
рахіт році кові деформації - виражене по- -рівень фосфору в 
 життя - варусні дефо- тоншення   кор- сироватці незнач- 
 (3-6 рмації   нижніх тикального шару но знижений або  
 міс.) кінцівок - рахітичні зміни нормальний 
  відставання метафізів і епі- - активність луж- 
  росто-вагових фізарної     лінії ної фосфатази ви- 
  показників попереднього сока 
  - виражена за- завапнення -генералізована 
  тримка мотор-  гіпераміноациду- 
  ного розвитку  рія 
  порушення   
  ЦНС:      пору-   
  шення       сну,   
  дратівливість,   
  плаксивість   
Фосфат- В   1-1,5 - швидко про- -грубі бокалови- -виражена    гіпо- 
діабет роки гресуючі вару- дні   деформації фосфатемія і фо- 
  сні деформації метафізів,     ви- сфатурія 
  нижніх   кінці- кривлення і по- -рівень кальцію в 
  вок, порушення товщення    дов- сироватці    крові 
  ходи, рахітичні гих   трубчастих нормальний 
  "чотки", "брас- кісток за раху- -помірно    підви- 
  летки" нок однобічного щена   активність 
  -дефіцит росту (медіального) лужної фосфатази 
  при нормальній потовщення ко-  
  вазі тіла (низь- ркового     шару  
  корослість) періосту, грубий  
   трабекулярний  
   рисунок кістки  
Хвороба 1-2 роки -змішані (X- і -виражений   ос- -гіпофосфатемія, 
де Тоні-  О- подібні) де- теопороз - нормо- або гіпо- 
Дебре-  формації ніг -трабекулярна кальціємія 
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Фанконі  -чисельні  кіст- покресленість в - гіпокаліємія, гі- 
  кові деформації дистальних      і понатріємія 
  -відставання проксимальних -стійкий сечовий 
  зросту, ваги відділах діафізів синдром 
  -безпричинне  -глюкозурія 
  підвищення  -генералізована 
  температури  гіпераміноациду- 
  -поліурія, полі-  рія 
  дипсія  -порушена амоні- 
  -м'язові    болі,  оацидогенетична 
  артеріальна гі-  функція нирок 
  потонія, обмін-   
  ні порушення у   
  міокарді   
  -збільшення   
  печінки   
  - закрепи   
Нирково- 5-6 міс. -виражене від- -загальний   сис- -знижена   ацидо- 
тубуляр- 2-3 роки ставання росто- темний остеопо- генетич-на функ- 
ний (кана-  вагових показ- роз ція нирок 
льцевий)  ників -розширені до 2 -гіпокальціємія 
ацидоз  -м'язова   гіпо- см   метафізи   з -гіпофосфате-мія 
  тонія   аж   до нечіткими   кон- -гіпокаліємія 
  адинамії, турами і відсут- -гіпонатріємія 
  м'язові болі ністю зони по- -"сечовий   синд- 
  -"рахітичні" кі- переднього    за- ром" 
  сткові   дефор- вапнення -кальційурія 
  мації і вальгус- -концентрична  
  на  деформація атрофія кістки  
  нижніх   кінці- -нефрокальци-  
  вок ноз  
  -дратівливість,   
  вок, порушення товщення    дов- сироватці    крові 
  ходи, рахітичні гих   трубчастих нормальний 
  "чотки", "брас- кісток за раху- -помірно    підви- 
  летки" нок однобічного щена   активність 
  -дефіцит росту (медіального) лужної фосфатази 
  при нормальній потовщення ко-  
  вазі тіла (низь- ркового     шару  
  корослість) періосту, грубий  
   трабекулярний  
   рисунок кістки  
Хвороба 1-2 роки -змішані (X- і -виражений   ос- -гіпофосфатемія, 
де Тоні-  0- подібні) де- теопороз - нормо- або гіпо- 
Дебре-  формації ніг -трабекулярна кальціємія 
Фанконі  -чисельні  кіст- покресленість в - гіпокаліємія, гі- 
  кові деформації дистальних      і понатріємія 
  -відставання проксимальних -стійкий сечовий 
  зросту, ваги відділах діафізів синдром 
  -безпричинне  -глюкозурія 
  підвищення  -генералізована 
  температури  гіпераміноациду- 
  -поліурія, полі-  рія 
  дипсія  -порушена амоні- 
  -м'язові    болі,  оацидогенетична 
  артеріальна гі-  функція нирок 
  потонія, обмін-   
  ні порушення у   
  міокарді   
  -збільшення   
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  печінки   
  - закрепи   
Нирково- 5-6 міс. -виражене від- -загальний   сис- -знижена   ацидо- 
тубуляр- 2-3 роки ставання росто- темний остеопо- генетич-на функ- 
ний (кана-  вагових показ- роз ція нирок 
льцевий)  ників -розширені до 2 -гіпокальціємія 
ацидоз  -м'язова   гіпо- см   метафізи   з -гіпофосфате-мія 
  тонія   аж   до нечіткими   кон- -гіпокаліємія 
  адинамії, турами і відсут- -гіпонатріємія 
  м'язові болі ністю зони по- -"сечовий   синд- 
  -"рахітичні" кі- переднього    за- ром" 
  сткові   дефор- вапнення -кальційурія 
  мації і вальгус- -концентрична  
  на деформація атрофія кістки  
  нижніх   кінці- -нефрокальци-  
  вок ноз  
  -дратівливість,   

 

Необхідно зазначити, що дози вітаміну Д при лікуванні рахітоподібнв захворювань 
перевищують лікувальні дози при вітамін Д-дефіцитному класичному рахіті у 5-10 разів. 

 

Схема призначення вітаміну Д при рахітоподібних захворюваннях 

(за О.М.Лук'яновою та співавт., 2002 р.) 

 Добова доза вітаміну Д 

3 

Тривалість 
прийому вітаміну 
Д Вітамін Д-залежний 

рахіт (несправжньо-
дефіцитний) 

Від 5000 МО до 15000 МО 
(підбирається 
індивідуально) 

Протягом 45 днів. 
Повторні курси че-
рез 3 місяці 

Фосфат-діабет Від 5000 МО до 15000 МО 
(підбирається 
індивідуально) 

Протягом 45 днів. 
Повторні курси 
через 3 місяці 

Хвороба де Тоні-
Дебре-Фанконі 

Від 5000 МО до 15000 МО 
(підбирається 
індивідуально) 

Протягом 45 днів. 
Повторні курси 
через 3 місяці 

Синдром Лайтвуд-
Олбрайта (нирковий 
канальцевий ацидоз) 

Від 2000 МО і більше, але 
не вище за 5000 МО 
(підбирається 
індивідуально, з обере-
жністю) 

Протягом 30 днів. 
У подальшому 
курс можна 
повторити під 
контролем рівня 
кальцію в 
сироватці крові та 
сечі. 

 

Лікування гіпофосфатазії неефективне. Препарати вітаміну Д протипоказані. В більш 
пізньому віці можливе періодичне вливання нативної плазми, що містить значну кількість 
лужної фосфатази. 

Додатково при вітамін Д-залежному рахіті І типу призначають препарати кальцію у дозі 
0,5-1 г елементарного кальцію на добу, при II типі добова доза кальцію може доходити до 2 г 
і навіть 3-7 г, при цьому препарати вітаміна Д відміняють. 

При фосфат-діабеті, хворобі де-Тоні-Дебре-Фанконі необхідно додатково призначати 
фосфати, дітям раннього віку 0,5-1 г/кг на добу, а старшого 1-4 г/кг на добу у вигляді суміші 
моно- і дизамісних натрія- та калія-фосфатів у молярному співвідношенні 4:1, або розчину 
Жолі- дизамісного фосфату натрію 136 г/л і фосфорної кислоти 58,8 г/л ( в 1 мл такого 
розчину вміст фосфатів складає 30,4 мг), розчин дають дитині по 1 чайній ложці 3-5 разів на 
добу. 
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При хворобі де-Тоні-Дебре-Фанконі, нирково-канальцевому ацидозі для корекції 
гіпокаліємії та ацидозу додатково призначають препарати калію та гідрокарбонату натрію. У 
лікуванні ацидозу успішно використовують цитратну суміш, що містить лимонної кислоти 2,1 
г, натрію цитрату 3,5 г, води до 100 мл, пити по 1 чайній ложці 3 рази на добу. 

Дизметаболічні нефропатії Під дизметаболічними нефропатіями розуміють велику групу 
захворювань з різною етіологією і патогенезом, поєднаних тим, що їх розвиток пов'язаний з 
порушенням обміну. Порушення обміну приводить до змін функціонального стану нирок, 
або до структурних змін на рівні нефрону.  

 Класифікація дизметаболічних нефропатій 

1.  Збільшення біосинтезу оксалатів: 

-позаниркове збільшення біосинтезу оксалатів (первинна гіпероксалатурія)                                                                                                       

-ниркова вторинна оксалатурія (при мембранопатіях) 

     2. Збільшення біосинтезу уратів 

3. Інші порушення обміну речовин з ураженням нирок. 

4.Цукровий діабет 

  5.Шокова нирка, гіпоксія 

  6.Порушення електролітного гомеостазу: 
-гіпокаліємія 

-гіпомагніємія 

  7.Радіаційне ураження 

  8.Медикаментозні та інші отруєння 

  9.Гіпо- та гіпервітамінози 

Етіологія та патогенез дизметаболічних нефропатій(ДН). Загальним для всіх ДН є 
ураження інтерсти-ція нирок з відкладанням в ньому солей та в подальшому розвиток 
фіброзу, порушення трофіки канальців нирок. Всі діти з ДН мають патологію жовчовивідних 
шляхів (дискінезії, холецистити). 

Гіпероксалурія може бути первинною (сімейна ферментопатія з підвищеним синтезом 
оксалатів) або вторинною (родинна нестабільність мембран) на тлі якої провокуючу роль 
відіграє дефіцит вітамінів В6, А, Е, бактеріальні токсини, гіпоксія, гіпервітаміноз Д. 

Вторинні оксалатні нефропатії характерні для станів з підвищеним всмоктуванням 
оксалатів (запальні захворювання кишечнику, печінки, жовчних шляхів, хронічний 
панкреатит). Підвищення всмоктування оксалатів обумовлено порушеннями утілізації жиру. 
Все це свідчить про нестабільність мембран клітин нефрону, що призводить до збільшення 
кількості оксалатів в нирках. 

Уратна нефропатія також розрізняється як первинна (спадкова) та вторинна. 

Спадково обумовлений підвищений синтез уратів проявляється такими 
захворюваннями як подагра та синдром Леша-Найхана. Кристали сечової кислоти в сечі 
створюються в кислому середовищі, але в лужному середовищі ін-терстиція сечова кислота 
відкладається у вигляді урату натрію, провокуючи розвиток інтерстиціального нефриту та 
пієлонефриту. 

Вторинні уратні нефропатії виникають при розпаді великої кількості ядерних клітин і, 
внаслідок цього, великої кількості пуринів та пірімідинів, кінцевим продуктом обміну яких і 
є сечова кислота. Клінічно такі стани можуть проявлятися як інтерстиціальний нефрит, 
інколи з розвитком гострої ниркової недостатності (ГНН) або як сечокам'яна хвороба. 
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Клінічні прояви дизметаболічних нефропатій. Первинна оксалурія виявляється ще в 
ранньому віці рецидивуючими артралгіями, набряками суглобів, нирковими коліками. Най-
більш важливим є ураження нирок через розвиток інтерстиціального нефриту з послідуючим 
розвиненням хронічної ниркової недостатності (ХНН) з швидким прогресуванням. До 
розвинення ХНН в підлітковому віці оксалоз виявляється клінікою сечокам'яної хвороби 
(СКХ): ниркові коліки, гематурія, пісок, невеликі камінці. 

Вторинна оксалурія частіше виявляється у дітей з атопічним діатезом, патологією 
жовчовивідних шляхів, вегетосудинними дістоніями. Характеризується вона рецидивуючими 
болями в животі, ознаками інтерстиціального нефриту з уролітіазом або пієлонефритом: 
протеінурія, лейкоцитурія, гематурія. У дітей мають місце ніктурія, гіпотензія. В крові 
виявляють гіперхолестерінемію, гіпер-альфа2-глобулінемію. Зміни в сечі частіше визначають 
випадково, при планових обстеженнях. Первинна уратна нефропатія в дитячому віці 
проявляється нервово-артритичним діатезом, а в підлітковому віці - подагрою або СКХ. 

Синдром Леша-Найхана діагностується тільки у хлопчиків. В перші місяці життя 
відмічають екстрапірамідні хореоатетозні рухи, гіперрефлексію, еластичність кінцівок, 
розумову відсталість. 

Вторинні уратні нефропатії клінічно визначаються як інтерстиціальний нефрит або СКХ. 
Принципи діагностики дизметаболічних нефропатій 
Оксалатна нефропатія: 
- збільшення екскреції оксалатів в сечі добова екскреція оксалатів вище 

200 мг (в нормі 1 мг/кг/добу) 
- збільшення кількості оксалатів в крові 
- гіперхолістерінемія 
- гематурія 
- лейкоцитурія 
- пієлоектазія; конкременти при Р-логічному дослідження 
Уратна нефропатія: 

-збільшення рівня сечової кислоти в крові (більше 6,5 мг%, або 387 мкмоль/л); в сечі (більше 
0,6 г або 3,6 ммоль/добу) 
 Лікування дизметаболічних нефропатій  
Оксалатна ДН: 
-  дієта картопляно-капустяна з додаванням сметани, олії, сухофруктів та 
виключенням з раціону какао, шоколаду, буряків, щавлю, спаржи, томатів) 
-  збільшення рідини (15 мл/кг кожні 6 год) з додаванням лужної мінеральної води (200-400 
мл/добу) 

Медикаментозне лікування: 
- вітамін Е, Вб (20-40 мг/добу), А - 2 тижні 
- дімефосфон 30-50 мг/кг/добу - 1 місяць 
- окис магнію 0,1 х 2 р. - 1 місяць 
- цистенал по 3-5 крапель на цукор х 3 рази на добу - місяць 

- фітолізін 1 ч.л. на 1/2 склянки води 4 рази на добу - 2 тижні 
  Уратна ДН: 

- збільшення діурезу 
- дієта з виключенням шоколаду, какао, щавлю, зеленого горошку, паш 
тету, сардин, субпродуктів. Бажані лужна мінеральна вода, лимони, нежирні 
сорти м'яса, риби не більше двох разів на тиждень алопурінол - 10 мг/кг х 4 р. -1 
місяць 
- колхіцин 0,5-2,0 мг/добу - 1 місяць 
- оротова кислота 2-3 мг/добу - 1 місяць 
- канефрон 25 кр. х 3 р. - 3-4 тижні 
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Диспансерний нагляд дільничного педіатра, нефролога та уролога. Дієти хворий має 
дотримуватись все життя. Курси вказаних вище препаратів призначаються періодично, 
кілька разів на рік. 

 Матеріали для самоконтролю: 
А. Тестові завдання для самоконтролю   

  
 1. Під час оформлення дитини у школу, в загальному аналізі сечі були виявлені 
лейкоцитурія, еритроцитурія, оксалати у великій кількості. Об'єктивно стан дитини не 
порушений, скарг не має. Про яке захворювання треба думати? 
А. Пієлонефрит 
 В. Сечокам'яна хвороба 
 С. Сечокислий діабет 
 D. Дізметаболічна нефропатія  
Е. Цистит 

2. Після зловживанн шоколадом та жирною їжею у дитини з'явилась блювота, 
переймодібний біль у животі, запах ацетону з рота. У загальному аналізі сечі - 10-15 
еритроцитів у полі зору, 6-8 лейкоцитів, солі у великій кількості. Які діагностичні заходи 
треба вжити?  
А. Загальний аналіз крові  
В. Транспорт солей у крові та сечі  
С. Аналіз сечі по Нечипоренко 
 D. Екскреторну орографію 
 Е. Ультрасонографія нирок 

 
 3. У дитини 1,5 років мають місце виражені кісткові деформації, затримка 
моторного розвитку, відставання масо-ростових показників, функціональні по 
рушення ЦНС. Лабораторно підтверджений вітамін Д-залежний рахіт І типу. 
Який препарат вітаміну Д необхідно застосувати в даному випадку? 
А. 0,125% олійний розчин ергокальциферолу 
В. 0,5% спиртовий розчин ергокальциферолу 
С. Відеїн-3 в таблетках 
Д. Вітамін Дз (холекальциферол) в таблетках 
Е. Рокалтрол (1,25-дігідроксихолекальциферол) в таблетках 

 Б. Задача для самоконтролю:  

Задача .   Дівчина, 14 років, після перенесеного пієлонефриту 3 роки тому скаржиться 
 на швидку втомлюваність, слабкість, зниження апетиту, головний біль, нудоту,  
спрагу, поліурію. Дитина пониженого відживлення. Об’єктивно:  шкірні покриви  
бліді, сухі. ЧД 30/хв, ЧСС 108/хв. Зі сторони  легень, серця – без особливостей.  
Живіт – м’який болючий в епігастрії, печінка + на 1,5 см, болюча. Симптом  
Пастернацького слабопозитивний з обох сторін. Лабораторні дослідження:  
нормохромна анемія, вміст сечовини в сироватці крові – 8,8 ммоль/л, креатиніну  
0,18 ммоль/л, гіперкаліємія , гіпермагніємія, гіпокальціємія.    
Ваш діагноз?  
Тактика лікування? 

  
 Література: 

Основна: 
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1. Актуальність теми: пневмонія займає значне  місце у захворюваності та смертности 

дітей. За даними ВООЗ (в 2001 г.) третя частина  дітей, які не доживають до 5 років, 

помірають від гострих респираторних інфекцій (ГРВІ) та пов’язаних з ними пневмоній. 

Тому важне значення має своечасна діагностика пневмонії з проведенням 

дифереціальної діагностики з захворюваннямі бронхолегеневої системи, а також з 

захворюваннями, які мають  подібну пневмонії симптоматику.  

     Дихальна недостатність є проявою (ускладненням) більшої групи гострих захворювань 

органів дихання у структурі яких пневмонії (П)  займають одне з провідних місць ( 5-17%) 
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2. Конкретні цілі 

      Знати провідні клінічні симптоми та синдроми при різних клінічних варіантах перебігу 
пневмонії у дітей. 

      Знати провідні клінічні симптоми та синдроми при різних ускладненнях перебігу 
пневмонії у дітей. 

     Вміти інтерпретувати дані  лабораторних та інструментальних досліджень  при різних  
клінічних варіантах пневмонії та ії ускладненнях (плеврит, абсцес, піоторакс, пневмоторакс). 

 Вміти провести диференційну діагностику пневмонії, бронхіту і бронхіоліту у діте. 

 Вміти провести диференційну діагностику між різними формами пневмонії. 

 Вміти провести диференційну діагностику пневмонії та інших захворювань.  

      Вміти встановити попередний діагноз. 

      Знати тактику ведення хворого при різних кліничних варіантах перебігу пневмонії та її 
ускладненнях. 

      Вміти додати невідкладну допомогу  при гострої дихальної недостатності в залежності 
від причини виникнення та ступеня тяжкості.  

 Знати  профілактику пневмонії та ії ускладнень. 

3.  Базовий рівень підготовки 

Назви попередніх дисциплін Отримані навички 

1. Нормальна анатомія Знання анатомічних особливостей органів 

дихання: а) носової частини глотки; б) 

гортані, трахеї, бронхів; в) будови грудної 

клітки, тип дихання; г) будови легеневої 

тканини, плеври. 

2. Нормальна фізіологія Знання   фізіологічних особливостей органів 

дихання: а) регулювальний вплив 

дихального центру і кіркової речовини 

великого мозку; б) дренажна функція 

бронхів; в) газообмін у легенях 

3. Біологія та генетика 

 

Значення генетичних факторів для росту і 

розвитку дитини 

4. Основи догляду за дітьми Догляд за  органами дихання у здорової та 

хворої дитини 

5. Гістологія Знання гістологічної будови дихальних 

шляхів 

6. Пропедевтична і факультетська терапія та 

педіатрія 

Знання відповідних методик обстеження 

дихальної системи. 

7.Фармакологія Групи ліків та знання механізхмів їх дії  
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4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. 

4.1. Основні терміни до теми.  

Термін Визначення 

Пневмонія Гостре інфекційне  захворювання легеневої 

паренхіми, що діагностується за синдромом 

дихальних розладів і (або) фізікальними даними, а 

також інфільтративними змінами на 

рентгенограмі. 

      Плеврит  Запальне захворювання плеври інфекційної та 

неінфекційної етіології з відкладенням на ній 

фібрину або з випотом у плевральну порожнину. 

      Пневмоторакс    Патологічний   стан,   який   характеризується   

скупченням   повітря   у плевральній  порожнині й 

супроводжується частковим  чи тотальним спаданням  

легені. 

4.2.Теоретичні питання до заняття 

1. Яка класифікація пневмонії у дітей? 
2. Які основні клінічні симптоми та синдроми пневмонії? 
3. Які основні клінічні симптоми  ускладнень пневмонії у дітей? 
4. Як  лабораторні та інструментальні методи допомогають у диференціальної 

диагностики різних клінічних форм та ускладнень? 
5. Яка диференціальна діагностика пневмонії та різних форм бронхіту? 
6.  Яка диференціальна діагностика  різних форм пневмоній? 
7. З якимі захворюваннями повинна проводитися диференціальна діагностика 

пневмонії? 
8. Яка лікувальна тактика при різних формах пневмонії та ії ускладненнях? 
9. Як провести невідкладну допомогу  при гострої дихальної недостатності в залежності 

від причини виникнення та ступеня тяжкості? 
10. У чому полягає профілактика пневмонії  та її ускладнень?  

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті: 

 1. Участь у демонстрації хворого викладачем. 

 2. Самостійна курація хворого. 

 3. Складання плану обстеження.   

 4. Диференціальна діагностика, оцінка результатів лабораторно-інструментальних 

досліджень. 

5. Складання плану лікування. 

6. Оформлення результатів практичної роботи. 
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5.   Зміст навчального матеріалу 

Користуються робочою класифікацією, затвердженою наказом Міністерством охорони 

здоров’я України 13.01.2005 р. 

 

Походження  

Клініко-

рентгенологічна 

форма 

Локалізація Тяжкість Перебіг 

Неонатальна: 

-вроджена* 

-аспіраційна 

Постнатальна 

Вентиляційна** 

При імунодефіциті 

 

Вогнищева 

(вогнищево-зливна) 

 

Сегментарна 

(моно-,  

полісегментарна) 

 

Крупозна 

 

Інтерстиціальна 

Однобічна 

Двобічна 

Сегмент легені    

Доля легені    

Легеня 

Неускладнена 

Ускладнена  

     Загальні порушення: 

 -токсико-септичний стан; 

- інфекціонно-токсичний шок; 

- кардіоваскулярний 

синдром; 

- ДВС-синдром; 

- зміни з боку ЦНС: гіпоксична 

енцефалопатія, 

нейротоксикоз. 

       Легенево-гнійні процеси: 

- деструкція 
- абсцес 
- плеврит 

     -     пневмоторакс 

     Запалення різних органів: 

- остеомієліт, отит,   менінгіт, 

 пієлонефрит, ін. 

Гострий 

(до 6 тижнів) 

 

Затяжний 

(від 6 тижнів  

до 6 місяців) 

 

Рецидивуючий 

*Пневмонія, що виникла в перші 72 години життя. **Рання - перші 72 години ШВЛ, пізня - 4 доби і 

довшеШВЛ               У класифікації виділяють групи пневмоній: первинні та вторинні. У разі 

первинної пневмонії патологічний процес розвивається в легеневій тканині й класифікується 

як основне захворювання; у разі вторинної — ускладнює інші хвороби легень (хронічні) або 

захворювання інших органів. Тяжкість пневмонії (легка, середня, тяжка) визначається 

виразністю токсикозу, дихальної недостатності та серцево-судинними змінами. Діагноз має 
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містити також дані про локалізацію пневмонічного процесу, про уточнену або передбачувану 

етіологію хвороби та виразність дихальної недостатності (ДН 0, 1, 2, 3). 

       Класифікація  дихальної недостатності: 1-ст. – задишка виникає при звичайному 

фізичному навантаженні; 2-ст.  – задишка  при незначному фізичному навантаженні; 3-ст. -   

значна задишка у спокої. 

Класифікація  дихальної недостатності для дітей раннього віку. 

1-й ступінь – задишка, тахікардія при фізичному навантаженні. ( для немовлят фізичне 

навантаження – грудне вигодовування, крик, хвилювання) . Парціальний тиск кисню в 

артеріальній крові – 80-65 мм рт.ст. 

 2-й ступінь – задишка, тахікардія  в спокої, значне ії підсилення при фізичному 

навантаженні. Періоральний ціаноз губ, акроціаноз. Роздування крил носа, втягування 

міжреберних проміжків при диханні. Дитина млява, дративлива. Парціальний тиск кисню  в 

артеріальній крові – 65-50 мм рт.ст. 

3-й ступінь – задишка до 80-100 дихань в хвилину  в спокої. Загальний ціаноз шкіри, 

слизових. В акті дихання беруть участь допоміжні м’язи. Може розвинутися гіпоксична 

енцефалопатія (порушення свідомості, судоми). Парціальний тиск кисню – нижче 50 мм 

рт.ст. 

Приклад діагнозу: Пневмонія, гострий перебіг, первинна,позалікарняна, сегменарна, 

правобічна, S X, середньої важкості, пневмококова, ДН2.  

Провідні клінічні симптоми та синдроми при різних клінічних варіантах та 

ускладненнях перебігу пневмонії у дітей. 

1. Анамнестичн симптоми: сухий або вологий кашель, біль у грудній клітці, 

підвищення температури понад 38 °С, інтоксикація. Зв’язок з ГРВІ, чинник переохолодження. 

2. Клінічні симптоми: 

 респіраторний синдром з ознаками ГРВІ, глибоким кашлем із виділенням слизистого 
або гнійно-слизистого мокротиння або тільки сухим кашлем; 

 синдром токсикозу різного ступеня виразності з можливими токсичними 
ускладненнями з боку внутрішніх органів. Температура понад 38 °С упродовж 3 діб і довше. У 
немовлят і дітей перших тижнів життя  може бути гіпотермія; 

 синдром дихальної недостатності: задишка понад 60 за 1 хв у дітей віком до 2-х 
місяців, понад 50 за 1 хв — від 2-х місяців до 1 року, понад 40 за 1 хв — від 1 до 5 років (дані 
ВООЗ). Втягування податливих місць грудної клітки за відсутності бронхіальної обструкції 
(бронхіальна обструкція, звичайно, виключає типову ГП і спостерігається за атипових, 
госпітальних і вірусних ГП). 

У немовлят і дітей перших тижнів життя за рахунок апное і брадипное частота дихання є 

невисокою, проте є ригідність грудної клітки, участь бере допоміжна мускулатура.  
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 бронхолегеневий синдром з локальними фізикальними змінами в легенях: 
вкорочення перкуторного тону, притуплення, тупість; ослаблення дихання або дихання з 
бронхіальним відтінком; локальні постійні дрібнопухирчасті хрипи, крепітація. 

3. Параклинічні симптоми: 

 Аналіз крові в разі бактеріальних пневмоній — лейкоцитоз понад 12,0 · 109/л, понад 
5% паличкоядерних нейтрофілів, ШОЕ перевищує 20 мм/год. У разі мікоплазмових, 
пневмоцистних пневмоній ці зміни є менш виразними.  

Рентгенологічне дослідження підтверджує клінічний діагноз і уточнює форму пневмонії: 

— гомогенні тіні (полісегментарні, часткові, вогнищеві) є характерними для 

бактеріальних пневмоній,  

— негомогенні — для ГП, спричинених МП,  

— дисеміновані процеси (інтерстиціальне ураження з альвеолярною інфільтрацією 

свідчить на користь хламідіозу або пневмоцистозу, 

— вогнищево-зливна інфільтрація є характерною для пневмоній, що ускладнюються 

деструкцією (частiше пов’занi зi cтафiлококом). 

Рентгенологічний контроль для неускладненої пневмонії, що зазвичай розсмоктується 

через 2—4 тижні, — необов’язковий.  

Диференційна діагностика клініко-рентгенологічних форм пневмоній приведена у 

таблиці 2, пневмонії та бронхитів у таблиці 1. 

                         Діагностика первинно вірусних пневмоній  

Діагноз вірусної пневмонії підтверджують позитивні результати імунофлюоресцентного 

аналізу змивів зі слизової оболонки носоглотки і виявлення на рентгенограмі легень 

негомогенної пневмонічної тіні без чітких контурів, без змін у гемограмі, характерних для 

бактеріальної пневмонії. 

Пневмонія, спричинена грипом, виникає з перших годин захворювання на тлі тяжкого 

стану з гіпертермією і має тип вогнищевої або сегментарної пневмонії. Фізикальні дані 

незначні або помірно виразні. Видужання настає через 2—3 тижні. 

 Парагрипозні, аденовірусні, респіраторно-синцитіальні пневмонії часто перебігають з 

обструктивним синдромом, вогнищевою інфільтрацією легеневої тканини і мають тенденцію  

затяжного перебігу. При цьому парагрипозній пневмонії властиві симптоми ларингіту, 

аденовірусна пневмонія  супроводжується фарингокон’юнктивальною гарячкою і може бути 

вогнищево-зливною. Морфологічною основою  останьої хвороби є облітеруючий бронхіоліт, 

що супроводжується ураженням бронхіол та артеріол і зумовлює виразну обструкцію з 

подальшою облітерацією. Перенесена в ранньому віці аденовірусна пневмонія може бути 

причиною виникнення однобічної легеневої емфіземи (надпрозора легеня, синдром 

Маклеода). 
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Пневмонія, що її зумовлює респіраторно-синцитіальний вірус, також розвивається 

гостро. Сухий кашель, що турбував спочатку зрідка, швидко посилюється і стає вологим, 

наростає недостатність дихання, виникають помірні явища інтоксикації і з’являються 

фізикальні дані пневмонії, підвищена температура тримається протягом 1—5 днів. Для дітей 

перших 6 місяців життя характерним є тяжкий бронхіоліт.   

Діагностика пневмоній, зумовлених деякими «рідкісними» інфекційними агентами. 

Серед них «атипові» пневмонії і пневмоцистні. «Атиповими» називають пневмонії, зумовлені 

мікоплазмою, хламідіями, легіонелою, коксієлою (Coxiella burnetii — збудник гарячки Ку). У 

дітей перші два збудники спостерігаються найчастіше. 

Мікоплазмову пневмонію спричиняє найдрібніший серед позаклітинних 

мікроорганізмів збудник — Mycoplasma pneumoniae.  В основному хворіють діти, що старші 5 

років. Починається захворювання поступово. У клініці провідними симптомами є стійкий, 

тривалий кашель як прояв трахеобронхіту, нерідко асиметричного, і висока температура, при 

цьому стан відносно нетяжкий. Діти скаржаться на м’язовий біль, нерідко відзначається 

фарингіт, збільшення шийних лімфовузлів. Фізикально не виявляється чіткої зони 

притуплення перкуторного звуку, під час аускультації найчастіше вислуховуються розсіяні 

дрібнопухирчасті хрипи. Рентгенологічно визначається часто двобічний, несиметричний 

процес, тяжистий, «волохатий» вид інфільтратів (звичайно в нижніх відділах), більш щільного 

біля кореня, вогнищеві негомогенні затемнення. За результатами загального аналізу крові — 

найчастіше нормальна кількість лейкоцитів із відносним нейтрофильозом, ШОЕ до 20—30 

мм/год. Перебіг бронхопневмонії затяжний. 

Хламидійные пневмонії зумовлені Chlamydia trachomatis у дітей перших місяців, років 

життя (3 дні — 1,5 року) внаслідок інфікування під час вагітності. Найчастіше маніфестні 

форми — бронхопневмонія та офтальмохламідіоз. Якщо респіраторний хламідіоз 

розвивається в неонатальному періоді, то він може перебігати тяжко, із синдромом 

дихальних розладів, ціанозом, супроводжуватися порушеннями з боку серцево-судинної, 

нервової систем, розвитком набрякового, геморагічного синдромів і навіть закінчитися 

летально. Однак частіше хламідійне ураження легень починається поступово зі слизисто- 
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Диференційно-діагностичні ознаки ГПБ, ГОБ, ГБ, ГП                                                        Таблиця 1 

Клінічні 

ознаки 

Гострий 

простий бронхіт 

Гострий обструктивний 

бронхіт 
Гострий бронхіоліт Гостра пневмонія 

Вік  

Ступінь гарячки 

Тривалість 

гарячки 

Характер задишки 

Виразність 

задишки 

Початок обструкції 

 

Особливості 

перкуторного тону  

 

Аускультативна 

картина 

 

 

Загальний аналіз 

Частіше в дітей  старше 1 

року 

Нижче 38 °С 

Менше 3 днів 

Немає 

 

Обструкція не є 

характерною 

 

Незмінений 

 

 

Жорстке,везикулярне 

дихання  Сухі,велико-

,середньо 

пухирчасті хрипи, 

непостійні 

Частіше в дітей більш 1 року 

Нижче 38 °С  

Менше 3 днів 

Експіраторна 

Помірна 

На 3–4 дні захворювання 

 

Коробковий 

 

 

Сухі свистячі хрипи на 

видиху 

 

 

 

Абсолютний або відносний 

Частіше в дітей 1 року  

Нижче 38 °С 

Менше 3 днів 

Експіраторна 

Виразна 

На 2–3 дні 

захворювання 

Коробковий  

 

 

Дрібнопухирчасті 

хрипи над усією 

поверхнею на вдиху, 

сухі на видиху 

 

Абсолютний або 

відносний 

лімфоцитоз, 

Частіше в дітей старше 1 

року 

Вище 38 °С 

Більше 3 днів 

Змішана 

Помірна 

Обструкція не є 

характерною 

 

Укорочення над ділянкою 

ураження 

 

На тлі локального 

ослаблення дихання, 

крепітація, 

дрібнопухирчасті хрипи 

 

Лейкоцитоз із 
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крові 

 

 

Рентгенографія 

легень 

 

Абсолютний або відносний 

лімфоцитоз, 

нормальна ШОЕ 

 

Посилений легеневої 

малюнок, розширені 

корені. 

Відсутність інфільтративних 

тіней 

лімфоцитоз, 

нормальна ШОЕ 

 

Посилений легеневої 

малюнок, розширені 

корені. Підвищена 

прозорість. 

Відсутність інфільтратів 

нормальна ШОЕ 

 

Посилений легеневої 

малюнок, розширені 

корені. Підвищена 

прозорість. 

Відсутність 

інфільтративних тіней 

ейтрофільозом, підвищена 

ШОЕ 

 

 

Посилений легеневої 

алюнок, розширені корені, 

особливо на боці ураження. 

Локалізовані, 

злівальні,інфільтративні,  

осередкові сегментарні тіні 

 

            Таблиця 2                                    Диференційна діагностика клініко- рентгенологічних форм  пневмоній 

Клінічні 

ознаки 

Вогнищева Сегментарна Крупозна Інтерстіціальна 

Вік Частіше у ранньому віці Моносегментарні частіше у дітей 3-

7 років та школярів. 

Полісегментарні – у дітей 1-2 року 

життя. 

Частіше у школярів. Іноді у дітей 2-5 

років. 

Частіше у недоношених та 

немовлят. У старшому віці –в 

ослаблених дітей  

Зв’язок з ГРВІ     Так, тому 

бронхопневмонія. 

 Може бути Звичайно ні Може бути 

Біль у животі, 

грудної клітки 

При легеневих 

ускладненнях 

Часто При легеневих ускладненях Рідко 
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Характер 

розвитку 

пневмонії 

Поступовий протягом 1 

тижня або раптово за 1-

3 доби. 

Частіше раптовий розвиток. Менш 

стрімкий розвиток при вірусному 

трахеобронхіті.   

Циклічний перебіг 

Може бути атиповий перебіг: 

центральна, абортивна, мігруюча, 

апендикулярна, менінгеальна, 

тифоподібна. 

Гострий початок у дітей раннього, 

дошкільного віку. Підгострий, 

малосимптомний – у дітей 

шкільного віку. Перебіг 6-8 тижнів 

і більше. 

Ускладнення Легеневі (частіше 

деструкція) при 

вогнищево-злівної 

формі 

У половині дітей виникають 

плевральні ураження 

Легеневі, частіше плеврит Переважно дихальна 

недостатність 

Синдром 

токсикозу 

Залежить від розміру 

вогнища, від наявності 

вогнищево-зливних 

форм.  

Виражений Виражений Частіше помірний. Але може бути 

виразний: нейротоксикоз, 

дихальна недостатність, гарячка. 

Респіраторний 

синдром 

Кашель продуктивний Нечастий, малопродуктивний Сухий, нечастий з початку хвороби, к 

4-7 дню –продуктивний 

Частий нападоподібний 

малопродуктивний кашель 

Характер, 

виразність 

задишки 

Змішана. Виразність 

залежить від 

поширеності вогнищ 

Змішана 

Виражена 

Змішана. 

Виражена 

Змішана. Може бути 

експіраторна 

Голосове 

тремтіння над 

вогнищем 

запалення 

Посилене Постилене Посилене Немає  чітких змін 

Перкуторні 

дані  

Вкорочення 

перкуторного звуку 

Вкорочення перкуторного звука Вкорочення у стадії приливу, Тимпаніт 
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Аускультативн

і дані 

Жорстке с 

„бронхіальними” 

хрипами. Над 

вогнищами – 

послаблене або 

жорстке (але посилена 

бронхофонія) 

Послаблене дихання чи 

бронхіальне над вогнищем інфекції 

В залежності від стадії: послаблене, 

непостійна крепітація у стадію 

приливу, потім бронхіальне дихання, 

бронхофонія, хрипи не 

вислуховуються, але до 4-7 дня  стадії 

спічінкування з’являється  крепітація.    

У періоді завершення –

вислуховується безліч  вологих хрипів 

над ураженою часткою. 

Жорстке. Поодинокі сухі хрипи. 

Іноді крепітація 

Наслідок 

пневмонії 

Видужання. При 

вогнищево-злівної 

формі- часті легеневі 

ускладнення 

Існує ризик формування 

пневмосклерозу 

Видужання при своєчасному 

призначенні антибіотика, що діє на 

пневмокок. 

Повне видужання або 

формування пневмосклерозу 

Аналіз крові Помірний 

нейтрофільний 

лейкоцитоз.Збільшена 

ШОЕ 

Гострі запальні зміни Виразний нейтрофільний 

лейкоцитоз. Підвищення ШОЕ до 20-

40 мм/год. 

Помірний нейтрофільний 

лейкоцитоз, в випадку вірусних 

збудників – лимфоцитарний. 

Прискорення ШОЕ 

Рентгеногра 

фія 

легень 

Вогнищева інфільтрація 

в однієї із легень. У 

дітей раннього віку 

чвстіше двобічна в 

I,II,VI,IX,X сегм. 

Гомогенні затемнення з чіткими 

прямолінійними межами 

(відповідає одному чи кільком 

сегментам), зниження 

структурності кореня з боку 

ураження.  

У стадіі приливу- посилення 

судинного малюнку і обмежена 

рухливість діафрагми. У стадії 

спечінкування-гомогенні тені з 

чіткими контурами, що відповідають 

частці з залученням у процес кореня 

й прилеглої плеври. 

„Комірчастий” вид легень. 
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гнійного риніту, помірно прискореного дихання, коклюшоподібного сухого кашлю. 

Температура, як правило, не підвищується або є субфебрильною. У третини дітей наявна 

лімфоаденопатія. У легенях визначається розсіяна крепітація по обидва боки, нерясні 

різнокаліберні вологі хрипи.  

У структурі набутих пневмоній 5—20% з них зумовлені Chlamidia pneumoniae, що 

зустрічається в дітей шкільного віку. Хламідійна пневмонія здебільшого починається поступово і 

має всі ознаки наявного бронхіту, супроводжується задишкою, розсіяною крепітацією. До 2-го 

тижня формується двобічна дисемінована пневмонія. Привертає увагу невідповідність між 

клінічно виразною пневмонією і відносно нетяжким станом із мінімальними симптомами 

інтоксикації. На рентгенограмі легень при пневмоніях, які пов’язані з даними чинниками - 

картина дифузійної інтерстиціальної пневмонії (сітчастий легеневий малюнок, поява 

стрічкоподібних затінень уздовж судин і бронхів на тлі емфіземи), можуть бути, особливо при 

збудникі пневмонії Chlamidia pneumoniae, множинні дрібновогнищеві інфільтративні тіні до 3 

мм у діаметрі на тлі незначного здуття і посилення малюнка. У крові у всіх хворих помірний 

лейкоцитоз, збільшення ШОЕ, може бути еозинофілія, моноцитоз. Перебіг — тривалий, має 

рецидивний характер.  

Пневмонії, спричинені Chlamidia psittaci (орнітозна пневмонія на відміну від попередньої, 

розвивається гостро, супроводжується інтоксикацією, температурою понад 39 °С, що 

утримується від 2 до 10 днів. Пневмонія здебільшого є однобічною, нижньочастковою. 

Рентгенологічно визначаються виразні інтерстиціальні зміни на протязі сегмента або частки. 

Виникають гепатоспленомегалія, завжди є зміни з боку нервової системи (загальнотоксичні 

симптоми на висоті гарячки), іноді менінгіти, менінгоенцефаліти, неврити, психози. 

Частота легіонельозних позалікарняних пневмоній варіює в дорослих від 1 до 10%. 

Legionella pneumophila — поширений у природі гідрофільний мікроорганізм (природні 

водойми), що паразитує в амебах, інфузоріях. У системах водопостачання, кондиціонування 

повітря, інших інженерно-технічних системах, де циркулює вода, легіонели колонізують 

різноманітні поверхні — металеві, гумові та синтетичні. За високої концентрації збудника в 

поєднанні з можливістю аерозольного поширення виникає легіонельозна інфекція.  

Припущення стосовно цієї інфекції виникає в разі гострої тяжкої, найчастіше лобарної пневмонії 

(може бути ураження плеври), що погано піддається лікуванню пеніцилінами й іншими -

лактамами.  

Пневмоцистну пневмонію спричиняє представник грибів Pneumocystae carinii, 

спостерігається вона лише в осіб із порушенням клітинного імунітету (наприклад у разі 

лікування імунодепресантами,  у хворих на  СНІД). Пневмоцистоз новонароджених і грудних 

дітей має особливості перебігу. Уражаються здебільшого інтерстиціальні перегородки, які 

потовщуються в 10—20 разів, перешкоджаючи газообміну. Захворювання розвивається 

поступово. Періоральний ціаноз і тахіпное є першими симптомами, а кашлю й гарячки звичайно 
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немає. У міру розвитку захворювання з’являються напади апное, рентгенологічно — дифузні 

двобічні інтерстиціальні зміни з множинними дрібними (міліарними) тінями на тлі здуття 

легеневої тканини. Змін білої крові може не бути. Важливе значення має  бактеріологічне 

дослідження бронхіального змиву.  

При діагностиці пневмонії лікар повинен провести диференціальну діагностику з цілим 

рядом захворювань, які  проявляються синдромно-східної симптоматикою. Серед них 

найбільш головні є наступні. 

При наявності округлих затемнень у легенях, які супроводжують клініку захворювання  чи 

перебігають бессимптомно,  потрібно виключити  туберкульоз, еозинофільні інфільтрати, кисти  

ретенціонні та паразитарні, пухлини. 

        Вогнищеві пневмонії диференцюють з       первинним туберкульозним  комплексом (ПТК) 

легень та вогнищевим туберкульозом. ПТК є вогнищем специфічного запалення на місці 

заглиблення мікобактерій туберкульозу, з лімфангоїтом і ураженням регіонарних лімфатичних 

вузлів. Первинне легеневе вогнище, як правило, не перевищує 1—1,5 см у діаметрі 

локалізується в 3, 4, 5, 8 сегментах, частіше правої легені, а ураження лімфатичних вузлів значно 

більш виразні і тривало зберігаються, ніж при звичайній пневмонії. Невелике вогнище з  

переважанням інфільтрації може повністю розсмоктатися. В іншому разі у вогнищі 

відкладається вапно з утворенням так званого вогнища Гона. Казеозні процеси у вогнищі 

спричинюють розпад тканини з утворенням каверни (тонкостінна порожнина).  

        Вогнищевий туберкульоз легень  характеризується  наявністю невеликих (до 10 мм в 

діаметрі) вогнищ у межах 1–2-го сегментів в одній або обох легенях, що розташовані в над- або 

підключичному просторі, і малосимптомним перебігом. При туберкульозном процесі менше 

виражена інтоксикація, ніж при вогнищевой бактеріальній пневмонії. Рентгенологічески – при 

туберкульозному вогнищі більш чіткі контури, вони розташовані звичайно у верхній та середній 

частках . 

     Вогнищевий інфільтративний процес  може бути раннім проявом  лимфогранульоматозу  і 

домінувати у картині хвороби 

     Крупнофокусні вогнищеві пневмонії потребують виключення  легеневих метастазів 

злоякісних пухлин різних органів та бронхіолоальвеолярного раку легені, а також 

доброякісних пухлин. Але швидка зворотня клінічна та рентгенологічна динаміка на тлі 

антибіотикотерапії та відсутність ураження інших органів вказують на пневмонію.  

       Ураження легень з еозинофільними інфільтратами – пневмоніями у сполученні з високою 

еозинофілією(синдром Леффлера) відмічається при сироватковій хворобі та деяких 

паразитарних захворюваннях: аскаридозі, токсокарозі, анкілостомозі, тріхінельозі, 

стронгілоїдозі, інвазією плоскими гельмінтами, коли личинки мигрують через легені. Аналогічні 

інфільтрати знаходять і в інших органах. У хворих відмічається субфебрильна температура тіла, 

кашель  малопродуктивний, у складі мокротиння велика кількость еозинофілів, іноді біль у боці, 

задишка, алергічні висипи на шкірі, на рентгенограммі визначаються інфільтрати різного 
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розміру з нечіткими контурами, вони швидко зникають (через 4-5 днів), на відміну від   

інфільтратів при альвеолярному ехинококозі, парагонімозі (легенева двувуска) і амебіазі, які 

зникают повільно тільки при  використанні специфічної терапії. У останніх випадках має місто 

клініка  амебної дизентерії, відмічається ураження печінки, як при ехинококозі так і при 

амебіазі.     В аналізах крові, насамперед при токсокарозі,  значно збільшений вміст еозинофілів, 

специфічні сироваткові реакції виявляють антитіла до даних паразитів.       

     Крупозну, полісегментарну  пневмонії диференцюють з     інфільтративним туберкульозом 

легень  та казеозною пневмонією, а також з інфарктом легені та ускладненнями пневмонії – 

плевритом, піопневмотораксом. Якщо такі обширні пневмонії  мають нижньочасткову 

локалізацію, то інколи потрібно виключати   апендицит, перитоніт, кишечну непрохідність.  

Незважаючи на гострі болі в животі, які локалізуються у ілеоцекальній ділянці, хворий  на 

пневмонію допускає глибоку пальпацію живота, коли вдається відвернути його увагу. Існує 

атипова менінгеальна форма крупозної пневмонії, яку необхідно диференціювати з менінгітом, 

коли з перших  часів захворювання визначаються виразні мозкові симптомми (головний біль, 

судоми, блювання, сонливість), наявні менінгеальні симптоми. Таким хворим з діагностичної та 

лікувальної метою призначається спиномозкова пункція. Спиномозкова ридина прозора, 

витікає під підвищеним тиском, цитоз та білок у нормі.   

        Інфільтративний туберкульоз легень — це специфічний ексудативно-пневмонічний 

процес з протяжністю понад 10 мм, схильністю до прогресування, який клінічно нагадує 

сегментарну, часткову пневмонію (найчастіше уражає сегменти верхньої частки правої легені).  

Казеозна пневмонія характеризується швидким зростанням казеозно-некротичних змін і 

тяжким перебігом (фебрильна температура,  виразна інтоксикація, численні фізикальні дані, 

лейкоцитоз із зсувом вліво в лейкоцитарній формулі, масивне бактерієвиділення). 

     Інфаркт легені звичайно розвивається при застої у малому колі кровообігу, мерехтливій 

аритмії, флеботромбозах, що призводить до  тромбоемболії легеневої артерії. У пацієнта 

раптово з’являється біль у груді, задишка, кровохаркання при відсутності інтоксикації, 

підвищення температури. Рентгенологічно у типових випадках відзначається  затемнення 

трикутної форми з вершиною, яка має напрямок до кореня легені, іноді виявляється 

плевральний випіт, частіше геморагічного характеру.  

      Плеврит - запальне захворювання плеври інфекційної та неінфекційної етіології з 
відкладенням на ній фібрину або з випотом у плевральну порожнину. В залежності від 
характеру запальних змін плеври виділяють сухі (фібринозні) ексудативні (серозні, серозно-

фібринозні, гнійні, геморагічні) плеврити.  Перебіг: гострий, затяжний (тривалий). Локалізація: 
обмежений (міжчастковий, базальний), дифузний (тотальний) плеврит. 

Тяжкість перебігу плевриту: легкий, середньої тяжкості, тяжкий. 

   Сухий (фібринозний) плеврит  найчастіше є супутнім активній формі туберкульозу (70-80 %), 
ревматизму, але можуть розвиватись при пневмонії різної етіології.Фібринозним плевритом 
хворіють переважно діти старшого віку. 

Клінічні прояви та діагностичні критерії сухого плевриту:  
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 -загальна інтоксикація: фебрильна чи субфебрильна температура, пітливість; 

-біль у різних частинах грудної клітки та живота, що посилюється при диханні, кашлі,  різких  
рухах,   гучній  розмові,   нахилі  тулуба  в  здорову  сторону,   при надавлюванні на міжреберні 
проміжки; 

-вимушене положення дитини на боці враженої плеври; 

-часте дихання, задишка, гіпоксія; 

-зменшення екскурсії дихальних рухів нижнього краю легень, -шум  тертя плеври на фоні 
послабленого дихання. 

Рентгенологічні критерії: неповне розкриття реберно-діафрагмального синусу, верхні 
контури діафрагми можуть набувати зубчатого окреслення. 

При фібринозному плевриті в крові виявляється помірний лейкоцитоз -10 - 12x109/л, 

зсув лейкоцитарної формули вліво до паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів в 
поєднанні з лімфопенією, а також моноцитозом, відмічається прискорення ШОЕ. На 
протеїнограмі,  проведеній в  гострий період,  виявляється  зниження альбуміно - 
глобулінового коефіцієнту 

        Ексудативні  (серозні, серозно-фібринозні) плеврити ускладнюють перебіг пневмонії у 
дітей дошкільного та шкільного віку. Діти перших 3 років життя хворіють серозними 
плевритами дуже рідко. 

До ексудативних плевритів нетуберкульозної етіології відносять парапневмонічні (в 
розпал пневмонії) та метапневмонічні (в кінці хвороби) плеврити. У дітей раннього віку 
спостерігаються переважно парапневмонічні плеврити. 

Клініка ексудативного плевриту: підвищується температура до 38-39°С , з'являється 
болючий сухий кашель, біль у боці. В період накопичення у плевральній порожнині ексудату 
діти лежать на хворому боці чи знаходяться у вимушеному сидячому положенні. Це зменшує 
больові відчуття. Спостерігається виражений цианоз, задишка, тахікардія, холодний піт та 
загальна слабкість. При огляді відмічається  відставанння хворої половини грудної клітки при 
глибокому диханні, виражена асиметрія її за рахунок збільшення об'єму ураженої сторони, 
збільшення передньозаднього розміру грудної клітки. У дітей раннього віку помітні 
згладженість, розширення та навіть вибухання міжреберних проміжків, пастозність м'яких 
тканин, болючість при натискуванні на грудну клітку на стороні ексудату, там же нерідко 
розширені шкірні вени, згладжені над- і підключичні впадини. 

Правобічні плевральні випоти відтісняють до низу діафрагму та печінку. При лівобічних 

плевритах ексудат заповнює напівмісяцевий простір Траубе, якій зверху обмежений нижнім 
краєм легень, зліва - селезінкою, справа - лівим краєм печінки, де відмічається скорочення 
перкуторного тону. 

Внаслідок різного рівня від'ємного внутрішньоплеврального тиску рідина розміщується у 
вигляді лінії Елліса-Дамуазо-Соколова, що являє собою параболу, верхня межа якої від задньої 
аксилярної лінії поступово знижується у напрямку хребта і до бокової передньої поверхні 
грудної клітки. При перкусії на місці значного випоту відмічається абсолютно тупий звук, а над 
ним тимпанічний (зона Шкоди). При аускультації над зоною випоту виявляється бронхіальне 
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дихання, чітка бронхофонія. Шум тертя плеври вислуховується тільки напочатку появи ексудату 
та при його розсмоктуванні. 

Картина крові при ексудативних плевритах аналогічна картині при сухому плевриті. При 
рентгенологічному дослідженні у прямій проекції відмічається  гомогенне густе затемнення 
нижньої частини легені з типовим рівнем ексудату, верхня межа якого увігнута та йде зверху 
вниз медіально, збігаючись з лінією Елліса-Дамуазо- Соколова. 

В залежності від локалізації ексудату виділяють міжчастковий плеврит (інтерлобіт), 
базальний (діафрагмальний) плеврит, медіастинальний плеврит, дифузний (тотальний) 
плеврит.  

Міжчасткові плеврити часто розвиваються при повторних пневмоніях. Рентгенологічно 
міжчасткові плеврити характеризуються наявністю щільного гомогенного затемнення 
трикутникової чи лінзоподібної форми з чітким зовнішнім контуром у боковій проекції. 

Для обмеженого базального (наддіафрагмального) плевриту характерними є 
поверхневе дихання, біль в нижній частині грудної клітки. Рентгенологічно виявляється 
напівовальне чи у вигляді смуги однорідне затемнення, що зливається з куполом    діафрагми. 

Медіастинальний плеврит найчастіше має звичайно туберкульозну етіологію. 
Характерним є накопичення ексудату між легеневою та медіастинальною плеврою. У клінічній 
картині домінує сильний загрудинний біль, біль у ділянці живота, при ковтанні. Може 
розвинутися дисфагія та дисфонія. У ділянці яремної ямки, шиї та грудей іноді спостерігається 
набряк м'яких тканин. Плеврит може ускладнитись полісерозітом. 

     Ураження плеври у вигляді ексудативного або сухого плевриту часто супроводжує первинний 

легеневий туберкульоз і бронхоаденіт. Самостійною нозологічною одиницею вважають 

туберкульозний ексудативний плеврит з ураженням костальної плеври. Трапляється частіше 

в дітей дошкільного та шкільного віку й може мати алергійну форму (у відповідь на інфекцію в 

субплевральному сплетенні лімфатичних судин) або туберкульоз плеври (внаслідок прориву 

казеозного вмісту лімфатичного вузла в порожнину плеври). Ексудат при туберкульозному 

плевриті серозний або серозно-фібринозний, містить 40–60 г/л білка, з-поміж формених 

елементів переважають лімфоцити, у ньому рідко виявляють мікобактерії туберкульозу. 

Захворювання починається гостро, фізикальне дослідження виявляє типові ознаки 

плеврального випоту. 

Гнійні плеврити є ускладненням стафілококової пневмонії та вражають переважно дітей 
перших 2-х років життя.  Виділяють обмежені, розповсюджені та тотальні гнійні плеврити 
(емпієма). Емпієма плеври найчастіше розвивається у дітей грудного віку, обмежені плеврити 
(апікальні, пристиночні, міжчасткові, базальні та медіастинальні) - у дітей більш старшого віку. 

Клінічна та рентгенологічна картина гнійного плевриту тотожна клінічній картині 
ексудативного плевриту, однак тут значно більше виражені симптоми інтоксикації. Стан дитини 
більш тяжкий. Температура тіла гектична, хворого турбує сухий, болючий кашель з 
відходженням незначної кількості харкотиння. Грудна клітина на стороні ураження 
бочкоподібно роздута, відстає в акті дихання, міжребер'я розширені. Скорочення перкуторного 
звуку виражене більшою мірою позаду та збоку, в підпахвинній області. У дітей старшого віку 
чітко визначається лінія Елліса-Дамуазо-Соколова, трикутник Грокко-Раухфуса. У випадку 
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швидкого накопичення гнійного випоту виникає дуже тяжкий стан ( різкий біль, задишка, 
цианоз, неспокій, серцебиття). Серцевий повштовх в цих випадках  розлитий, зміщений в 
здорову сторону. 

Загальний аналіз крові: гіперлейкоцитоз (ЗО-40 х 109/л) з нейтрофільозом та 
паличкоядерним зсувом до 15-20%, гіпохромна анемія, значне зниження гемоглобіну, 
прискорення ШОЕ (50-60 мм/г). Ранньою рентгенологічною ознакою гострого гнійного 
плевриту є рівномірне зниження пневматизації легеневого поля та виникнення тіні 
плащевидного плевриту, що є початковою формою захворювання. 

При емпіємі на рентгенограмах виявляється гомогенне затемнення легеневого поля з 
чіткою межею ексудату та повітряною легеневою тканиною над ним, діафрагма не 
контурується, синуси не визначаються. Зі збільшенням випоту відмічається зміщення межистіння 
в протилежний бік та наростання інтенсивності тіні. Діагноз уточнюється після проведення 
пункції плевральної порожнини.  Показання до проведення     пункції плевральної порожнини: 

ексудативний плеврит неясної етіології; наявність великого випоту, що утруднює дихання та 
здавлює органи   межистіння 

      Пневмоторакс   -   патологічний   стан,   який   характеризується   скупченням   повітря   у 

плевральній порожнині й супроводжується частковим чи тотальним спаданням легені. Типи 

пневмотораксу: ідіопатичний первинний ( з'являється при відсутності клінічних проявів легеневих 

захворювань) і спонтанний вторинний ( розвивається при клінічно вираженому 

бронхолегеневому захворюванні). Види пневмотораксу: за механізмом розвитку- відкритий, 

закритий, клапанний (пневмоторакс напруження), за механізмом виникнення - спонтанний, 

травматичний чи ятрогенний.    Критерії діагностики: клінічні симптоми та рентгенологічні ознаки 

стиснення легені.                 

       Піопневмоторакс - одночасне скупчення гною, а також газу чи повітря у плевральній 

порожнині. Локалізація процесу: тотальний (напружений чи ненапружений), обмежений ( 

осумкований). Критерії діагностики - клінічні й рентгенологічні симптоми стиснення легені й наявність 

гною у плевральній порожнині. 

       При проведенні  диференційного діагнозу між пневмонією та туберкульозом і раком легень  

проводят бронхоскопію, а також плевроскопію, біопсію легень, компьтерну томографію, 

дослідження мокротиння для виявлення ознак запалення, ракових клітин при  пневмонії 

ракового генеза,    еластичних волокон які свідчать про розпад легеневої тканини, а також 

бактеріологічне виділення бацили Коха.  

        Порожнинні утворення, які ускладнюють пневмонію: абсцес, стафілококова деструкція 

легень з  утворенням бул  потребують диференціації з кавернозним туберкульозним процесом, 

кістами легень, пухлиною з розпадом.  

        У   випадку формування  абсцесу  відмічається  погіршення  тяжкого стану дитини, нарастає  

слабкість, апатія, анорексія. Ще вище зростає температура тіла, шкіра  набуває землистий 

відтінок, загострюються риси обличча,  посилюється задишка з участю допоміжних м’язів. 

Перкуторно визначається   вкорочення перкуторного звука над абсцесом, вислуховується 



253 

 

різнокаліброві вологи хрипи. Після проривання абсцесу у бронх з’являються типови клінічні 

ознаки наявності порожнини: амфоричне  дихання,  звучні  вологи хрипи з металічним 

відтінком, тимпанічний  перкуторний тон над порожниною. Хворий відкашлює велику кількість 

гнійного мокротиння. У період формування абсцесу ретгенологічно в ділянці пневмонії  

відзначається у період формування абсцесу інтенсивне відокремлене гомогенне затемнення, 

після прориву абсцесу у бронх  з‘являється порожнина з горизонтальним рівнем рідини, яка  

звичайно  розташована по периферії легені. На місці абсцесу  з часом формується ділянка 

фіброзу.         

          Кісти легені можуть бути поодинокими (солітарними) і множинними (полікістоз), 

природженими або набутими внаслідок деструктивної пневмонії, після інфаркту, при 

паразитарних інфекціях (частіше  легенева двувуска), туберкульозу.  Природжені кісти 

(справжні) виникають внаслідок порушення розвитку бронху  на ранньому етапі ембріогенезу 

(бронхіальні кісти) і локалізуються в ділянці трахеї, головних бронхів. Пізніше порушення 

ембріогенезу зумовлюють   кісти в периферичних відділах легень, частіше у верхній лівій частці, 

вони овоїдної форми, з четкіми контурами, навколо них немає інфільтрації, склерозу. Просвіт 

кісти звичайно з бронхом не з’єднується.   

      Кісти набуті, які з’явилися  після очищення абсцесу, мають стінки нерівномірної товщини, 

сформовані із грубої фіброзної тканини, частіше вони розташовани у задніх сегментах і мають 

неправильну форму, іх внутрішній контур з виступами, карманами, більш чіткий, ніж наружний, 

тканина навколо них склерозована. „Були”  після легеневої деструкції, як і каверни  при 

туберкульозі, тонкостінні, але „були”  звичайно  достатньо швидко ліквідуються-через 0,5-1 рік. 

Якщо були,  каверни чи порожнина після очищення абсцесу залишаються, тоді це хибна киста.   

       У дитячому віці пневмонія чи ії ускладнення ДН потребує диференціальну діагностику із  

сторонніми тілами дихальних шляхів.  Сторонні  тіла  гортані завжди викликають 

нападоподібний, рефлекторний кашель,  а також  осиплий голос, симптоми дихальної 

недостатності внаслідок розвитку реактивного запалення гортані. Діагноз ставиться на підставі 

анамнезу, клінічних симптомів, даних обстеження легень: тимпаніт при перкусії, послаблене 

дихання при аускультації, огляду гортані при ларингоскопії.   Сторонні  тіла  трахеї викликають 

різке порушення дихання, нападоподібний кашель, іноді з домішками крові, блювоту, свістячий 

вдих.  Сторонні  тіла  бронхів локалізуються частіше  у правому бронху. Крупні тіла 

локалізуються у крупних, дрібні тіла  проникають у часткові і сегментарні бронхі. Якщо сторонне 

тіло повністю закриває головний бронх, розвивається важка дихальна недостатність. При огляді 

відмічається відставання екскурсії половини грудної клітки, перкуторно – притуплення 

перкуторного звука, аускультативно – послабленне дихання або його відсутність. При попаданні 

стороннього тіла у часткові бронхі стан дитини частіше задовільний. Відмічається постійний 

сухий кашель, іноді нападоподібний. На стороні находження стороннього тіла перкуторний тон 

– вкорочений, аускультивно - послаблене дихання, можуть бути сухі хрипи.   Сторонні  тіла у 

мелких бронхах викликають швидкий розвиток пневмонії  (особливо при аспірації органічних  

сторонніх  тіл) від деяких часів до 1-2 днів. Пневмонія розвивається без попереднього 

запального процесу верхних дихальних шляхів, має рецидивуючий характер та погано 
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піддається лікуванню  загальноприйнятими методами терапії. При попаданні стороннього тіла у 

дихальні шляхи  маленьких дітей, як правило, чіткі анамнестичні дані відсутні, так як аспірація 

проходить непомітно. Іноді в таких пацієнтів відмічається легкого ступеня задишка, повторні 

запалення бронхів, бронхопневмонія. Головним діагностичним  симптомом аспірації 

стороннього тіла у дітей цього віку  може бути блювота, інколи багаторазово.  На рентгенограмі 

при аспірації стороннього тіла відмічається зниження прозорості відповідної ділянки (частка, 

сегмент) легень, відставання дихальних рухів діафрагми при часткової закупорки бронха. При 

повній закупорці відмічається гомогенне затемнення частки чи сегмента легені.       

При наявності  інтерстиціального процесу  у легенях лікар повінен виключити у першу 

чергу наступні стані: інтерстиціальний набряк легень, туберкульозне ураження легень, 

альвеоліти.  

Набряк легень може бути діагностований при наявності  ураження серця (кардіомегалія, 

аускультативна картина вади серця, тахіаритмія, рубцові чи ішемічні ураженні на ЕКГ та ін.). 

Набряк легень звичайно перебігає як  двобічний процес. Рентгенологічно  відмічається 

посилення та деформація   легеневого малюнка, а також затемнення частіше двобічні, які 

розташовані у середніх поясах легеневих полей, бліжче до коренів та нагадують тінь 

„метелика”. 

        Діагноз туберкульозу в дітей встановлюють на підставі: детального анамнезу (відомості 

про вакцинацію БЦЖ, контакти з хворим на туберкульоз, відповідні чинники ризику), даних 

клінічного динамічного спостереження за перебігом захворювання, рентгено-томографічної 

картини, результатів  туберкулінодіагностики в динаміці.  Хламідійні та пнемоцистні пневмонії 

потрібно диференціювати з       дисемінованим туберкульозом – це гематогенна форма, коли 

джерелом дисемінації зазвичай є казеозно перероджені бронхіальні лімфатичні вузли.  

Характеризується рівномірним густим висипанням дрібних, завбільшки з просяне зернятко, 

туберкульозних горбків в  обох легенях. Гострий перебіг часто виявляється як міліарний 

туберкульоз, який характеризується дисемінацією інфекції не тільки в легені, а й в інші органи 

—печінку, селезінку, кишечник, мозкові оболонки.  

Альвеоліти  можуть виникати в результаті екзогенного впливу пилку тваринного   та 

неорганічного походження, харчових аллергенів, лікувальних препаратів та інших речовин 

(екзогенній альвеоліт). Токсичний альвеоліт виникає від вдихання отруйних речовин, 

токсичного впливу на легеневу тканину, химічних речовин та лікарських препаратів 

(цитостатики, нітрофурани, гангліоблокатори, сульфаниламіди, анаприлін и др.). При повторних 

впливах данних чинників   починає формуватися фиброзуючий альвеоліт в результаті 

прогресуючого інтерстиціального фіброзу.  В клінічній картині відмічаються насамперед 

спочатку задишка при фізичному навантаженні, потім у спокої, стомлюваність,  кашель, 

звичайно сухий, з’являються ознаки  гипоксії: відставання у фізичному  розвитку, акроціаноз, 

формується хронічне легеневе сердце, артритичний синдром, поліцитемія. Патогномонічні 

аускультативні дані – ніжна, як «тріск целофану», непостійна, розсіяна  крепітація На 

рентгенограмі відмічают дифузне зниження прозорості легень, высоке стояння діафрагми, 
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картину «стільникової легені». При функціональному дослідженні легень з’являються 

рестриктивні порушення. Антибактеріальна терапія неефективна. 

Ураження легень при системних захворюваннях сполучної тканини мають залежність від 

виду колагенозу та характеру перебігу хвороби і  характерізуються інтерстиціальним 

пневмонітом та легеневим васкулітом. Особливо типова рентгенологічна картина при 

склеродермії і дерматоміозиті, коли у нижніх частках відмічається дрібнокомірчастий малюнок  

з дрібновогнищевими інфільтратами, дисковідними ателектазами. При СКВ  відмічається 

дифузне посилення легеневого малюнка у нижніх частках з появою нечітко обмежених  ділянок 

інфільтрації. У клініці звертають увагу на системні прояви (суглобовий синдром, ураження 

шкіри, нирок, панцитопенія та ін.) та лабораторні маркери колагенозів. 

          Інтерстиціальні процеси у легенях  потребують виключення хронічних бронхолегеневих 

захворювань, пов’язаних  із  спадковою патологією     (ідіопатичного  гемосидерозу, дефициту α-

1антитрипсину та ін.), насамперед, муковісцидозу та вродженими вадами бронхолегеної 

системи.  

Лікування 

Режим у дитини, що старше 1 року, має бути постільний протягом усього періоду гарячки. 

Із нормалізацією температури режим розширюють протягом 2—3 днів, і за 3—4 дні можна 

починати прогулянки, поступово збільшуючи їхню тривалість (від 20 хвилин).  

Харчування має відповідати вікові. У гострому періоді хвороби потрібна механічно і 

хімічно щадна їжа. Кількість рідини збільшують на 20% порівняно з віковими нормами (морси, 

соки, чай з лимоном і под.). 

Етіотропну терапію хворим на ГП проводять з урахуванням можливих збудників 

захворювання (вірусів, бактерій), з огляду на вік, походження пневмонії, клінічної картини. 

Застосовують противірусні препарати (ремантадин, алгірем, таміфлю, рибаверін, лаферон, 

віферон, анаферон, гропрінозин, аміксин, арбідол, амізон, протигрипозний імуноглобулін).  

Первинний вибір антибактеріального засобу за бактеріальної пневмонії, як і його заміну в 

разі неефективності, практично завжди проводять емпірично (таблиця 2). Як Згідно 

фармакокінетичним та фармакодинамічним дослідженням  -лактамні антибіотики (пеніциліни, 

цефалоспорини) і макроліди потрібно  уводити дворазового але препарати, що мають тривалий 

постантибіотичний вплив (аміноглікозиди), або нагромаджуються у великій концентрації в 

клітинах (сумамед, рифампіцин), або мають тривалий період напіввиведення (цефтріаксон), 

переважно вводять одноразово (усю добову дозу). Запорукою успішної антибактеріальної 

терапії є чітка реєстрація ефекту та заміна препарату в разі його неефективності. 

Повний ефект: спад температури нижче від 38 °С через 24—48 годин у разі неускладненої 

і через 3—4 доби в разі ускладненої пневмонії на тлі поліпшення стану й апетиту, зменшення 

задишки. У ці терміни рентгенологічні зміни не наростають або зменшуються. Частковий 

ефект: збереження фебрильної температури після закінчення зазначених вище термінів із 
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зниженням ступеня токсикозу, задишки, поліпшенням апетиту і за відсутності негативної 

рентгенологічної динаміки.  У цьому разі змінювати антибіотики не потрібно. Відсутність 

ефекту: збереження фебрильної температури із погіршенням стану і (або) наростанням 

патологічних змін у легенях або плеврі. 

Рекомендується для емпіричної, стартової терапії використовувати «захищені» 

пеніциліни, цефалоспорини 2-го покоління, зрідка (за госпітальної ГП, у новонароджених) 

цефалоспорини 3-го покоління, нові макроліди. Останні є препаратами вибору в разі атипових 

пневмоній.  

За адекватного добору антибіотика й швидкого настання ефекту в разі неускладненої 

типової ГП достатньо 6—7 днів антибактеріальної терапії (3—4 дні після нормалізації 

температури), у разі атипової: пневмоцистної — 14—21 доба, легіонельозної — 21 доба. 

Лікування ускладненої ГП є тривалим (у разі абсцедування 42—56 доби). Прийнято вважати, що 

парентеральне лікування слід продовжувати принаймні протягом 2-х днів після настання 

ефекту, потім переходити на пероральне введення препарату (східчаста терапія). У разі 

неускладненої пневмонії ліпше застосовувати оральні засоби з перших днів хвороби. 

За вірусних пневмоній на перший план виходить посиндромна терапія. За тяжкого грипу 

парентерально (внутрішньом’язово) уводять імуноглобулін протигрипозний, № 3—4, з 

інтервалом 1—2 дні, інтерферон (лаферон) у віковій дозі . У разі РС-пневмонії — палі-зумаб 

(синаджиз). У разі цитомегаловірусної ГП призначають ганцикловір (в/в, добова доза 10 мг на 1 

кг маси тіла, за 2 уведення, протягом 14—21 дня разом зі специфічним ЦМВ імуноглобуліном 

(цитотек) в/в крапельно по 50 ОД за одне введення або фоскаднет в/в. Потім підтримуюча 

половинна доза ганцикловіру упродовж 5—7 тижнів. 

Застосовувати деякі антибіотики, з огляду на їхню токсичність, заборонено до певного 

віку: фторхінолони — до 12, тетрацикліни — до 8 років.  

Показанням до переходу на альтернативні препарати, беручи до уваги результати 

бактеріологічного, імунологічного обстеження, є: відсутність клінічного ефекту від препарату 

першого вибору у названий вище термін, виникнення значних небажаних медикаментозних 

реакцій.  

Таблиця 3.  Вибір антибактеріальної терапії у разі позагоспітальної пневмонії залежно від віку 

дитини 

Форма 

пневмонії 

Антибіотики 

Вибору 

Добова доза 

(мг на 1 кг 

маси тіла), 

шлях 

уведення 

Альтернативні  

препарати 

Добова доза 

(мг/кг), 

шлях уведення 

1—6 місяців 
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Типова  Амінопеніциліни 

Амоксицилін/ 

клавуланат 

Ампіцилін/сульбактам 

 в/в 

30 

 

в/в в/м 150 

Цефалоспорини II  

Цефуроксим (зинацеф) 

III покоління 

Цефотаксим (клафоран) 

Цефтріаксон (лангоцеф)  

Цефаперазон (цефобид) 

Цефтазидим (фортум) 

в/м, в/в 

50-100 

 

50-100 

20-80 

50-100 

 30-50 

атипова  Сучасний макроліт 

Азитроміцин 

Рокситроміцин 

Кларитроміцин 

Спіраміцин 

Джосаміцин, 

Мідекаміцин 

п/о 

5-10 

5-8 

 

150 тис. од 

40-50 

30-50 (<12р.) 

Ко-тримаксозол п/о   

20 за 

триметапримом 

6 місяців — 6 років 

Типова Амоксицилін  

або/і 

Сучасний макролід 

п/о 

50-100 

Амоксицилін/клавуланат, 

 

Цефалоспорини II 

Цефуроксим аксетил (зиннат) 

Цефаклор 

III покоління 

Цефиксим  (цефепiм) 

Цефалоспорини II, III 

п/о       в/м  в/в 

30-50    60-120 

п/о 

30-100 

40 

 

 6-8 

в/м, в/в 

6—15 років 

типова  Сучасний макролід п/о Амоксицилін/клавуланат, 

Цефалоспорини II, III  

Лінкосаміди 

Лінкоміцин 

п/о, в/м, в/в 

 

в/м   в/в 

30 



258 

 

атипова: 

  неускладнена  

Сучасний макролід п/о Тетрацикліни 

Доксициклін (дітям > 8 років) 

п/о 

5 

  ускладнена 

плевритом або 

деструкцією 

Амоксицилін/клавулан

ат або 

Ампіцилін/ 

сульбактам 

Цефалоспорини II 

в/м, в/в Аміноглікозиди 

Гентаміцин, Сизоміцин, 

Тобраміцин 

 Нетилміцин 

Амікацин 

+ Цефалоспорини II, III, 

 IV покоління — Цефепім 

 

Лінкоміцин+Аміноглікозид, 

Карбопенемы 

Меропенем, 

Імепенем 

 

Левоміцетин сукцинат 

в/м, в/в 

2-4 

 

6-9 

в/в 12-15 

в/м  в/в 

50 (< 6 р.) 

2г на добу >6 р. 

  

в/в 

20-30 (<12р.) 

2г на добу якщо 

масса >50кг 

в/м  в/в 

25-30 (<1р.) 

50 (>1р.) 

Таблиця 4. Вибір антибактеріальної терапії у разі госпітальної пневмонії  

Нозологічна форма Препарат вибору Альтернативний препарат 

Пневмонії, що виникли у 

відділеннях загального 

профілю,  

без чинників ризику 

Амоксицилін/клавуланат 

Ампіцилін /сульбактам 

Цефалоспорини II–III, крім 

Цефтазидиму 

Цефепім+Аміноглікозид, 

Фторхіноли — Левофлоксацин 

400 мг/добу  

Пневмонії, що виникли у 

відділеннях загального 

профілю,  

за наявності чинників 

ризику 

Цефалоспорини III 

 Цефепім 

Цефтазидим або 

Цефапіразон+Аміноглікозид 

Карбопенеми, 

Тетрациклін/клавуланат або 

Азтріонам (в/м,в/в 30-50 мг/кг), 

Ванкоміцин (в/в 40 мг на 1 кг маси 
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тіла) 

 

У лікуванні пневмоній у хворих з імунодефіцитними станами в разі пневмонії 

бактеріальної природи застосовують цефалоспорини III, IV покоління або ванкоміцин у 

поєднанні з аміноглікозидами (нетиміцин, амікоцин); у разі пневмоцистної ГП препаратом 

вибору є Ко-тримоксазол, менш активними є тинідазол і метронідазол; за грибкової інфекції — 

протигрибкові препарати (флюконазол, амфотерицин У). 

Слід зазначити, що в лікуванні стафілококової ГП слід обов’язково застосовувати 

антистафілококову плазму та гамма-глобулін. 

Призначення протигрибкових і біопрепаратів під час коротких курсів антибіотиків вузького 

спектра обмежується дітьми 1 місяця життя і хворими з імуносупресією. Тільки за тривалої (3—4 

тижні) антибіотикотерапії широкого спектра, у тому числі в разі застосування альтернативних 

препаратів, показане їхнє призначення (флюконазол, кетоконазол).   

Патогенетичну терапію призначають, беручи до уваги основні патогенетичні механізми 

розвитку захворювання. Вона передбачає застосування: 1) протизапальних препаратів 

(мефенамінова кислота, ереспан та ін.), що пригнічують активність медіаторів запалення; 

2) антиоксидантів і стабілізаторів мембран (вітаміни, особливо А, Е, димефосфон, есенціале та 

ін. впродовж 7—10 днів); 3) оксигенотерапії; 4) лікування власне токсикозу. 

Симптоматична терапія включає судинозвужувальні препарати для лікування риніту, 

препарати «від кашлю». Дітям до 1 року рекомендується ендоназально фізіологічний розчин — 

препарат у краплях Салін 0,65%, Аква Маріс (краплі, спрей), а з лікарських засобів, 

застосовуваних проти кашлю, перевагу надають «муколітичній» групі препаратів — 

”муколітичні препарати з відхаркувальним ефектом” і власне відхаркувальні препарати. 

Слід пам’ятати, що антигістамінні препарати призначають інколи хворим із виразним 

ексудативним компонентом, оскільки вони мають «висушувальну» дію на слизову оболонку 

бронхів, посилюють непродуктивний кашель і є небезпечними в разі наявності в'язкого 

характеру секрету. 

Фізіотерапевтичне лікування. У гострому періоді пневмонії (за винятком ускладненої) 

застосовують електричне поле УВЧ, призначаючи 5—6 сеансів (більш тривалі курси не 

рекомендують через можливий розвиток склерозу), мікрохвильову терапію, індуктотермію. 

Потім проводять 10—15 сеансів ампліпульсофорезу з розчином нікотинової кислоти, хлористого 

кальцію, сульфату міді чи магнію. У разі затяжного перебігу, коли є ймовірність склеротичних 

змін у легенях, рекомендовано застосовувати індуктотермію, діатермію, ампліпульсофорез із 

3% розчином йодиду калію, лідазою. Дітям із рахітом у період видужання призначають курс 

загального УФ-опромінення. Лікувальну фізкультуру починають після виходу з токсикозу і 

зниження температури до субфебрильних значень, зокрема проводять дихальну гімнастику і 

масаж грудної клітки (вібромасаж, банковий масаж). Доцільним є проводити тепловологі 
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інгаляції, інгаляції із муколітиками, відваром трав, фізіологічним розчином. Після закінчення 

гострого періоду призначають адаптогени (екстракт елеутерококу, настойки лимоннику, левзеї, 

родіоли рожевої, ехінацеї тощо) і вітаміни С, А, Е, групи В всередину. 

 Лікування  ускладнень 

   Лікування ДН: ліквідування причини, що призвела до розвитку ДН, підтримка прохідності  

дихальних шляхів, нормалізація транспорту кисню, зниження навантаження на апарат 

дихання. 

   Ліквідування причини, що призвела до розвитку ДН 

- при інфекції трахеобронхіального дерева та пневмоніях призначається протимікробна 
терапія 

- при пневмотораксі та плевриті проводять дренаж плевральної полості, при абсцесі – 
його дренування 

- при тромбоемболії легеневої артерії – тромболітична терапія 
-  при механічній обструкції дихальних шляхів видаляють стороннє тіло 

Догоспітальна допомога  

1. Забеспечити прохідность дихальних шляхів: фіксація язику, положення, очистити 
порожнину рота, введення воздуховода,  відсасивання слизу. 

2. Проведення ІВЛ при III ст. ДН,   гипоксемічних  судомах: «Рот у рот», »рот в ніс», «рот в 
рот, ніс»,  через респіратор з ЧД  у новонароджених - 30-40,  з 1місяця до  1року – 25-30, 
з 1 року до 3 років -20-25, від 3 до 14  років  - 16-20 дихань за  хвилину. 

3. Киснева терапія . 

4. Знеболювана терапія (наркотичні аналгетики) 

Шпитальна  допомога 

1. Киснева терапія крізь носовий катетер або назофарінгеальний, який поставлений у нижній 

носовий хід. При цьому дитина отримує 25-35% кисню. Кисень потрібно давати безперервно  

протягом 2 -10 годин. 

2. Підтримування вільного проходження  дихальних шляхів - покращення дренажної функції  

бронхів. Для цього - використання муколітичних препаратів інгаляційно (парови та УЗ-

інгаляції). Механічна стимуляція кашля електровідсосом. 

3. Регидратація 

4. Положення пацієнта: положення на здоровому боці при масивній однобічній пневмонії; 

положення пацієнта на животі при ателектазах ( сприяє поліпшенню оксигенації  і евакуації 

бронхіального секрету). 

5. Постуральний дренаж, вібраційний масаж, дихальна гімнастика. 
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6. Прокол (коникотомія) щитоподібно-перстнеподібної перетинки товстої голкої, установка 

катетера 1мм і кожні 1-2 години  введення через катетер теплого фізіологічного розчину з 

антибіотиками. 

7. У тяжких випадках - ДН III і навіть  II ступеня при наявності у дитини рясної кількості 

мокротиння, яку вона не може сама відкашляти, є показанням до активної санації трахеї і 

бронхів:  інтубація трахеї  и «лаваж» (промивання  ізотонічним розчином хлориду натрію 

(0,5-1 мл/кг) з антибіотиками, а також  ІВЛ. 

Показання до ІВЛ. Абсолютні: зупинка дихання; його                                                                

патологічні типи; нестабільна гемодинаміка (шок);                                             виразні порушення 

свідомості (кома, сопор). 

Відносні: зніження РО2 менш ніж 45 мм рт. ст.; підвищення РСО2 більш ніж 60 мм рт.ст.;  рН 

артеріальної крові – менш ніж 7,35; важка серцева недостатність, набряк легень; виразна 

інтоксикація. 

При ателектазах, обструкції використують спонтанне дихання с позитивним тиском на 

видохі 30-60 хвилин (3 хвилини дихати, 2 хвилини відпочивати). Опір- 15 мм водн. ст.   

Лікування плевритів комплексне  з урахуванням етіології основного захворювання, 
індивідуальної реактивності організму дитини та тяжкості перебігання хвороби. Хворі сухими та 
серозними плевритами лікуються консервативно. Якщо плеврити виникають на тлі гострої 
пневмонії; для ліквідації запального процесу в легенях проводиться інтенсивна 
антибактеріальна, симптоматична, десенсибілізуюча та загальнозміцнююча терапія. Плевральна 
пункція з лікувальною метою показана тільки при наявності значного серозного випоту, що 
утруднює дихання та стискує органи   межистіння. 

Поряд з цим створюються найсприятливіші умови для догляду за дітьми, зокрема для 

організації правильного режиму харчування. Широко використовується аеро- та 

оксигенотерапія. Комплексне лікування хворих серозними плевритами обов'язково включає 

антигістамінні засоби, препарати заліза, комплекс вітамінів, знеболюючі. Фізіотерапевтичні 

процедури в гострий період протипоказані. У фазі розсмоктування ексудату призначаються 

аплікації парафіну, електрофорез розчину кальцію хлориду. Велике значення в період 

реконвалесценції має лікувальна дихальна гімнастика, масаж грудної клітини. Після ліквідації 

процесу показано санаторно-курортне лікування. 

            Лікування гнійного плевриту необхідно проводити в умовах спеціалізованого відділення 

торакальної хірургії 

Профілактика пневмонії: первинна включає загартовування дитини з перших місяців 

життя, раціональне харчування і догляд, достатнє перебування на свіжому повітрі. Потрібно 

запобігати виникненню і вчасно санувати вогнища хронічної інфекції, лікувати захворювання, 

що сприяють розвиткові пневмонії (внутрішньочерепна родова травма, рахіт, анемія, гіпотрофія, 

ГРВІ тощо). Для профілактики госпітальних пневмоній потрібно вживати широкий комплекс 

заходів для запобігання перехресному інфікуванню в стаціонарі та нозокоміальному 
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інфікуванню. Вторинна профілактика полягає у своєчасному й адекватному лікуванні гострої 

пневмонії до повного видужання; запобіганні реінфікуванню, особливо протягом перших двох 

місяців після пневмонії; у лікуванні супровідних захворювань. Зазначену вище 

загальнозміцнювальну терапію, що сприяє розсмоктуванню запальних вогнищ, проводять не 

менш як 2—4 тижні після виписування зі стаціонару (почергові курси вітамінів у поєднанні з 

рослинними адаптогенами). 

Після перенесеної пневмонії дитина перебуває під спостереженням педіатра 6 місяців, 

після пневмонії в періоді новонародженості — 1 рік. Дільничний педіатр повинен оглядати 

дитину протягом перших 3-х місяців, а новонародженого упродовж 6 місяців після пневмонії 

двічі на місяць, потім щомісяця.  

 

6. Матеріали для самоконтролю 

Ситуаційні задачі. 

  Задача 1. 

    Дитині 6 років із сегментарною верхньочастковою пневмонією середньої важкості призначили  

еритроміцин 40 мг/кг маси на добу перорально .   Протягом останніх 2-х діб загальний стан дитини 

суттєво не покращився,  температура  не знижується. 

Завдання: 

1). Чи вірно призначена стартова антибактеріальна  терапія? 

2). Як довго ми чекаємо клінічного ефекту від призначеної антибактеріальної терапії7   

2). Яка  тактика лікаря у даної ситуації відносно антибактеріальної терапії? 

 Задача 2.  

           Хлопчик 10 років протягом тижня хворіє  вдома на ГРЗ. Лікарем – педіатром поліклініці діагностована  

бронхопневмонія вогнищева, нижньочасткова, гострий перебіг, легкого ступеня (тінь інфільтрації  2 см) . 

Завдання: 

1). Яка найбільш ймовірна етіологія пневмонії у даному випадку? 

2). Яке лікування Ви призначите? 

 

Тести.  

1. Дільничим педіатром оглянута 1,5-річна дитина, яка хворіє близько тижня. При огляді: температура тіла 38,5 

град.; частий вологий кашель, задишка в спокої; при перкусії - вкорочення легеневого звуку з обох боків нижче 

лопаток, при аускультації - жорстке дихання з обох боків. Зроблено рентгенеграфію органів грудної порожнини і 

виявлено: корені легенів широкі, інфільтровані, в прикореневих зонах з обох боків є дрібновогнищеві тіні. Якій 

формі гострої пневмонії відповідає ця рентгенологічна картина? 
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  1. Бронхопневмонії 

  2. Моносегментарній 

  3. Полісегментарній 

  4. Крупозній 

  5. Інтерстиціальній 

2. У приймальне відділення дитячої лікарні поступила дитина (8 років) із скаргами на затруднене дихання. 

Об'єктивно -страх в очах, вимушене положення тіла з фіксацією плечового поясу, перкуторно - дихання з 

продовженим видохом, сухі свистячі хрипи. З анамнезу відомо, що з трьохрічного віку у дитини спостерігаються 

прояви харчової алергії у вигляді атопічного дерматиту, з 5-ти років хворіє на обструктивний бронхіт. Ваш 

діагноз? 

  1. Загострення рецидивного обструктивного бронхіту 

  2. Стороннє тіло дихальних шляхів 

  3. Приступ бронхіальної астми 

  4. Екзогенний алергічний альвеолі 

  5. Гостра пневмонія 

3. Хлопчик 11 -ти років виписується додому із алергологічного стаціонару з діагнозом: Бронхіальна астма, 

атопічна форма, важкий перебіг з частими приступами, приступний період. ДН 1-2. Який з перерахованих 

препаратів Ви призначите для тривалої базисної терапії бронхіальної астми? 

  1. Будесонід 

  2. Сальбутамол 

  3. Тайлед 

  4. Інтал 

  5. Еуфілін 

4. У дівчинки у віці 6 місяців на тлі фебрильної температури тіла вперше з'явилась експіраторна задишка, ахіпное, 

кашель. Алергологічний анамнез не обтяжений. При огляді гіперемія зіву, коробковий перкуторний звук, дифузні 

дрібноміхурчасті та свистячі хрипи. Рентгенологічно -ознаки емфіземи. З носоглотки виділено PC-вірус. Який 

найвірогідніший діагноз? 

  1. Алергічний альвеоліт 

  2. Гостра бронхопневмонія 

  3. Бронхіальна астма 

  4. Аспірація стороннього тіла 

  5. Бронхіоліт 

5. У хлопчика 10 років бронхіальна астма, атопічна форма, легкий (персистуючий) перебіг, період загострення. 

Який варіант терапії найбільш раціональний?  

  1. β2 – антагоніст пролонгований 

  2. Кортикостероїди (інгаляційні) 

  3. Кортикостероїди (інгаляційні) + β2 – антагоністи короткої дії  

  4. Недокроміл + β2 – антагоністи короткої дії 

  5. Кортикостероїди в таблетках 

6. У 5-ти місяної дитини тричі рецидивував бронхообструктивний синдром без попередніх катаральних явищ, з 

приводу якого лікувався в стаціонарі. Відмічався кашель з мокротинням, що важко відходило практично постійно. 

Стул жирний, смердючий з перших днів життя. Яке дослідження із перелічених може підтвердити діагноз 

«муковісцидоз»? 

  1. Визначення рівня ліпідів у крові 

  2. Рентгенографія органів грудної клітки 
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  3. Копроцитограма 

  4. Сцинтиграфія легень 

  5. Хлориди поту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді на ситуаційні задачі: 

Задача 1. 

1. Невірно.  
2.  24-48 годин 

3. Лікар повинен виключити  ускладнення легеневі, позалегеневі. Призначити  сучасний макролід, 

наприклдад – Сумамед перорально 5-10 мг/кг один раз на добу або парентеральне введення 

антибіотика:  „захищені” пенициліни (Уназін 150 мг/кг на добу у 3-х введеннях в/м) чи 

цефалоспорини 2 або 3 покоління  ( Цефуроксим/Зинацеф – 50мг/кг на добу  у 2-х введеннях, 

Цефтріаксон/Лангоцеф - 50мг/кг на добу  у 1-2х введеннях в/м). 

Задача 2. 

1. Ймовірно, це моноінфекція (стан хворого не тяжкий, пневмонія локалізована поодиноким  
вогнищем)  пневмококова. 

2.  Режим напівліжковий. Дієта - у гострому періоду  хімічно щадна, вітамінізована їжа. Етіотропна 
терапія – антибіотики - сучасний макролід (Ровамицін або Сумамед-5-8 мг/кг на добу), 
противірусні препарати, якщо є ознаки ГРВІ, патогенетичну терапію (лікування токсикозу, 
антиоксидантну, протизапальну), симптоматичну (муколітичні та відхаркувальні препарати), 
фізіотерапевтичне лікування. 

Відповіді до тестів 

1.- 5 
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2.- 3 

3.- 1 

4.- 5 

5.- 4 

6.-5 

 

Література  

Основна: 

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. Аряєв М.Л., Котова Н.В. Педіатрія: навч. посібник: у 2-х т. / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова, О.О. Зелінський, 

Н.Ю. Горностаєв [та ін.] // За ред.. М.Л. Аряєва, Н.В. Котової. – Одеса: ОНМедУ, 2014. – Т.2: 

Захворювання дітей раннього віку. Пульмонологія. Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. 

Нефрологія. ВІЛ-інфекції. Первинна медико-санітарні допомога. – 312 с. 

 

Додаткова: 

1. Крючко Т.О., Абатуров О.Є. Педіатрія: національний підручник / Т.О. Крючко, О.Є. Абатуров [та ін.] //За 

ред. проф. Т.О. Крючко, проф. О.Є Абатуров. – Київ: ВСВ «Медицина», 2015. – 206 с. 

2. Невідкладна педіатрія: Навч. посіб. – Приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., 

2011. – 352с. 

3. Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у 

дітей/ Ю.В. Марушко, С.О. Крамарьов, Г.Г. Шеф, Т.В. Гищак, О.С. Мовчан, Т.В. Іовіца. – К., 2014., - 228с. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

для самостійної роботи студентів при підготовці 

до практичного (семінарського заняття) 

 

 

 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами 

Тема заняття Диференційна діагностика набрякового та нефротичного синдрому. 

Первинні та вторинні гломерулонефрити у дітей. Гостра та хронічна 

ниркова недостатність у дітей. 
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 1. Актуальність теми: в структурі захворювань органів системи у дітей гломерулонефрит займає 3-4 

місце. Хворіють на гломерулонефрит діти будь-якого віку, але найчастіше страждають діти у віці 3-12 

років. Серьозним ускладненням цього захворювання є гостра ниркова недостатність, летальність від якої 

незважаючи на сучасні методи лікування  складає 20-40% всіх випадків. Знання синдромології 

нефрологічних хворих, вміння проводити диференіальний діагноз найбільш поширених нефрологічних 

захворювань, призначати лікування і надавати невідкладну допомогу при ускладненнях покращує 

прогноз, сприяє ранній діагностиці рецидивів захворювання, активній профілактиці хронізації 

захворювання, зниженню інвалідізації,. 

 

2. Конкретні цілі 

 аналізувати причини та фактори ризику виникнення гломерулонефриту у дітей; 

 трактувати виявлені симптоми і синдроми, результати лабораторно-
інструментальних досліджень 

 класифікувати гломерулонефрит за формами, активністю процесу та станом функції 
нирок 

 визначати різні клінічні варіанти та ускладнення  гломерулонефриту 

 проводити диференціальний діагноз гострого і хронічного гломерулонефриту, 
інтерстиціального нефриту, спадкового нефриту 

 визначати тактику ведення хворого при гострому і хронічному ГН 

 аналізувати причини виникнення  гострої ниркової недостатності 

 надавати невідкладну допомогу при гострій нирковій недостатності 

 демонструвати вміння ведення медичної документації  
 

 

3.Базові знання: 

Назви попередніх дисциплін 

 

Отримані навички 

1. Нормальна анатомія Знання анатомічних особливостей органів 

сечової системи: а) розміщення нирок; їх 

рухомість; б) особливості будови клубочків, 

канальців, петлі Генне, інтерстиціальної 

тканини; в) особливості  будови мисок, 

сечоводів, сечового міхура; г) відміни 

сечовипускного каналу у хлопчиків і дівчаток 

раннього віку. 

2. Нормальна фізіологія Знання   фізіологічних особливостей органів 

сечової системи: а) функції нирок; б) клубочкова 

фільтрація; в) канальцева реабсорбція; г) 

добовий діурез; д) концентраційна здатність 

нирок у дітей.  



269 

 

3.Патологічна фізіологія Причини і механізми розвитку гострої ниркової 

недостатностісин 

3. Біологія та генетика 

 

Значення генетичних факторів для росту і 

розвитку дитини 

4. Основи догляду за дітьми Догляд за  органами сечової системи у здорової 

та хворої дитини 

  

5. Гістологія Знання гістологічної будови нирок 

6. Пропедевтична терапія та педіатрія Знання відповідної методики обстеження 

дитини із захворюваннями органів сечової 

системи.  

7.Дитячі хвороби Знання етіології, класифікації, клініки, лікування 

і профілактики гострого гломерулонефриту, 

ниркової недостатності. 

 

 

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

4.1. Основні терміни до теми. 

Термін Визначення 

Нефротичний сидром Клініко-лабораторний симптомокомплекс, який характеризується 

протеїнурією > 3 г/добу, олігурією, набряками, гіпопротеїнемією, 

гіпоальбумінемією, гіперліпідемією та гіперкоагуляцією. 

Селективна 

протеїнурія 

Використовують для оцінки проникливості клубочкових мембран для 

білка. При селективній протеїнурії клубочкові мембрани вибірково 

пропускають білки з низькою молекулярною вагою. Неселективна 

протеїнурія («пропуск» білків незалежно від їх молекулярної ваги) 

характеризує значні морфологічні зміни в клубочках. 

Олігоурія, анурія Олігурія характеризується зниженням діурезу до 500 мл/добу (менше 

300 мл/м2/добу) за умов фізіологічного надходження рідини або 10-12 

мл/кг/добу. Анурія – це наявність сечі менше 150 мл/добу (60 

мл/м2/добу) або 2-3 мл/кг маси хворого.  

В середньому для дітей зменшення діурезу до 100 мл/добу називається 

олігоурією, менше 100 мл/добу - анурією. 
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4.2. Теоретичні питання до заняття 

1. Гломерулонефрити: визначення, етіологія, патогенез. 
2. Класифікація гломерулонефритів. 
3. Дайте характеристику синдромів при гострому і хронічному гломерулонефриті  
4. Клініко-діагностичні критерії гострого та хронічного гломерулонефритів 
5. Диференціальна діагностика гострого та хронічного ГН, інтерстиціального нефриту, 

спадкового нефриту. 
6. Лікування гломерулонефриту. 
7. Показання для призначення глюкокортикоїдної терапії та цитостатиків. 
8. Гостра ниркова недостатність (ГНН): визначення, етіологія, патогенез. 
9. Функціональна і органічна ГНН 
10. Діагностичні критерії ГНН. 
11. Стадії ГНН 
12. Невідкладна допомога при ГНН. 
13. Гемолітико-уремічний синдром . Тактика лікування. 
 

 

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті: 

 1. Участь у демонстрації хворого викладачем. 

 2. Самостійна курація хворого. 

 3. Складання плану обстеження.   

 4. Диференціальна діагностика, оцінка результатів лабораторно-інструментальних досліджень. 

5. Складання плану лікування. 

6. Засвоєння практичних навичок з надання невідкладної допомоги гострій нирковій 

недостатностіі. 

7. Оформлення результатів практичної роботи. 

 

5. Зміст заняття 

Диференційна діагностика гострого та хронічного гломерулонефриту у дітей. 

Невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності. 

 

Гломерулонефрит – двобічне дифузне імунне запалення нирок з переважним ураженням 

клубочків, а також втягненням в патологічний процес канальців, артеріол, строми нирок. Проявляється 

ренальними та екстраренальними симптомами. 
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 Гострий гломерулонефрит(ГГН проявляється одним із синдромів: нефритичним, нефротичним, 

ізольованим сечовим синдромом чи нефротичним з гематурією і гипертонією. Основні морфологічні 

варіанти гострого гломерулонефриту – проліферативні або мембранозні зміни в нирковій тканини. 

 Клініка нефритичного варіанту ГГН представлена помірними набряками, гіпертензією гострого 

періоду; в аналізах сечі переважає гематурія  в сукупності з помірною протеїнурією; біохімічні показники 

активності процесу невисокі.  

Клініка нефротичного варіанту характеризується: масивним набряковим синдромом, нирковою 

недостатністю гострого періоду з високою протеїнурією; вираженими біохімічними показниками 

активності процесу: гіпопротеїнемією, гіперхолестерінемією, гіпер-альфа-2-глобулінемією. 

При ізольованому сечовому синдроміГГН – нема клінічних проявів захворювання. Помірні зміни 

спостерігаються тільки в сечовому осаді. 

Для нефротичного варіанта з гематурією та гіпертонією  характерним є торпедний перебіг 

захворювання: на тлі стійкого нефротичного синдрому спостерігається гематурія та стіке підвищення 

артеріального тиску на 30-40 мм.рт.ст. 

Звичайно  початку хвороби за 1-3 тижні передує стрептококова інфекція у вигляді фарингіту, 

тонзиліту, скарлатини, шкірних уражень. 

 Припускається, що охолодження, респіраторна вірусна інфекція у дитини з хронічним тонзилітом 

або носійством шкірного нефритогенного стрептококу групи А можуть привести до активації інфекції і 

зумовити виникнення гострого гломерулонефриту. 

 За клінічним перебігом ОГН умовно розрізняють 

-початковий період і період розпалу захворювання(2-4 тижні); 

-період зворотного розвитку процесу; 

-період клінічного одужання(2-3 міс та більше). 

 Санація аналізов сечі та відновлення функцій нирок відбувається через 3-6 міс. Доказом 

існування ГГН(за даними літератури – спираючись на дані нефробіопсії та катамнезу) є одужання – в 90-

95% випадків. 

 В разі збереження окремих симптомів захворювання більше 6-8 міс. Визначається 

діагноз:гострий гломерулонефрит, затяжний перебіг. При збереженні активності процесу більше року 

говорять про хронічний гломерулонефрит. 

  

Класифікація первинного гломерулонефриту у дітей 

 

форми гломерулонефриту Активність 

ниркового процесу 

Стан функції 

нирок 
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Гострий: 

- з нефритичним синдромом; 

- з нефротичним синдромом; 

- з ізольованим сечовим синдромом; 

- з нефротичним синдромом, гематурією, 

артеріальною гіпертензією 

Період початкових 

проявів. 

Період розгорнутих 

клінічних проявів. 

Період зворотного 

розвитку. 

Перехід до хронічного 

гломерулонефриту 

Без порушення функції 

нирок. 

3 порушенням функції нирок. 

Гостра ниркова недостатність 

Хронічний: 

— нефротична форма; 

— гематурична форма; 

— змішана форма 

Період загострення. 

Період часткової ремісії. 

Період повної клініко-

лабораторної ремісії 

Без порушення функції 

нирок. 

3 порушенням функції нирок. 

Хронічна ниркова 

недостатність 

Підгострий (злоякісний) 3 порушенням функції нирок. 

Хронічна ниркова 

недостатність 

  

 

 

 

 

Характеристика клінічних синдромів гострого гломерулонефриту 

 

Нефритичний синдром  

 

1. набряки  
2. гіпертензія 
3. макрогематурія 
4. протеїнурія 2-3 г/добу 
5. відсутність змін у білковому спектрі крові і 

гіперхолестеринемії 

Нефротичний синдром (НС) 

 

1. набряки  
2. протеїнурія більше 3-3,5 г (до 10 г/добу) 
3. гіпопротеїнемія 
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А. повний 

 

 

 

В. неповний 

4. диспротеїнемія (за рахунок збільшення α2 – 
глобулінової фракції).  

5. гіперхолестеринемія  
6. відсутність одного із вищевказаних 

симптомів 

Ізольований сечовий синдром 1. відсутність набряків і гіпертензії 
2. наявність протеїнурії, еритроцитурії, рідше 

лейкоцитурії 

Нефротичний синдром з гематурією і 

гіпертензією 

1. повний або неповний НС з гематурією 
2. НС з гіпертензією 
3. НС з гематурією і гіпертензією 

 

Критерії діагностики різних форм хронічного гломерулонефриту 

 

Форма Особливості перебігу Основні клінічні 

симптоми 

Основні лабораторні 

показники 

Нефротична Маніфест хвороби через 

2-3 тижні після ангіни, 

ГРВІ, скарлатини, 

інтеркурентних 

захворюваннь; 

переохолодження; 

щеплення. 

Фіксований початок у віці 

до 7 років; виражена 

інтоксикація: слабкість; 

підвищення температури; 

виражені набряки; 

олігурія; підвищення 

артеріального тиску тільки 

в гострому періоді; 

обмінні порушення в серці 

та печінці. 

Пришвидшена ШЗЕ; 

гіпопротеінемія: 50-30 г/л 

та менше; 

гіперхолестеринемія 

більше 8 ммоль/л; 

гіпоальбумінемія, гіпер-

альфа-2-глобулінемія, 

гіпо-гамма-глобулінемія(в 

біохімічному аналізі 

крові). Виражена 

протеїнурія 3,5-6 г/добу і 

більше,циліндрурія; 

супутня мікрогематурія, 

лейкоцитурія. 

Диференційний діагноз слід проводити зі спадковим нефротичним синдромом; мікрополікістозом нирок у 

немовлят («фінський варіант») 

Гематурична Початок захворювання-

підгострий 

У віці 6-7 р. виражена 

інтоксикація; помірні 

(незначні) набряки; 

артеріальний тиск 

підвищений на початку 

захворювання, відсутні 

виражені  зміни обміну в 

серці і печінці  

Помірно прискорена ШЗЕ; 

помірні зміни в біохімії 

крові. В сечі- виражена 

гематурія; протеїнурія – 

до 23г/добу(виражена 

тільки в перші дні 

захворювання). 
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Змішана Характерний торпідний, 

злоякісний перебіг 

Початок у віці 9-11 р. 

Виражені симптоми 

інтоксикації:слабкість, 

млявість. Характерний 

виражений набряковий 

синдром. Стійке 

підвищення артеріального 

тиску - гіпертонічний 

синдром. Виражені 

порушення процесів 

обміну в серці. Печінці. 

В крові- значно 

пришвидшена ШЗЕ;В 

біохімії крові 

гіпопротеінемія, 

гіперхолестеринемія, 

гіперліпідемія 

гіпоальбумінемія, гіпер-

альфа-2 і бета-

глобулінемія.В сечі – 

макрогематурія. 

Характерний змішаний 

сечовий синдром: 

протеїнурія(більше 1г/л, 

до 2-3г/добу і більше), 

циліндрурія; 

функціональні 

зміни(проба 

Зимницького): ніктурія, 

гіпо-, ізостенурія, 

(парціальна 

недостатність). 

 

 

 Діагностувати ГГН при типовому перебігу захворювання неважко. В разі латентних, 

моносимптомних чи ускладнених формах захворювання і виразної екстраренальної симптоматики 

необхідно проводити диференційний діагноз: 

1. Із загостренням хронічного ГН(в анамнезі захворювання є свідчення про зміни в аналізах сечі на 
тлі перенесеного раніше захворювання нирок з тривалою гіпертензією, протеїнурією,, 
зниженням функції нирок); 

2. З токсичним ураженням нирок, в тому  числі при гострих інфекційних захворюваннях(грип, 
пневмонія, сепсис тощо), коли набряки і гіпертензія не характерні; функції нирок збережені; 
сечовий синдром помірно виражений, змішаного характеру(протеїнурія не більше 
1г/л;мікрогематурія, незначна циліндрурія); максимальні зміни сечі спостерігаються в періоді 
розпалу інфекційного процесу ; 

3. З гострим інтерстиціальним нефритом, для якого важливий аналіз анамнезу. Для 
інтерстиціального нефриту є характерним випадкове виявлення захворювання. Стійкий 
мінімальний сечовий синдром змішаного характеру( поєднання гематурії з протеїнурією і 
абактеріальною, переважно мононуклеарною лейкоцитурією), відмічається гіпотонія; 

4. З сечокам’яною хворобою, головними ознаками якої є нападоподібні болі в животі, попереку з 
ірадіацією , затримкою сечі, підвищенням температури, диспепсичними явищами і дизурічними 
розладами; 

5. З гострим первинним пієлонефритом, який частіше зустрічається у дівчаток, має характерну 
клінічну симптоматику і сечовий синдром у вигляді вираженої лейкоцитурії, бактеріурії за 
відсутності чіткого порушення функцій нирок; 

6. З метаболічною нефропатією, коли відсутні набряки і гіпертонія, сечовий синдром змішаного 
характеру з переважанням кристалурії; 

7. З травмою нирок, коли основою діагнозу є ретельно зібраний анамнез, відсутність набряків і 
гіпертонії; 
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8. З туберкульозом нирок, при якому виражена інтоксикація, перебіг захворювання торпедний при 
відсутності набряків і гіпертонії. Визначальним в діагностиці є анамнез туберкулінових проб, 
виявлення контактів з хворими, результати, бактеріологічного обстеження; 

9. З пухлинами органів сечової системи, для яких характерній виражений больовий синдром, стійкі 
симптоми вираженої інтоксикації; макрогематурія, може бути помірна протеїнурія з 
характерними змінами периферичної крові(наростаюча анемія і стійко прискорена ШЗЕ); 

10. З гломерулонефритом при інших захворюваннях(системний червоний вовчак, геморагічні 
діатези, системні васкуліти), який характеризується торпедним перебігом і залученням до 
патологічного процесу інших органів і систем організму.  

11. Зі спадковою гломерулопатією- генетично детермінованим захворюванням нирок, яка 
представлена 2 –а варіантами: І-гематурічний , за відсутності зниження слуху- доброякісна 
нефропатія з торпідним перебігом; ІІ –синдром Альпорта- складний синдром:ураження нирок, 
поєднане з ураженням слуху(більш рідко з ураженням очей). Успадковується за домінантним 
типом (ген в Х –хромосомі . зчеплений зі статтю). Частіше і більш тяжко хворіють чоловіки. 
 

 

 

 

 

Лікування  хворих на гломерулонефрит 

І.Базисна терапія. 

1. Режим — ліжковий (2-3 тиж; до 5-6-го тижня хворого поступово переводять на палатний режим, 

за умови типового перебігу захворювання). 

2. Дієта — обмеження солі та білків тваринного походження (раціон без солі та м'яса). У разі 

зникнення набряків, нормалізації артеріального тиску, покращення функції нирок дієта розширюється. 

3. Антибіотики — від 2-3 тиж (змінюючи їх кожні 7-10 днів) до 6-8 тиж. Термін призначення 
антибіотиків визначається індивідуально. 

4. Антигістамінні препарати — супрастин, діазолін, фенкарол. 
5. Вітаміни — групи В, С, Р, А, Є (протягом 2-3 тиж). 
II. Симптоматична терапія. 

1. При набряках, олігурії — лазикс, фуросемід, гіпотіазид, урегіт та ін. 
2. При артеріальній гіпертензії — резерпін, раунатин, каптоприл дібазол та ін. 
3. При гематурії — таблетки чорноплідної горобини, відвар кропиви тощо. 
4. При азотемії — леспенефрил, хофітол, сорбенти. 
III. Патогенетична терапія та показання до її призначення. 

1. Глюкокортикоїди (преднізолон, урбазон, полькортолон тощо) — при нефротичному синдромі; 
нефротичному синдромі з гематурією та артеріальною гіпертензією гострого гломерулонефриту; 
гострому гломерулонефриті з синдромом гострої ниркової недостатності. 

2. Цитостатики (лейкеран, хлорбутин, циклофосфан тощо) — при нефротичній гормонозалежній 
формі; частково гормонорезистентній формі гломерулонефриту; змішаній формі хронічного 
гломерулонефриту; швидко прогресуючому перебігу захворювання. 

3. Протизапальні препарати (індометацин, бруфен, вольтарен) — при гострому гломерулонефриті з 
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ізольованим сечовим синдромом, нефритичному синдромі. 
4. Хінолінові препарати (делагіл, плаквеніл) — при гематуричній формі захворювання. 
5. Антикоагулянти, антиагреганти (гепарин, курантил, трентал) — за наявності симптомів 

гіперкоагуляції і порушень мікроциркуляції в комплексі з іншими засобами патогенетичної терапії. 
Диспансеризація 

Всі діти, що перенесли гломерулонефрит незалежно від варіанту перебігу, спостерігаються 

нефрологом та педіатром 5 років від початку повної клініко-лабораторної ремісії. Раз на рік – повне 

комплексне обстеження в стаціонарі для контролю за станом функції нирок. Систематичне лікування 

хронічних вогнищ інфекції. 

Профілактичні щеплення протипоказані на протязі всього періоду диспансерного спостереження. Їх 

призначають тільки за епідпоказаннями. При травмі вводять правцевий анатоксин, при контакті з 

вірусним гепатитом – імуноглобулін.Диспансеризація дітей з хронічним гломерулонефритом – до 

передачі для спостереження терапевту. 

 

Гостра ниркова недостатність.Лікування гострої ниркової недостатності 

        

Гостра ниркова недостатність (ГНН) – це симптомокомплекс, який характеризується швидкою втратою 

гомеостатичних функцій нирок. ГНН спостерігається у 5% усіх госпіталізованих пацієнтів і переважає 

серед хворих хірургічних та акушерських відділень. В окремих групах хворих (дитячий і літній вік, 

поліорганна недостатність) смертність сягає 80%. Критерії діагнозу ГНН: олігоанурія, зниження швидкості 

клубочкової фільтрації (ШКФ), відносної густини сечі (осмоляльності), підвищення концентрації 

креатиніну, сечовини, калію сироватки крові, порушення кислотно-лужної рівноваги, анемія, гіпертензія. 

Олігурія характеризується зниженням діурезу до 500 мл/добу (менше 300 мл/м2/добу) за умов 

фізіологічного надходження рідини або 10-12 мл/кг/добу. Анурія – це наявність сечі менше 150 мл/добу 

(60 мл/м2/добу) або 2-3 мл/кг маси хворого. Порушення азотовидільної функції документують за 

наявності одночасного підвищення креатиніну крові (КК) понад 0,125 ммоль/л та сечовини – понад 10 

ммоль/л або зниження ШКФ менше 90 мл/хв. Зниження відносної густини менше 1 018(у дітей старшого 

віку), гемоглобіну менше 110 г/л, ВЕ менше 2 (показник, що вказує на надлишок або дефіцит лугів 

(норма – 2,0 моль/л)), рН крові менше 7,32, підвищення калію понад 5,5 ммоль/л та підвищення 

артеріального тиску (АТ)  свідчать про порушення функцій нирок. Принциповим при ГНН є ступінь 

порушення функцій нирок та тривалість цього стану. Тому в практиці розрізняють функціональну і 

органічну ГНН. Функціональна ГНН – це тимчасове порушення деяких функцій нирок, яке має зворотний 

розвиток при проведенні консервативної терапії. Органічна ГНН не має зворотного розвитку без 

застосування екстракорпоральних методів лікування та характеризується більш широким спектром 

порушення різних функцій нирок. Слід відзначити, що відсутність відновлення самостійного діурезу 

протягом понад 3 тижнів при ГНН свідчить про розвиток хронічної ниркової недостатності (ХНН).За 

причинами виникнення виділяють преренальну (60-70%), ренальну (25-40%), постренальну (5-10%) і 

аренальну (< 1%) ГНН . Преренальна ГНН характеризується співвідношенням сечовини до креатиніну 

більше ніж 20:1, осмоляльністю сечі більше ніж 500 мОсмоль/л, фракційним виділенням натрію менше 

1% та відсутністю або незначним сечовим синдромом. І навпаки, за наявності ренальної ГНН 

співвідношення сечовини до креатиніну не перебільшує 20:1, осмоляльність сечі знаходиться в межах 

250-300 мОсмоль/л, фракційна екскреція натрію становить більше 3% за наявності сечового синдрому. У 

клінічному перебігу ГНН виділяють передануричну, олігоануричну, діалізну, поліуричну стадії та період 
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відновлення діурезу/функцій нирок/.Переданурична стадія визначається етіологічним чинником ГНН та 

триває від кількох годин до 2-3 діб. Позаниркові симптоми неспецифічні та відображають причину ГНН і 

симптоми інтоксикації. Головним клінічним проявом цієї стадії є прогресивне зменшення кількості сечі, 

що визначає перехід у наступну олігоануричну стадію ГНН. Своєчасне усунення провокуючого 

етіологічного чинника та відновлення гемодинаміки у нирках часто дозволяє не застосовувати діаліз. В 

олігоануричній стадії (3-5 діб) виокремлюють додіалізну та діалізну стадії. Після визначення показань 

для початку діалізу проводять перитонеальний діаліз або гемодіаліз. Середня тривалість діалізного 

лікування становить 7-10 діб.Прогноз визначається причиною ГНН та своєчасністю призначення 

лікування.Із моменту встановлення діагнозу ГНН пацієнту проводять такі дії:  

•     усувають фактор, що призвів до розвитку ГНН;  

• призначають вуглеводну безсольову дієту та спеціальні харчові продукти; 

•    проводять пробу на відновлення діурезу;  

•     визначають показання для проведення діалізу;  

•     застосовують симптоматичну терапію. 

Усунення фактора, що призвів до розвитку ГНН, дозволяє загальмувати її прогресуючий розвиток. 

Наприклад, видалення каміння із сечоводу часто запобігає розвитку діалізної стадії ГНН. Але в разі 

преренальної та ренальної ГНН ураження нирок має більш значний характер, тому виникає необхідність 

диференціювати функціональну і органічну ГНН за результатами проби на відновлення діурезу.  

Проба на відновлення діурезу. Пробу проводять при АТ > 60 мм рт. ст., за відсутності гіпергідратації за 

показниками ОЦК та гематокриту  та відсутності сечі в сечовому міхурі за даними УЗД. Спочатку, за 

наявності підвищеного гематокриту, проводять внутрішньовенну інфузію 20 мл/кг фізіологічного 

розчину або 5% альбуміну протягом 30-60 хв. Потім внутрішньовенно вводять 2,4% розчин еуфіліну із 

розрахунку 1 мл/10 кг маси тіла і послідовно 2-7 мг/кг фуросеміду (торасеміду). За відсутності 

відновлення сечовиділення впродовж 1,5-2 годин повторно вводять фуросемід (бажано введення 

торасеміду з урахуванням меншого токсичного ефекту на нирки) до досягнення сумарної дози за два 

введення не більше 15 мг/кг. У разі відсутності сечогінного ефекту проводять титроване введення 

допаміну (добутаміну) в нирковій дозі 1,5-3,5 мкг/кг/хв цілодобово. Критерієм адекватності підібраної 

дози є відсутність гіпертензії. За умови підвищення рівня АТ від початкового на фоні введення допаміну 

дозу останнього слід титровано знижувати. Тривалість уведення даного препарату визначається 

строками початку діалізу. У деяких випадках для відновлення діурезу можливе застосування інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) і блокаторів рецепторів ангіотензину (БРА ІІ1) із 

позанирковим шляхом виведення та бозентан 

Взагалі лікування ГНН включає профілактику  ГНН , підтримуючу терапію і гемодіаліз. 

Головний компонент підтримуючої терапії – це інфузійна терапія. Її задачі наступні:1) відновлення ОЦК( 

треба уникати гіперволемії, яка може спровокувати серцеву недостатність; 2) підтримка нормальних 

сироваткових концентрацій Na+ і К+  та Са2+  і фосфатів; 3) забезпечення адекватного харчування. 

 Добову потребу у рідини для дитини з ГНН можна вирахувати, якщо скласти кількість сечі, яка 

була виділена за добу та екстраренальні витрати води(приховані витрати та витрати через ШКТ). При 

корекції інфузійної терапії враховують динаміку  маси тіла дитини, співвідношення між уведеною і 

виділеною рідиною і сироваткову концентрацію Na+ . В тому разі, якщо об’єм і склад рідини , що 
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вводиться підібрани правильно, маса тіла знижується на 0,5 - 1% за добу, а сироваткова концентрація 

Na+  залишається нормальною.   Швидка втрата маси тіла з одночасним  підвищенням сироваткової 

концентрації Na+  свідчить про недостатнє поступлення рідини  і навпаки. Під час поліурічної фази 

відновлення функції нирок може втрачатися  значна кількість електролітів і  води, тому треба ретельно 

слідкувати за водно-електролітним балансом.  

 При ГНН існує високий ризик гіперкаліємії. Рівень калію необхідно оцінювати з урахуванням 

концентрації інших електролітів і КОС. Тяжка гіперкаліємія є загрозою для життя і потребує 

невідкладного лікування.  

 Гіпонатріємія при ГНН звичайно ятрогенного походження і викликана уведенням надлишкової 

кількості рідини з метою збільшення діурезу чи неправильною оцінкою потреб  води у хворих з 

олігоурією  чи анурією. При гіпонатріємії концентрація Na+ не повинна бути меншою за 125 ммоль/л. 

Поліурія у фазі відновлення функції нирок може привести до гіпонатріємії внаслідок  значних втрат води. 

 Різке падіння функції нирок призводить до гіперфосфатемії і гіпокалціємії. При гіперфосфатемії зі 

схеми інфузійної терапії виключають усі компоненти,що містять фосфор, мінімізують прийом лікарських 

препаратів і харчових продуктів, що містять фосфор, не використовують клізми з фосфатами. 

Призначають суміші, які зв’язують фосфати. 

 Виражена гіпокальціємія, особливо в поєднанні з гіперкаліємією, потребує негайного лікування, 

тому що може привести до тетанії і порушенням ритму серця. Якщо симптоми гіпокальціємії не 

зникають після  довенного уведення кальцію, необхідно виключити гіпомагніємію.  

 Пошкодження канальців при ГНН супроводжується метаболічним ацидозом. У критичному стані 

механізми дихальної компенсації можуть бути порушені, і тоді розвивається особливо тяжкий ацидоз, на 

тлі якого посилюється гіперкаліємія. При довенному уведенні бікарбонату необхідна обережність, тому 

що розчини його гіпертонічні і крім того можуть викликати швидкі зміни рН, що при низьких показниках 

кальцію може спровокувати тетанію чи епілептичні напади. 

 В якості інфузійних середників застосовують лише р-н натрію гідрокарбонату та 

концентровані(20-40%)р-ни глюкози з  інсуліном. Для корекції електролітних порушень призначають у 

великих дозах кальцію хлорид або глюконат (до 40-50 мл 10% розчину за добу) внутрішньовенно 

крапельно. Як антагоніст калію та магнію він знижує небезпечну концентрацію їх у плазмі.3 метою 

корекці метаболічного ацидозу застосовують 4% розчин гідрокарбонату натрію, із урахуванням 

кислотності крові. Олужнення крові також зменшує гіпер-каліємію. 

Для попередження розпаду ткани призначають гормони ана-болічної дії (неробол, ретаболіл), які, 

знижуючи катаболізм, зменшують розпад білків. Утворюється менше шлаків та ендогенної води. З цією 

ж метою застосовують концентровані розчини глюкози. 

 Для виведення шлаків із організму можна застосовувати ентеросорбцію (вугіллям СКН, ентеродезом, 

полісорбом та ін), часте промивання кишечника (очисні клізми по 4 - 6 разів за добу. Проводять 

симптоматичну терапію. При необхідності хворому призначають гіпотензивні середники, серцеві 

препарати, переливають відмиті еритроцити. Важливого значення надають боротьбі з гіпоксією, 

попередженню інфекційних ускладнень. 

У разі неможливості фармакологічного відновлення діурезу визначають показання для 

проведення діалізу Гемодіаліз забезпечує виведення ендогенних і екзогенних токсинів і підтримку 

водно-електролиітного і кислотно-лужної рівноваги до відновлення функції нирок. Абсолютних показань 
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для гемодіалізу нема і , навіть рівень креатинину чи АМК не завжди мають вирішальне значення. В 

більшості випадків основним показанням для гемодіалізу служить необхідність адекватного харчування, 

особливо у хворих з олігурією. Більш рідко гемодіаліз застосовують з приводу гіперкаліємії, 

гіперфосфатемії, гіпокальціємії чи гіперурікемії, зокрема, при синдроми розпаду  пухлини. Застосовують 

також перитонеальний діаліз і гемофільтрацію. Слід зазначити, що з ініціацією діалізу не слід зволікати, 

оскільки його відстрочення погіршує прогноз ГНН. Показання для початку діалізу: 

 Анурія понад 24 год або олігоанурія понад 3 доби 

 рН крові менше 7,2, ВЕ ≤ Гіперкаліємія понад 6,5 ммоль /л  

 ШКФ менше 7,5 мл/хв. Або креатинін крові понад 0,4 ммоль/лі/або сечовина понад 35 
ммоль/л 

 Ускладнення ГНН ( уремічний перикардит, набряк легень, не коригована 
                       гіпертензія,уремічна кома) 

Перший діаліз здебільшого перитонеальний. Він є методом вибору при лікуванні дітей та 

дорослих з метою визначення причини ГНН і можливого прогнозу. Протипоказань для 

проведення перитонеального діалізу практично немає. Цей метод показаний за наявності 

гіпотонії та підвищеної кровоточивості. Для проведення перитонеального діалізу застосовують 

поліглюкозний, амінокислотний або бікарбонатний розчини. Найсучаснішим є полідисперсний 

глюкозний полімер ікодекстрин.  Діаліз проводять у відділенні гострої нирки або діалізу.Під 

час проведення перитонеального діалізу можливі ускладнення найчастіше виникають із 

прохідністю катетера та мікробною контамінацією, що призводить до розвитку перитоніту. До 

найбільш поширених ускладнень гемодіалізу належать: синдром перерозподілу рідини з 

набряком мозку внаслідок високого вмісту в тканині сечовини, артеріальна гіпер- та гіпотензія, 

геморагічний і ДВЗ-синдроми.Посиндромна терапія визначається причинним фактором ГНН 

(судинне захворювання, гломерулярні ураження, інтерстиціальний процес, гострий тубулярний 

некроз). Слід зазначити, що кортикостероїди застосовують за наявності гормонозалежних 

пухлин, наприклад саркоми, або дебюту ГНН на фоні нефротичного варіанта 

гломерулонефриту. В інших випадках призначення глюкокортикоїдів не є обґрунтованим. 

Гепаринізацію (бажано низькомолекулярними гепаринами) проводять лише на час проведення 

процедур гемодіалізу.За відсутності відновлення діурезу у разі проведення діалізу (останній 

продовжується постійно), та через 3 тижні можливо визначати ХНН як наслідок ГНН. 

Відновлення діурезу свідчить про сприятливий прогноз та перехід у поліуричну стадію ГНН, 

яка триває від 1 до 6 тижнів. На поліуричній стадії ГНН застосовують мінімальну 

фармакотерапію з підвищеною увагою до компенсації електролітів, що втрачаються, та 

відновлення нормальної гемодинаміки за допомогою низьких доз ІАПФ/БРА ІІ1 з 

позанирковим шляхом виведення (моексиприл, епросартан, телмізартан) або 

тиклопедину/клопідогрелю. 

Після відновлення нормального діурезу, залежно від функціонального стану нирок, можливий 

розвиток інтерстиціального нефриту, який закінчується ХНН або видужанням. 

Інтерстиціальний нефрит як наслідок ГНН характеризується зниженням відносної густини 

(питомої ваги) в ранковому аналізі сечі (менше 1 018) або в аналізі за Зимницьким, зниженням 

ШКФ менше 90 мл/хв або підвищенням креатиніну крові приблизно понад 0,125 ммоль/л у 

дорослих та понад 0,104 ммоль/л у дітей, наявністю сечового синдрому, який найчастіше 

представлений мікроальбумінурією/протеїнурією та анемією.Враховуючи прогресуючий 

перебіг інтерстиціального нефриту, що класифікується як хронічна хвороба нирок, та 

наступний розвиток ХНН, пацієнтам призначають ренопротекторні засоби. Основу 

ренопротекції становлять ІАПФ та/або БРА ІІ1 із позанирковим шляхом виведення і 

моксонідин. Для забезпечення повного об’єму ренопротекції застосовують дієту з обмеженням 

білка (за винятком дітей) в поєднанні з кетокислотами, еритропоетинстимулюючі агенти, 

регулятори кальцій-фосфорного обміну, сорбенти.Про одужання свідчить нормальний рівень 
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ШКФ та відносна густина сечі понад 1 018 за відсутності сечового синдрому. Для дітей 

одужання документується впродовж дворічного диспансерного нагляду в групі дітей-інвалідів, 

для дорослих – за тих самих умов протягом одного року. При цьому періодичність контролю 

ШКФ та аналізу за Зимницьким становить 3 місяці, загальний аналіз сечі проводять щомісячно.  

      Гемолiтико-уремiчний синдром  (ГУС). 

 

Діагностичні критерії: 

      1.Полieтиологiчний синдром, в основі якого лежить тромботична мiкроангiопатiя. Розвитку ГУС 

найчастіше передують кишкові інфекції (шигелли, сальмонелли, рiккетсiї, iєрсiнiї й ін.) і респіраторні 

захворювання (віруси Коксакi й ЕСНО, грип, аденовіруси й ін.).  

      2.Для ГУС характерна тріада симптомів : гемолiтична анемія, тромбоцитопенiя і гостре порушення 

функції нирок. Клінічна картина ГУС найчастіше з'являється на 3-6 день попереднього захворювання.     

      3.ГУС характеризується погіршенням загального стану,  млявістю, раптовою появою різкої блідості 

шкірних покривів з iктеричним відтінком, може відзначатися геморрагiчний синдром у виді петехiальної 

висипки, eкхiмозiв, гемоколiтy, носових і шлункових кровотеч. Спостерігається зниження діурезу і поява 

набряків. Відзначається гепатоспленомегалiя, часто виражений абдомінальний синдром. У дітей 

раннього віку можуть бути судороги. 

 

Медична допомога: 

1.Оксигенотерапія з подачею 100% кисню з темпом 10-12 л/хв. 

2.Iнфузiона терапія глюкозо-солевими розчинами (5% розчин глюкози і 0.9% розчин натрію хлориду в 

співвідношенні 1:1) з темпом 5-10 мл/кг/година з наступним уведенням фуросемiдy (лазиксу) в дозі 3-5 

мг/кг внутрівенно. 

3.При судомному синдромі - внутрівенно бензодiазепiни (седуксен, реланiум, дiазепам, сибазон) у дозі 

0.3-0.5 мг/кг. 

4.Термінова госпіталізація до ВIТ або відділення гострого гемодiалiзy.  

 

6. Матеріали для самоконтролю: 

Тести:    

1. Вкажіть діапазон коливань відносної щільності сечі в пробі Зимницького, що вказує на ниркову 

недостатність: 

A. 1005-1007 
B. 1010-1025 
C. 1013-1028 
D. 1015-1026 
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E. 1015-1030 
2.Що із наведеного характерно для нефротичної форми хронічного гломерулонефриту? 

A. еритроцитурія 
B. масивна протеїнурія 
C. гіперкаліємія 
D. азотемія 
E. гіпостенурія. 

3.У хлопчика 5 років великі набряки, олігурія. АТ 100/ 60 мм рт. ст.. Які лабораторні показники треба 

визначити першочергово?  

A. Рівень сечової кислоти  
B. Загальний білірубін  
C. Рівень глюкозы  
D.  Креатинін, сечовина  
E. Ревмапроби  

4.У дитини 10р. з олігоануричною стадією ГНН, з’явились відчуття поколювання слизової оболонки рота, 

язика, оніміння кінцівок, зниження рефлексів,, розлад дихання, аритмія. Чим зумовлені такі клінічні 

прояви?  

A.  Гіперкаліємією  
B. Гіпонатріємієюі  
C. Гіперазотемією  
D. Ацидозом  
E. Алкалозом  

5.Хлопчик 10 років хворіє на хронічний гломерулонефрит з 5-річного віку. Протягом  

останнього місяця – блідість, багато “сінців” на руках і ногах, підвищена збудливість. При огляді стан 

тяжкий, дитина в сопорі, шкіра з жовтушним відтінком, пастозність на нижніх кінцівках, з рота – запах 

аміаку. Дихання глибоке, шумне, 22 з 1 хв. АТ – 160/90 мм рт. ст. Тони серця звучні, 110 за 1 хв., 

аритмія, на верхівці і в \/ точці – систолічний шум. Печінка на 3 см виступає з-під краю реберної дуги. 

За останню добу сечовипускання 1 раз, виділив 180 мл сечі. Які біохімічні показники допоможуть 

уточнити діагноз?   

A Сечовина, креатинін,; К, Са, Мg, Р сироватки крові;   

      В. Білірубін сироватки крові, АлАТ, АсАТ, тимолова проба;   

      С. С- реактивний протеїн, сіалові кислоти;   

     D.Дослідження хлоридів поту;   

       E. Рівень екскреції з сечею 17-КС та 17-ОКС.   

 

6.Удитини 1-го року на фоні  гострої кишечної інфекції впродовж 2-х днів спостерігається олігурія. 

Об’єктивно: стан  тяжкий. Блідий , млявий. Блювота. ЧД - 44/хв, шумне. АТ - 100/70 мм рт.ст. ЧСС -160/хв. 

Діурез - 50 мл. Проведені водне навантаження і  проба зс диуретиками - без эфекту. Сечовина крові - 18 

ммоль/л, креатинин крови - 0,25 ммоль/л, калій крови - 5,6 ммоль/л, рН крови - 7,25. Яка найбільш  

оптимальна тактика ведення хворого?  
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A. Підтримка  балансу рідини шляхом її призначення у відповідності до втрат води  
B.  Діалізна терапія  
C. Ентеросорбенти.  
D. Введення гідрокарбонату натрию  
E. Гіпотензивні засоби 

 

Відповіді до тестів: 1.А;  2 .В;  3.D;   4.А;  5.А;  6.В.  

 

Ситуаційні задачі:  

 

Задача 1. 

Костя, 8 років. Поступив  в клініку у стані середньої важкості. Скарги на слабкість, поганий 

апетит, нудоту, набряки на ногах, 1 раз було блювання. Ці скарги появилися вчора. 

 Хворіє протягом 2-х тижнів, відмічались зміни в аналізах сечі (збільшена кількість еритроцитів та 

білку), але батьки відмовились від госпіталізації.  

 Стан дитини важкий, хлопчик в'ялий, неактивний. Відмічається блідість шкіри, периорбітальний 

набряк, пастозність гомілок. В легенях вислуховується везикулярне дихання,. Межі серця не змінені. 

Тони серця звучні, пульс 108 уд. за 1 хв. Артеріальний тиск 130/70 мм.рт. ст. Живіт м'який при пальпації, 

печінка біля краю реберної дуги, селезінка не пальпується. 

 Сечовипускання тричі на добу . Діурез 350 мл. Сеча  кольором м'ясних помиїв. 

Аналіз крові: Ер. – 1012 /л, Hb – 110 г/л, ШОЕ – 3 мм/год, Le – 10 · 10 9 /л, еоз. – 2, нейтрофіли – 58, 

лімфоцити – 31, моноцити – 8, базофіли – 0,5, сечовина 10,3 ммоль/л, креатинін – 0,185 ммоль/л, 

загальний білок – 65,4 г/л, альбуміни 52, глобуліни 48, α 1– 4, α 2 – 10, β – 12, γ – 22. 

Аналіз сечі: кількість 10 мл, колір - м'ясних помиїв, питома вага – 1010, реакція – кисла, білок – 1,0 г/л, Le 

– 10-12 в п/з, Еp. – покривають все поле зору, циліндри – 4 в п/з. 

1. Ваш діагноз? 
2. Призначити лікування. 

Задача 2. 

 Хворий 15 р. поступив у клініку з діагнозом: Синдром Альпорта, термінальна хронічна ниркова 

недостатність. Без попереднього гемодіалізу була проведена трансплантація трупної нирки.Ускладнень 

після трансплантації . С перших тижнівспостерігалось поступове покращення  гомеостатичних 

параметрів. Покращився слух хворого. Повнатреабілітація настала після через рік після 

трансплантації.Пацієнт закінчив технікум, одружився  мав дочку. Через 15 років самовільно відмінив 

імуносупресанти, після чого настало відторгнення трансплантату. Дитина хворого, спостерігається з 

перших місяців життя, коли у неї з’явилась гематурія.Дівчинка добре розвивається . унеї спостерігається 

лише незначне зниження тубулярних ниркових функцій.  

Питання. 
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1. Яка причина гематурії у дівчинки? 
2. Прогноз? 

Еталони відповіді до задач 

Відповідь до задачі  №1         3 

Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом, період розгорнутих клінічних проявів з 

порушенням функції нирок. 

Лікування: ліжковий режим 

Стіл- 7-а без солі і м’яса, водний режим з урахуванням випитої і виділеної  рідини 

Антибіотик:препарати вибору-аміноциліни, цефалоспорини 1-2 генерації, макроліди 

Симптоматичне лікування:гіпотензивні препарати(еналоприл) 

Антиагреганти:дипірідамол. 

Обережно- дезінтоксікаційна терапія. 

 

Відповідь до задачі №2  

У дівчинки має місце гематурія, як прояв спадкової гломерулопатії. 

У батька дівчинки термінальна ХНН розвинулась в підлітковому віці внаслідок синдрому Альпорта. 

Своєчасна трансплантація трупної нирки і систематичне застосування вродовж 15 років 

імуносупресивної терапії супроводжувалось реабілітацією пацієнта, але не виключило передачі 

мутантного гена дочці. 

Прогноз:розвиток ХНН частіше буває у чоловіків ніж ужінок. 

7. Рекомендована література  

 Основна: 

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. Аряєв М.Л., Котова Н.В. Педіатрія: навч. посібник: у 2-х т. / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова, 

О.О. Зелінський, Н.Ю. Горностаєв [та ін.] // За ред.. М.Л. Аряєва, Н.В. Котової. – Одеса: 

ОНМедУ, 2014. – Т.2: Захворювання дітей раннього віку. Пульмонологія. Алергологія. 
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Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекції. Первинна медико-санітарні 

допомога. – 312 с. 

 

Додаткова: 

1. Крючко Т.О., Абатуров О.Є. Педіатрія: національний підручник / Т.О. Крючко, О.Є. 

Абатуров [та ін.] //За ред. проф. Т.О. Крючко, проф. О.Є Абатуров. – Київ: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 206 с. 

2. Невідкладна педіатрія: Навч. посіб. – Приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., 

Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., 2011. – 352с. 

3. Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш 

поширених захворювань у дітей/ Ю.В. Марушко, С.О. Крамарьов, Г.Г. Шеф, Т.В. Гищак, 

О.С. Мовчан, Т.В. Іовіца. – К., 2014., - 228с. 
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1 Актуальність теми. Функціональні та органічні  захворювання шлунково-кишкового тракту 

(ШКТ) займають друге місце в структурі захворювань в дитячому віці. Перше місце серед них 

займають функціональні розлади кишечнику, друге місце посідають гастрити. Частота 

виникнення виразкової хвороби у дітей в останні роки зменшилась і в структурі захворювань 

гастро-дуоденальної зони складає 1,7- 6,0 % (за даними різних авторів). В останні роки 

спостерігається „помолодшення ” патології ШКТ, та розвиток нетипового перебігу 

захворювання, що вимагає більш  ретельного відношення до диференціальної діагностики та 

попередження виникнення ускладнень.  

2. Конкретні цілі: 

 навчитись аналізувати причини та фактори що сприяють розвитку захворювань шлунково-
кишкового тракту в дітей ; 

 пояснювати основні ланки патогенезу цих захворювань; 

 трактувати виявлені симптоми й синдроми, результати лабораторно-інструментальних 
досліджень; 

 навчитись диференціювати функціональні та органічні захворювання  ШКТ за клініко 
лабораторними та інструментальними ознаками; 

 навчитись формулювати діагноз захворювання за класифікацією; 

 уміти оцінити наявність симптомів та надавати допомогу при ускладненнях виразкової хвороби в 
дитини; 

 навчити складати план лікування та реабілітаційних заходів при вказаних функціональних та 
органічних захворюваннях ШКТ у дітей 

 

3. Базові знання: 

Назви попередніх дисциплін 

 

 

Отримані навички 

1. Нормальна анатомія Знання анатомічних особливостей будови 

шлунку та кишечнику 

2. Нормальна фізіологія Фізіологія системи травлення, механізми 

регуляції шлунково-кишкового тракту.  

3. Біологія та генетика 

 

Значення генетичних факторів для росту і 

розвитку дитини 

 

4. Гістологія Знання гістологічної будови шлунку та 

кишечнику 

5. Патологічна фізіологія 

 

Особливості типових патологічних процесів, при 

захворюваннях травної системи. 
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6. Фармакологія Групи ліків що використовуються в лікуванні 

захворювань шлунково-кишкового тракту, та 

механізм їх дії. 

7. Основи догляду за дітьми Особливості харчування  дітей різного віку із 

захворюваннями травної системи  

8. Пропедевтична терапія та педіатрія Знання методики обстеження шлунково-

кишкового тракту, та оцінки основних 

лабораторно-інструментальних досліджень.  

9. Кафедра психології 

 

Застосовувати знання психології дитячого віку 

при спілкуванні з дитиною 

10. Кафедра рентгенології Описувати рентгенологічні знімки органів ШКТ 

 

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

4.1. Основні терміни до теми. 

Термін Визначення 

Синдром 

мальабсорбції 

Синонім - синдром порушеного всмоктування - симптомокомплекс, що 

виникає внаслідок розладів процесів всмоктування в тонкій кишці і 

проявляється в першу чергу діарей, і як результат - порушенням всіх 

видів обміну. 
 

Синдром 

подразненого 

кишечника 

Патологічний стан пов'язаний із порушенням моторики кишечника без 

структурних змін слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. 
 

Виразкова 

хвороба 

шлунку та 

12-палої 

кишки 

Хронічне рецидивуюче схильне до прогредієнтного та ускладненого перебігу 

полігенно успадковане загальне захворювання дитини, головним локальним 

проявом якого є виразка слизової оболонки шлунку або (та) дванадцятипалої 

кишки. 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття 

1. Етіологічні чинники, що призводять до розвитку синдрому мальабсорбції,  

2. Етіологічні чинники, що призводять до розвитку синдрому подразненого кишечника 

3. Етіологічні чинники, що призводять до розвитку виразкової хвороби шлунку та 12-палої 

кишки 

4. Основні ланки патогенезу, властиві для синдрому мальабсорбції,  

5. Основні ланки патогенезу, властиві для синдрому подразненого кишечника 

6. Основні ланки патогенезу, властиві для виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки  

7. Особливості клінічної картини захворювань шлунку та кишечнику у дітей різного віку 
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8. Лабораторні та інструментальні методи діагностики захворювань шлунково-кишкового 

тракту. 

9. Принципи терапії захворювань шлунково-кишкового тракту. 

 
 

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті: 

1. Участь у демонстрації хворого викладачем. 
2. Самостійна курація хворого. 
3. Складання плану обстеження.  
4. Диференціальна діагностика, оцінка результатів лабораторно-інструментальних досліджень. 
5. Складання плану лікування. 
6. Засвоєння практичних навичок із надання допомоги при виникненні невідкладних станів при 

захворюваннях ШКТ 
7. Оформлення результатів практичної роботи. 

 

5. Зміст заняття 

 

Синдром мальабсорбції (лат. malus недостатнє + absorptio поглинання, всмоктування; синонім 

синдром порушеного всмоктування) - симптомокомплекс, що виникає внаслідок розладів 

процесів всмоктування в тонкій кишці. Як правило, поєднується із синдромом порушеного 

перетравлення (мальдігестія) і всмоктування (мальасиміляція) і проявляється в першу чергу 

діарей, і як результат - порушенням всіх видів обміну. 

Розрізняють первинний і вторинний синдром недостатності всмоктування. Причиною 

виникнення первинного синдрому недостатності всмоктування пов'язані зі спадковими 

порушеннями структури слизової оболонки кишкової стінки й генетично обумовленими 

кишковими ферментопатіями. Розвиток вторинного синдрому недостатнього всмоктування 

пов'язаний із надбаними структурними змінами слизової оболонки тонкої кишки.  

Процеси перетравлення й всмоктування перебігають у три фази:  

1. внутрішньо-порожнинна фаза (або фаза порожнинного травлення);  

2. фаза слизової оболонки (або фаза пристінкового травлення);  

3. фаза переміщення (фаза транспорту продуктів кінцевого гідролізу у кров та лімфу).  

Під час внутрішньо-порожнинної фази харчові вуглеводи, білки й жири гідролізуються й 

перетравлюються в основному під дією панкреатичного соку й жовчі.  

Протягом фази слизової оболонки має місце кінцева стадія гідролізу й поглинання сахаридів 

(оліго- і моносахаридів), білків (у вигляді амінокислот та пептидів) і жирів на рівні клітин 

слизової оболонки кишечника і їхня підготовка для подальшого транспорту.  

Протягом фази переміщення, абсорбовані харчові продукти надходять у кровоносну або 

лімфатичну систему.  

Порушення процесу абсорбції може відбуватися в кожну із трьох фаз, знання особливостей 

нормального абсорбційного процесу допомагає зрозуміти причини й наслідки мальабсорбції, 

що дозволяє обрати оптимальну діагностичну стратегію.  
Причини мальабсорбції численні й різноманітні: гастрогенні (гастрити із секреторною недостатністю, 

виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, резекція шлунка, демпінг-синдром), 

гепатобіліарні (хронічні гепатити, холестатичний синдром, дисфункція біліарного тракту, жовчокам’яна 

хвороба), панкреатогенні, ентерогенні (ферментопатії, целіакія, кишкова форма муковісцидозу, 

неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, кишковий дисбактеріоз), судинні та інші. 
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При гострих і підгострих станах основне значення має порушення внутрішньо-

порожнинного кишкового перетравлення харчових продуктів і прискорений пасаж хімусу по 

кишечнику.  

При хронічних станах спостерігаються дистрофічні й атрофічно-склеротичні зміни слизової 

оболонки кишки, укорочення й сплощення ворсин і крипт, різке скорочення числа 

мікроворсинок, розвиток фіброзної тканини в стінці кишки з порушенням у ній крово- та 

лімфотока; порушення процесів пристінкового травлення. Всі перераховані зміни призводять до 

недостатнього надходження в організм продуктів гідролізу білків, жирів, вуглеводів, а також 

мінеральних солей і вітамінів через кишкову стінку і як наслідок до розвитку дефіцитних станів 

(дистрофія, анемія, полігіповітамінози, полімікроелементози, тощо). 

Синдром мальабсорбції (СМ) є різноманітним за походженням, але має  певні загальні 

клінічні риси, тому його диференціальна діагностика складна й заснована на сукупності 

клініко-лабораторних даних, результатах ендоскопічних і морфологічних досліджень. У 

діагностиці застосовують проби з навантаженням (наприклад, тест усмоктування d-ксілози та 

ін.), імунологічні методи (наприклад визначення гліадинових антитіл і ін.), а також методи, що 

дозволяють визначити зміст білка, вуглеводів, ліпідів у калі та крові.  

 
Диференціальна діагностика. 

Анамнез і скарги. Вік маніфестації захворювання й зв'язок маніфестації з тими або іншими подіями в 

житті пацієнта, у першу чергу, зі зміною харчування на першому році життя, є важливими диференційно-

діагностичними критеріями:  

 У період новонародженості маніфестують уроджена недостатність лактази (алактазія), уроджена 
глюкозо-галактозна мальабсорбція, уроджена недостатність ентерокінази, непереносимість білків 
коров'ячого молока, сої та інші. 

 У віці від 1 місяця до 2 років виявляють уроджену недостатність сахарази, ізомальтази, вторинну 
дисахаридазну недостатність, уроджену недостатність ліпази, целіакію, кишкову форму 
муковісцидозу, мальабсорбцію амінокислот, паразитарні захворювання, харчові алергії, 
імунодефіцити та інші. 

Для недостатності перетравлення вуглеводів є характерним бурчання в животі, здуття 

живота, занепокоєння дитини, болі в животі, поява розріджених випорожнень (можлива поява 

одного симптому або їхньої комбінації).  Значне погіршення стану дитини в найближчі 30 

хвилин після прийому молока характерно для лактазної недостатності; після вживання 

продуктів, що містять цукор (у т.ч. підсолоджене питво або соки в грудних дітей) 

спостерігається при сахаразній недостатності, а також при вживанні продуктів, що містять 

глюкозу й галактозу (у т.ч. після молока, цукру й т.п.), але не фруктози - при глюкозо-

галактозній мальабсорбції. 
Зв'язок із введенням у харчування гліадин-містких продуктів (манна, геркулесова, вівсяна каші, 

суміші "Малиш" і ін.), іноді, з латентним періодом протягом 1-2 місяців характерна для целіакії. 

Маніфестація захворювання після закінчення грудного вигодовування що характеризується зниженням 

приросту маси тіла, діареєю зі стеатореєю, алопецією і ураженням шкіри відзначається при 

ентеропатичному дерматиті. В останньому випадку в крові спостерігається зниження концентрації 

цинку.  

Стеаторея 1 типу (збільшення екскреції тригліцеридів) характерна для панкреатичної 

недостатності. Стеаторея 2 типу (збільшення екскреції неестерифікованих жирних кислот) характерна 

для патології кишечника. 

Збереження нестійких випорожнень після перенесеної кишкової інфекції, що 

підтверджена бактеріологічними дослідженнями, можливо при розвиненому дисбактеріозі 
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кишечника, так званий постінфекційний ентерит (ентероколіт), вторинній лактазній 

недостатності, вторинній сахаразно-изомальтазній недостатності, глюкозо-галактозній 

мальабсорбції. 
Погіршення якості випорожнень на тлі стресової ситуації є характерним для дискінезії ШКТ (так 

званий "синдром подразненої кишки" у дітей старше 1 року).  

 

Клінічні прояви.  

Характер діарейного синдрому може також звузити коло диференційно-діагностичного 

пошуку.  

Розріджений пінистий з кислим запахом стілець спостерігається при дисахарідазній 

недостатності й глюкозо-галактозній мальабсорбції. Водна діарея може бути при інфекціях і 

інвазіях, постінфекційному ентериті (ентероколіті), дисахаридазній недостатності, глюкозо-

галактозній мальабсорбції, харчовій алергії й непереносимості білка коров'ячого молока, 

дискінезії ШКТ на тлі патології ЦНС, при деяких гормонпродукуючих пухлинах, уроджених 

захворюваннях ШКТ. 
Жирний стілець, що супроводжує СМ спостерігається при целіакії, постінфекційному ентериті 

(ентероколіті), екссудативній ентеропатії, дисбактеріозі кишечника, Виражена поліфекалія, нерідко – 

сірого кольору, жирний стілець, при целіакії, герпетіформному дерматиті, ентеропатичному 

акродерматиті.  

Діарея може поєднуватись з болями в животі. Схваткоподібні болі, чергування закрепів й 

проносів, виражені вегетативні розлади спостерігаються при синдромі подразненої кишки 

(дискінезія ШКТ на тлі дисфункції ЦНС); після вживання молочних продуктів, у поєднанні з 

метеоризмом і рясним пінистим стільцем з кислим запахом - при лактазній недостатності.  
Виразковий тип болю при СМ може супроводжувати харчову алергію й непереносимість білка 

коров'ячого молока, аномалії кишечника, неспецифічний виразковий коліт, хворобу Крона і інші. 

Діарея в поєднанні з повторною блювотою спостерігається при харчовій алергії й 

непереносимості білка коров'ячого молока, і ін. (синдром Золінгера-Елісона - гастрінома, 

аномалії кишечника, абеталіпопротеідемія, дефіцит транскобаламіна II).  

Діарея в поєднанні зі шкірними проявами спостерігається при харчовій алергії й 

непереносимості білка коров'ячого молока. Характерний шкірний синдром і алопеція 

спостерігається при ентеропатичному акродерматиті, герпетіформні висипання - при 

герпетіформному дерматиті.  

Для СМ характерні поступове виснаження хворого, розлад всіх видів обміну речовин 

(білкового, вуглеводного, жирового, вітамінного, водно-сольового), дистрофічні зміни у 

внутрішніх органах з порушеннями їхніх функцій, що виникають поступово, а також постійна 

стеаторея, креаторея й амілорея. 

 

Параклінічні дані. 

При обстеженні дітей з діареєю обов'язковим є дослідження калу на патогенну флору, 

яйця гельмінтів, цисти лямблій (при наявності даних, що вказують на наявність інфекційного 

або паразитарного процесу необхідним є 3-кратне дослідження через 2-3 дні), копрологічне 

дослідження (табл. 1).  

Нерідко хронічна діарея характеризується стеатореєю. Стеаторея першого типу, зі 

збільшенням екскреції тригліцеридів, характерна для панкреатичної недостатності, при 

кишковій формі муковісцидозу. Стеаторея 2 типу спостерігається при після інфекційному 

ентериті, целіакії, екссудативній ентеропатії, непереносимості білка коров'ячого молока, 

короткій тонкій кишці, аномалії кишечнику та інші. 
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Копрологичні синдроми в дітей 
Синдром Дані макроскопії й мікроскопії випорожнень 

Гастрогенний Незмінені м'язові волокна, внутрішньоклітинний крохмаль, 

сполучна тканина 

Пілородуоденальний Незмінені м'язові волокна, сполучна тканина, рослинна  

клітковина 

Панкреатична 

недостатність 

Рідкі, замазкоподібні жовто-сірі випорожнення, нейтральний 

жир, змінені м'язові волокна, позаклітинний крохмаль 

Недостатність 

жовчовиділення 

Випорожнення сірі. Мила й кристали жирних кислот, негативна 

реакція на стеркобілін 

Ентерітний Багато епітелію, кристалів жирних кислот, позаклітинного 

крохмалю 

Ілєоцекальний Слиз, велика кількість клітковини, що переварюється, 

крохмальних зерен, йодофільна флора 

Колітний Слиз, лейкоцити, еритроцити, епітелій 

 

При тяжкій мальабсорбції спостерігається нормохромна, нормоцитарна або мікроцитарна, 

сідеропенічна анемія, що виникає внаслідок вторинного порушення усмоктування заліза й/або 

білкової недостатності, у тому числі при целіакії. Зниження процесів поступлення негемового 

заліза може бути результатом також зміни кислотності шлункового вмісту або пригнічую чого 

ефекту кальцію в просвіті кишечника.  

Ознаки дисахарідазної недостатності часто супроводжують діареєю, що пов’язана з 

іншими причинами. Вона розвивається на тлі неблагополуччя в кишечнику: при целіакії, 

дисбактеріозі кишечника, кишкових інфекціях і інвазіях, аномаліях кишечника, при синдромі 

коротокої тонкої кишки, при післяінфекційному ентериті (ентероколіті), при харчовій алергії й 

непереносимості білків коров'ячого молока, і ін.  
Гіпопротеінемія, гіпопротеінемічні набряки можуть формуватися як прояв ексудативної 

ентеропатії, первинної - інтестінальної лімфангіектазії, або внаслідок вторинної мальабсорбції будь-як 

походження при порушенні усмоктування білків (при целіакії, при харчовій алергії й непереносимості 

білків коров'ячого молока, гістіоцитозі, дефіциті ентерокінази, ізольованої непереносимості трипсину й 

ін.)  

 

Лабораторна діагностика 

Для діагностики дисахаридазної недостатності в дітей застосовують непрямі методи. У випадку 

лактазної недостатності використовують: 

 нагрузочні тести: визначення приросту глікемії після перорального прийому буд-якого дисахариду 
(лактозою в дозі 1-2 г/кг маси тіла, лактулозою, глюкозою й інші); для визначення мальабсорбції 
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вуглеводів у тонкому кишечнику відпрацьований і широко використовується неінвазивний метод 
визначення водню у повітрі, що видихається 

 визначення дисахаридаз і продуктів їхнього гідролізу в калі (глюкози, галактози, органічних 

кислот). Граничним рівнем фекальної екскреції вуглеводів є 5 г/л калу 

 визначення в калі молочної кислоти, що характеризує надлишкове бродіння вуглеводів 

(діагностичний критерій непереносимості лактози в дітей - підвищення рівня молочної 

кислоти більше 44,4 ммоль/л). 
При підозрі на наявність у хворого целіакії проводять визначення антитіл до ендомізіуму, 

тканинної трансглютамінази або гліадину, як доповнення до біопсії слизової 12-палої кишки.  

При підозрі на кишкову форму муковісцидозу визначають концентрацію хлоридів у потовій рідині; 

дослідження проводять не менш ніж три рази. При муковісцидозі концентрація хлоридів у потовій 

рідині перевищує 60 ммоль/л. При отриманні граничних значень концентрації хлоридів у поті ( 40-60 

ммоль/л) необхідно провести дослідження з аналізу ДНК. 

Виявлення ранньої екзокринної недостатності підшлункової залози проводиться методом 

визначення в аналізі калу еластази-1, специфічного протеолітичного ферменту залози. Якщо в результаті 

проведеного тесту показники не перевищують 200 мкг/г калу, то можна говорити про порушення, а 

якщо він менше 100 мкг/г калу - про серйозну недостатність екзокринної функції.  
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Клінічні й лабораторні прояви мальабсорбції 

Ознаки й симптоми  Лабораторні знахідки  Харчові речовини,  

засвоєння яких 

утруднено при 

мальабсорбції 

діарея  маса калу ↑  

калій сироватки ↓ 

вода  

електроліти  

стеаторея  жир у калі ↑  

сироватковий холестерол ↓ 

харчові жири  

жовчні кислоти  

втрата ваги  жир у калі ↑  

хімотрипсин або еластаза 

калу ↓  тест на ксилолу ↓ 

жир, вуглеводи, білки  

анемія  залізо сироватки ↓ 

гіпохромія, мікроцитемія  

залізо  

перніціозна анемія  

глосит  

гіперхромія, поява  

мегалобластів; порушення  

Шилінг-Тесту  

вітамін В 12  

фолієва кислота  

болю в кінцівках,  

патологічні переломи  

остеопороз, остеомаляція,  

кальцій ↑  

лужні фосфати ↑  

R-графія.  

калій, кальцій, магній  

вітамін D, білок,  

амінокислоти  

кровотечі,  

синці, що легко з’являються  

петехіальні геморагії  

протромбіновий час ↑  вітамін К, вітамін С  

набряки (втрата 

інтестинального білка )  

загальний білок ↓,  

сироватковий альбумін ↓, 

кліренс ά1-антитрипсину ↑ 

білок  

здуття живота, гази  R-скопія живота,  вуглеводи  

непереносимість лактози  лактаза слизової оболонки 

кишечника ↓  

лактоза  

периферична нейропатія  чутливість↓  вітаміни В1, В6, B12  

гіперкератоз, паракератоз,  

акродерматит  

зміст у сироватці ретинолу й 

цинку ↓  

вітамін А, цинк  

нічна сліпота  ретинол сироватки ↓  вітамін А  

 

Принципи лікування синдрому мальабсорбції 

В основі лікування синдрому мальабсорбції є два основних принципи: 

1. вплив на перебіг основного захворювання, що сприяло розвитку цього синдрому; у 

першу чергу елімінаційна дієтотерапія (целіакія, лактазна недостатність), а також замісна 

ферментотерапія для поліпшення порожнинного травлення (лактазна недостатність, 

муковісцидоз), зменшення кишкової секреції;  

2. корекція змін, що виникли внаслідок порушеного усмоктування в кишечнику: лікування 

супутніх станів (гіпотрофії, анемії, гіповітамінозу, порушень водно-електролітного обміну) і 

дисбактеріозу, нормалізація пасажу кишкового вмісту по кишечнику. 
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Синдром подразненого кишечника (СПК) цей патологічний стан є пов'язаним із порушенням 

функції кишечника без структурних змін слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. 

За сучасними даними, синдром подразненого кишечника вважають проявом порушення 

біологічної, психологічної й соціальної адаптації дітей В основі формування цього 

патологічного стану лежать  

 зміни вісцеральної чутливості й рухової активності кишечника.  

 стійкі порушення процесу кооперації нервової й імунної систем організму. 

СПК є не патологією шлунково-кишкового тракту й не захворюванням центральної нервової 

системи або психічної сфери, а якимось новим біонейропсихосоціальним станом людини. 

Формується цей стан в екстремальних соціальних умовах і проявляється підвищеним 

сприйняттям подразників і підвищеною реактивністю організму. 

У Римі в 1988 р. були уточнені критерії діагностики синдрому подразненого кишечника 

(критерії Менінга, 1978) і вперше офіційно затверджений цей діагноз. Згідно з даними 

критеріями, синдром подразненого кишечника - це стійка сукупність хронічних і/або 

рецидивуючих функціональних розладів відділів кишечника тривалістю не менше як 6 місяців, 

а регулярність характерної симптоматики повинна бути не рідше 3 днів на місяць протягом 

останніх 3 місяців. Зміни проявляються наступними симптомами: 

 біль унизу живота, що проходить після дефекації;  

 частішання випорожнень, що виникають з початком приступу болю;  

 поява рідкого стільця з початком приступу болю;  

 наявне здуття живота;  

 виділення слизу з калом;  

 почуття неповного спорожнювання кишечника після дефекації.  

 поза кишкові симптоми (дизурія, раннє насичення, нудота, фіброміалгія, біль в попереку, 
головний біль). 

Абдомінальний біль є патогномонічним симптомом і має широкий спектр інтенсивності: 

від легкого дискомфорту, незначного ниючого болю, що можна терпіти, до інтенсивного 

постійного й навіть нестерпного болю, що імітує картину кишкової кольки. Для хворих СПК 

характерна поява болю відразу після їжі, що супроводжується здуттям живота, посиленням 

перистальтики, гурчанням, діареєю або затримкою випорожнень. Болі стихають після дефекації 

й проходження газів і, як правило, не турбують по ночах. 

До додаткових симптомів, що допомагають визначити варіант перебігу СПК, є симптоми 

порушення транзиту й акту дефекації. Патологічною вважається частота випорожнень більше 3 

разів у день (діарея) і менше як 3 рази у тиждень (закрепи). Для СПК характерні ранкова діарея, 

що виникає після сніданку й у першу половину дня, і відсутність діареї по ночах. 
На користь функціонального походження клінічних розладів свідчать наступні ознаки: 

 мінливість скарг;  
 рецидивуючий характер скарг;  
 відсутність прогресування;  
 відсутність схуднення;  
 посилення розладу функції кишечника під дією стресу;  
 зв'язок з іншими функціональними розладами, такими як синдром подразненого шлунка, 

синдром вегетативної астенії, ортостатичні судинні розлади, неврози, синдром подразненого 
сечового міхура й ін.  

До симптомів, що виключають діагноз синдрому роздратованого кишечника ставляться 

наступні (симптоми «тривоги»): 
 невмотивована втрата маси тіла;  
 нічна симптоматика;  
 постійні інтенсивні болі в животі як єдиний провідний симптом ураження шлунково-кишкового 

тракту;  
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 лихоманка;  
 зміни в об'єктивних даних (збільшення печінки, селезінки й ін.);  
 кров у калі;  
 лейкоцитоз в аналізах крові;  
 анемія;  
 прискорення ШОЕ;  
 зміни в біохімії крові. 

Відповідно до Римських критеріїв III, варіант перебігу СПК класифікують, спираючись на 

Брістольську шкалу з оцінки форми калу (6 варіантів - від твердого, комковатого до рідкого, 

водянистого). За характером випорожнень виділяють чотири основних клінічних варіанти:  
 СПК із закрепами (коли більше 25% калу має тверду консистенцію);  
 СПК із діареєю (коли більше 25% калу має кашкоподібну або водянисту консистенцію);  
 змішаний варіант СПК (коли одночасно більше 25% калу має тверду й більше 25% водянисту 

консистенцію);  
 некласифікований варіант СПК (з болем і метеоризмом; при неможливості віднесення 

захворювання до перерахованих вище форм).  

 

Діагностика СПК складається у виключенні інших захворювань, що супроводжуються 

проявами мальабсорбції й порушенням пасажу хімусу по кишечнику, а також визначення 

варіанта перебігу синдрому подразненого кишечника, що важливо із практичної точки зору, 

тому що це визначає тактику лікування. 

Неспецифічність клінічних проявів ураження кишечника робить складною постановку 

діагнозу на нозологічному рівні. 
На I етапі ставиться попередній діагноз, 

На II етапі виділяється домінуючий симптом і відповідно клінічна форма синдрому; 

На III етапі виключаються симптоми “тривоги ” і проводиться диференціальний діагноз; 

На IV етапі завершується скрінінг органічного захворювання при виконанні оптимальної кількості 

діагностичних тестів, що включає клінічний і біохімічний аналізи крові, копрологічне дослідження з 

аналізом калу на яйця глистів, ЕГДС, УЗД органів черевної порожнини й малого таза, сигмо- або 

колоноскопію й ірігоскопію; 

На V етапі призначають первинний курс лікування не менше ніж на 6 тижнів, за результатами якого 

знову звертаються до оцінки діагнозу. 

При ефективності лікування може бути виставлений остаточний діагноз синдрому подразненого 

кишечника, при неефективності - проводиться додаткове обстеження.  

Диференціальний діагноз проводять з функціональною діареєю та функціональним закрепом, які 

за клінічними симптомами відрізняються від СПК відсутністю больового синдрому. 

Лікування СПК.  

З огляду на складний етіопатогенез, лікування СПК повинне бути комплексним, залежить від 

клінічного варіанта захворювання й складається із двох етапів: початковий курс протягом 6-8 

тижнів і базисної терапії протягом 1-3 місяців. 

Вживають заходів з нормалізації способу життя, дотриманню режиму харчування, 

встановлюють жорсткий розпорядок дня, включаючи прийом їжі, виконання фізичних 

навантажень, навчання й час дефекацій. 

При домінуванні в клініці закрепів рекомендується збагачення раціону харчування 

клітковиною: хліб з борошна грубого помолу, овочі, фрукти, пшеничні висівки, молочнокислі 
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продукти. У випадках дискомфорту під час прийому висівок, останні можна замінити 

препаратами з оболонок насіння подорожника (мукофальк), лактулози (дуфалак).  

При вираженій діареї в раціоні харчування обмежується прийом жирної й газоутворюючої 

їжі. Препаратом вибору при такій формі СПК є Імодіум (Імодіум Лінгвал - таблетки для 

розсмоктування під язик, Імодіум плюс, до складу якого доданий сіметикон - речовина, що 

абсорбує гази в кишечнику).  

Коли в клініці СПК переважають скарги на здуття й метеоризм застосовують препарати 

сіметикона (Еспумізан). При незначному збільшенні частоти випорожнень призначають 

Смекту, вуглецеві сорбенти на основі активованого вугілля (біле вугілля, сорбілакт, тощо). 

Якщо в основі СПК лежить надмірне скорочення гладкої мускулатури кишкової стінки, 

призначають спазмолітики: но-шпу, папаверин, мебеверин, піноверіум (діцетел), бускопан, 

метеоспазміл (у комбінації з сіметиконом).  

При сильно виражених симптомах психологічної дисадаптації використовують 

амітриптілін і інші антидепресанти.  

Застосування антибіотиків у лікуванні діареї при СПК протипоказано. Питання про 

застосування еубіотиків у цей час дискутується.  

Зараз вважають, що найбільш перспективною групою лікарських препаратів для лікування 

симптомів СПК є серотонінергічні препарати (алосетрон, тегасерод). 

В зв’язку з важливістю нейрогенних факторів у формуванні СПК, обов’язковим є 

спостереження у психоневролога, із застосуванняс специфічних психотерапевтичних заходів. 

Подібні пацієнти часто вимагають спостереження гастроэнтеролога й психотерапевта. 

Опубліковано дані про ефективність комплексної терапії з використанням танакана у хворих зі 

СРК.  

У випадку відсутності терапевтичного ефекту протягом 6 тижнів на тлі комплексної, 

індивідуалізованої терапії обов’язковим є подальше обстеження та більш глибокий 

диференціальний діагноз для уточнення характеру ураження шлунково-кишкового тракту. 

 

Виразкова хвороба (пептична виразка) характеризується наявністю глибокого (до 

підслизового шару і глибше) дефекту стінки шлунка або дванадцятипалої кишки що довго не 

загоюється, виникає внаслідок агресивної дії кислотно-пептичного компонента шлункового 

соку на слизову оболонку на фоні ослаблення її захисних властивостей хронічним гастритом, 

що викликаний інфекцією Helicobacter pylori (Hp). Виразкова хвороба (ВХ) має тенденцію до 

хронічного рецидивуючого перебігу; вона є результатом тривалого процесу, котрий 

ретроспективно можна оцінювати як „стан, передуючий виразки ” (В.М.Успенський, О.В.Новік) 

і триває як правило 5 років. 
Початок перед виразкового стану характеризується шлунковими болями, наявністю хронічного 

гастриту (ХГ) та хронічного гастродуоденіту (ХГД) які потім закінчуються виразковим дефектом. Серед 

етіологічних чинників виділяють ті що сприяють, та ті що призводять до виникнення виразкової хвороби. 

Враховуючи чинники, що сприяють, можна прогнозувати виникнення виразки, а саме: 

- обтяжена спадковість щодо ВХ, особливо серед родичів першого рівню; 
- підвищення кислото утворюючої функції шлунку, особливо –базальної; 
- підвищення рівню пепсиногену І в крові та сечі; 
- відсутність  секреції бікарбонатів  в шлунковому соку 
- належність до (І) групи крові; 
- наявність ваготонії 
- астенічна тіло-будова. 

До факторів що призводять до виникнення ВХ можна віднести  

 хронічний активний дуоденіт (або гастрит), асоційований з інфекцією Нp, 
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 метаплазію епітелію слизової оболонки шлункового (а в шлунку інтестинального) типу, 

ослаблення захисного слизувато-бікарбонатного бар'єра,  

 агресивна дія соляної кислоти й пепсину, а при шлунковій локалізації виразки сумісна 

дія їх з жовчними кислотами. 
Виникнення виразкової хвороби може бути пов’язано зі змінами в співвідношенні впливу захисних 

та факторів агресії, причому при виразкові хворобі дванадцяти-палої кишки (ВХДК) переважає вплив 

факторів агресії, а при виразковій хворобі шлунку (ВХШ) – недостатність захисту слизової оболонки.  

До агресивних факторів відносять  

1. кислотно-пептичний, який пов’язаний з ваготонією, гіперпродукцією гастрину, гіперплазією 
фундальних клітин та гіперреактивністю обкладових клітин до нейрогуморальних стимуляторів.  

2. гастродуоденальна дисмоторіка; при затримці шлункового вмісту виникають можливості щодо 
розвитку ВХШ, а швидкий перехід шлункового вмісту в дванадцятипалу кишку та закислення її 
вмісту сприяє розвитку ВХДК 

3. пілоричний хелікобактер викликає запалення слизової, підвищується швидкість переходу 
шлункового вмісту ДПК, формується шлункова метаплазію епітелію ДПК, а потім в слизову 
оболонку, клітини якої метаплазовані, проникає Нр. Таким чином антральний гастрит, що 
виникає при інфікованості Нр, сприяє розвитку ВХДК у спадково схильних до захворювання 
людей, при порушенні нейроендокринної регуляції секреторної та моторно-евакуаторної функції 
шлунку. 

4. надається значення й імуноалергічним чинникам, у 2/3 хворих виявляють антитіла до тканин 
шлунку та дванадцятипалої кишки. 

До захисних факторів цитопротекції відносять 

1 слизувато-бікарбонатний бар’єр, який є захисним фактором, а інші тільки забезпечують підтримку 
його функціонування.\, 

2 повноцінна регенерація епітелію, яка погіршується під впливом іонів водню Н+, біологічно-активних 
речовин запалення, жовчі, ферментів муцинази, що виробляє Нр, автоімунних процесів,  

3 антродуоденальне кислотне гальмування (властивість пілоричного сфінктера закриватись при 
зниження рН нижче 2.0). При антральному гастриті ця властивість знижується що сприяє переходу 
кислого вмісту шлунку в ДПК. 

4 локальне порушенням кровопостачання та розвитком локальної ішемії призводить до локального 
виразкового ураження. Ішемія може виникати внаслідок тромбозу в вогнищі запалення. В дні 
виразки спостерігається васкуліт з ознаками алергічної хреакції за типом феномені Артюса 

5 простагландини, що синтезуються поверхневим епітелієм, забезпечують усі перераховані процеси. 
Порушення їх синтезу спостерігається під впливом аспірина та інших НПЗП. 

Особливості клініки. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки (ВХДК - 81%), зустрічається в 3-4 

рази частіше ніж виразкова хвороба шлунку (ВХШ - 13%) а їх поєднання реєструється у 6% всіх випадків. 

Клінічні особливості захворювання в значній мірі залежить від локалізації виразкового процесу. В 

випадках шлункової локалізації виразки симптоми нагадують такі, що при фундальному гастриті, який як 

правило супроводжує перебіг ВХШ; при локалізації процесу в дванадцятипалій кишки спостерігаються 

симптоми подібні до антродуоденіту. Однак в обох випадках симптоми є більш виражені, частіше 

поєднуються, та стійки до лікування ніж при гастритах відповідної локалізації. 

Для виразки дванадцятипалої кишки характерним є 

- чітке сезонне загострення 
- - значно частіше зустрічається у хлопчиків, 
- в 2 рази частіше спостерігається сімейна обтяженість 
- значно частіше зустрічається 0(І) група крові,  
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в той час як при виразках шлунку немає зв’язку зі статтю, сімейною обтяженістю, групою крові та сезону.  

Переважає больовий синдром; болі локалізується праворуч від середньої лінії черева, пізні, 

голодні, нічні, зменшуються після їжі та під впливом лужних речовин Спостерігаються диспептичні 

розлади у вигляді блювоти кислим вмістом без попередньої нудоти, що виникає на висоті больового 

приступу, згаги, відрижки, закрепів. При огляді спостерігається позитивний симптом Менделя біля пупка 

та праворуч від нього, позитивний симптом Опенховського. 

Виразка шлунку характеризується більш млявим перебігом:  

- Болі неінтенсивні, ниючі, частіше після їжі, зменшуються після блювоти та використання лужних 
речовин, локалізуються зліва від пупка, позитивний симптом Менделя знаходять в 
епігастральній ділянці та ліворуч від пупка.  

- Моторика шлунку млява, або не змінена, тому диспептичні розлади незначні і спостерігаються 
рідко, кислотність шлункового вмісту знижена або в нормі, випорожнення нестійки, 
переважають проноси.  

- Для дітей, особливо в підлітковому віці характерними є вегетативні дисфункції у вигляді ваготонії 
– холодні ціанотичні вологі долоні, гіпергідроз, акроціаноз, тенденція до зниженого 
артеріального тиску.  

- Чим менша дитина тим складніше виявляються типові для виразкової хвороби симптоми, і 
частіше спостерігається її атиповий перебіг. 

Важкість перебігу оцінюють строками загоєння виразок, наявністю або відсутністю ускладнень, 

терміном ремісії та частотою рецидивів. При легкому перебігу виразка загоюється протягом місяця та 

ремісія триває рік і більше, при середньо важкому перебігу ці строки подовжуються; важкий період 

характеризується виникненням ускладнень, частими рецидивами, множинними виразками з 

довготривалим загоєнням. 

Ускладнення виразкової хвороби можуть виникнути в будь якій фазі захворювання. Найчастіше 

розвивається шлунково-кишкова кровотеча (80% ускладнень), рідше стеноз воротаря і дванадцятипалої 

кишки (11%), рідко перфорація (8%) та пенетраця (1.5 %); малігнізація виникає при виразках шлунку, і 

практично не зустрічається при виразках дванадцятипалої кишки: 

1. кровотеча супроводжується блювотою з домішками крові, меленою, слабкістю, 
запамороченням, тахікардією;  

2. пенетрація (проникнення виразки в інші органи), характеризується стійким больовим 
синдромом, різкими болями, що ірадиюють у спину, блювотою, що не приносить полегшення, 
стійкою печією;  

3. перфорація (прорив виразки в черевну порожнину), виникає гостро й супроводжується ріжучим 
болем в епігастральній ділянці, напруженням передньої черевної стінки й симптомами 
подразнення очеревини.  

Виразкова хвороба може призводити до синдрому мальабсорбції гастрогенного походження, особливо 

при виразках шлунку зі зниженою кислото утворюючою функцією шлунку. 

6. Матеріали для самоконтролю: 

Тести 

1. Батьки 6-місячного хлопчика скаржаться на розлади випорожнення, відсутність прибавки ваги. 

Дитина на штучному вигодовуванні сумішшю “Малюк. При огляді шкіра суха, набряки нижніх кінцівок. 

Вага дитини 4 800 г. В загальному аналізі сечі та крові змін немає. При біохімічному обстеженні – 

загальний білок 56 г/л. При копрологічному дослідженні – стеаторея за рахунок жирних кислот. Який 
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ймовірний діагноз?   

1. Кишковий дизбактеріоз   
2. Гостра дизентерія   
3. Ексудативна ентеропатія   
4. Муковісцидоз   
5. Целіакія   

2. Хлопчик 14 років на протязі останніх 3-х років скаржиться на блювоту, відчуття важкості у шлунку, 

абдомінальні болі, нудоту, печію, втомлюваність. Об’єктивно: пальпаторно болючість в 

пілородуоденальній ділянці.  До останнього часу хлопчик не обстежувався. Який найбільш  вірогідний 

діагноз ? Визначте план дообстеження. 

1. R – контрольне обстеження гастродуоденальної зони 
2. ФГДС з біопсією слизової оболонки  
3. УЗІ обстеження органів травлення   
4. Фракційне зондування шлункового вмісту   
5. Дуоденальне зондування   

3. Дитина 12 років скаржиться на ниючі болі в верхній половині живота натще та через 1,5-2 години 

після їжі, печію, відрижку кислим, які турбують впродовж 2 років. Об’єктивно: живіт при пальпації 

м’який, болючий в епігастрії та пілородуоденальній ділянці. Ендоскопічно: слизова оболонка шлунка та 

дванадцятипалої кишки різко набрякла, гіперемована. рН-метрія: помірна гіперацидність. Ваш діагноз?    

1. Хронічний гіперацидний гастродуоденіт   
2. Хронічний гіпоацидний гастродуоденіт   
3. Виразкова хвороба шлунку   
4. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки   
5. Дискінезія жовчовивідних шляхів   

4. У дитини 1,5 місяців, яка знаходилась на природному вигодовуванні, з народження 

спостерігається щоденне блювання, нестійкі рідкі піняві випорожнення, метеоризм, що не піддаються 

антибактеріальній та пробіотичній терапії, відсутня прибавка в масі тіла. При переході на вигодовування 

сумішшю “NAN-кисломолочний ” стан дитини покращився. Про яку патологію треба думати? 

1. Кишковий лямбліоз  
2. Інфекційний ентерит  
3. Медикаментозний ентерит  
4. Функціональна диспепсія  
5. Лактазна недостатність 

5. Дитині 8 місяців. Після вживання манної каші протягом місяця хлопчик втратив апетит, став 

подразливим. Випорожнення смердючі, пінисті, блискучі, від жирових включень, 2-3 рази на добу, у 

значній кількості. Підшкірно-жирова клітковина бліда, тонка, особливо на грудях, кінцівках. Живіт 

великий, здутий – псевдоасцит. Який найбільш ймовірний діагноз?  

1. Лактазна недостатність   
2. Целіакія   
3. Ексудативна ентеропатія   
4. Муковісцидоз   
5. Дизбактеріоз кишечника   

Задача 1 

Хлопчик 2.5 місяців, що народився в строк з масою 2750 г, довжиною 50 см оглянутий з приводу 

скарг матері на появу рідких випорожнень до 6-7 разів на добу протягом 3 діб. У випорожненнях, що 
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виникли після швидкого введення адаптованої суміші (у матері раптово зникло молоко) спостерігається 

незначна кількість слизу та рідини. У 2 місяці маса тіла дитини становила 3900. Загальний стан був 

задовільний. 

Під час огляду дитина капризна, жадібно п’є шлунковий чай „ХІРР”, але адаптовану суміш їсть 

неохоче. Вага тіла становить 4000. При огляді шкіра та слизові оболонки дещо сухі, тургор підшкірної 

клітковини знижений, дещо западає тім’ячко. Живіт здутий, доступний пальпації в усіх відділах, 

кишечник бурчить в ділянці сліпої кишки. З боку інших внутрішніх органів патології не виявлено. 

Сечовиділення 5-6 разів на добу. 

 

1. Який діагноз є найбільш вірогідним в даному випадку? 
2. Яка потреба в рідині та метод її введення є доцільним в даному випадку? 
3. Який терапевтичний комплекс є доцільним в даному випадку? 

1  Антибактеріальна терапія, регідратація (per os)  

2 Ферментні препарати, пробіотики 

3 Регідратація (per os), пробіотики 

4 Регідратація (per os), ферментні препарати 

5 Антибактеріальна терапія, ферментні препарати 

Задача №2 

Хлопчик, 14 років, госпіталізований в дитячу лікарню зі скаргами на нудоту, однократну блювоту, біль в 

животі в епігастральній ділянці, закріп, стілець періодично чорного кольору. Хворіє протягом 2 років, 

періодично скаржиться на гострі абдомінальні болі. 

 Об’єктивне обстеження: астенічної будови тіла, зниженого харчування. Шкіра бліда. Слизові 

оболонки блідо-рожевого кольору. В легенях везикулярне дихання. Серце – тони послаблені. При 

пальпації в епігастральній ділянці локальна болючість, позитивний симптом Менделя.  

Загальний аналіз крові: Нв – 92 г/л., ер.– 3,2× 1012/л, Нt – 34%, тромб.- 180 х109/л. 

 Гастроентерологічне обстеження раніше не проводилось. 

1.Встановити попередній діагноз. 

2. Визначити план обстеження. 

3. Призначити лікування. 

 

Захворювання шлунково-кишкового тракту, 6 курс 

Відповіді до тестів. 1.3, 2.2, 3.1, 4.5, 5.2. 

Відповідь до задачі №1 
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1. Аліментарна диспепсія. Ексикоз 1 ступеню, ЗВУР, гіпотрофічний варіант. 
2. У дітей 1 року потреба в рідині при ексикозі 1 ступеню складає 130-170.0 на добу. Доцільна 

регідратація per os. 
3. Найбільш доцільним є 4 комплекс. 

Відповідь до задачі № 2 

1. Виразкова хвороба в стадії загострення, ускладнена шлунково-кишковою кровотечею. 
Постгеморагічна анемія. 

2. Фіброгастродуоденоскопія з біопсією, обстеження на наявність хелікобактеріоза, реакція 
Грегерсена, копрограма, ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, загальний 
аналіз крові та сечі.  

3. Стаціонарне лікування: 

 режим та дієта – стіл № 1; 

 квамател 20 мг  2 рази  на день– 3 тижні; 

 де-нол 1 таб. 3 рази на день за 40 хв. до їжі 2 тижні; через 40 

 децител 1 таб. 3 рази на день 1 тиждень. 

 Амоксицилін+ кларитроміцин 1 тиждень 
Корекція лікування після обстеження. 

Література  

Основна: 

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 
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Н.Ю. Горностаєв [та ін.] // За ред.. М.Л. Аряєва, Н.В. Котової. – Одеса: ОНМедУ, 2014. – Т.2: 
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Додаткова: 

1. Крючко Т.О., Абатуров О.Є. Педіатрія: національний підручник / Т.О. Крючко, О.Є. Абатуров [та ін.] //За 

ред. проф. Т.О. Крючко, проф. О.Є Абатуров. – Київ: ВСВ «Медицина», 2015. – 206 с. 

2. Невідкладна педіатрія: Навч. посіб. – Приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., 
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3. Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у 
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1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 
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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. 

 

 

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

4.1. Основні терміни до теми.  

Термін Визначення 

Синдром дихальних 

розладів (СДР), або 

хвороба гіалінових 

мембран (ХГМ) 

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. 

Сурфактант мономолекулярний шар на поверхні розділу між 

епітелієм альвеол і повітрям, який є ліпопротеїном. 

Сурфактант 

виконує такі 

функції: 

 

 перешкоджає спаданню альвеол на 
видиху; 

 запобігає проникненню рідини із судин у 
просвіт альвеол; 

 захищає легеневий епітелій від 
ушкодження; 

 бере участь у регуляції мікроциркуляції та 
газообміну в легенях. 

 

Тяжкість 

оцінюється за 

шкалою 

Сільвермана-

Андерсена 

1. Рухи грудної клітини  

2. Втяжіння міжреберря  

3. Втяжіння груднини  

4. Положення нижньої щелепи  

5. Дихання 

 

4.2 Теоретичні  питання до заняття: 
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1. Визначення СДР. 
2. Склад сурфактанту. 
3. Функції сурфактанту. 
4. Які фактори стимулюють синтез сурфактанту? 

     5. Які фактори пригнічують синтез сурфактанту? 

     6. Механізм утворення гіалінових мембран. 

     7. Методи пренатальної діагностики СДР. 

     8. Клінічні ознаки СДР. 

     9. Рентгенологічні ознаки СДР. 

     10. Шкала Сильвермана. 

     11. Шкала Доунса. 

     12. Диференційна діагностика СДР і меконіальної аспірації. 

     13. Диференціальна діагностика СДР і вроджених вад серця. 

     14. Принципи харчування новонароджених ізСДР. 

15. Види сурфактантів. 

     16. Показання щодо введення сурфактанту. 

     17. Методи оксигенотерапії 

     18. Показання для проведення СДППТ. 

     19. Показання для проведення ШВЛ. 

     20. Профілактика СДР. 

 

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті: 

            1. Диференціальна діагностика, оцінка результатів лабораторно-інструментальних досліджень. 

2. Складання плану лікування. 

3. Написання тестів та вирішення задач.. 

4.Робота у відділенні фізіології новонароджених, реанімації новонароджених. 

   

5. Змісту навчального матеріалу. 
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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:  
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- 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 

↓ 
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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» 
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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 
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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 
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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.  
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     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. 
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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. 
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 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.) 
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 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: 
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 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 
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 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. 

  
 

                                                                                                        

6. Матеріали для самоконтролю 

Ситуаційні задачі. 

 

1. Вагітна з терміном гестації 29-30 тижнів була направлена на госпіталізацію у відділення патології 
пологового будинку у зв’язку з загрозою передчасних пологів, передчасного підтікання 
навколоплідних вод. У стаціонарі вагітній була призначена токолітична терапія. Яке обстеження 
необхідно провести з метою визначення зрілості легень плода? Які препарати доцільно призначити з 
метою профілактики СДР? 
 

 

2. Вагітна, яка страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки, з терміном гестації 29-30 тижнів була 

направлена на госпіталізацію у відділення патології пологового будинку у зв’язку з загрозою 

передчасних пологів, передчасного підтікання навколоплідних вод. У стаціонарі вагітній була 

призначена токолітична терапія. З якою метою призначена токолітична терапія?  Які препарати 

доцільно призначити з метою профілактики СДР? 

3.У недоношеного новонародженого з гестаційним віком 30 тижнів масою 1200 г під час первинного 

огляду відмічається слабкий крик, аритмічне поверхневе дихання, тотальний ціаноз, значне 

роздування крил носа, втягнення грудної клітки та рефракція мечоподібного відростку, перкуторно 

вкорочення тону, аускультативно ослаблене дихання. Попередній діагноз? Оцінка за шкалою 

Сильвермана? Ступінь важкості респіраторного дистресу? План обстеження? Невідкладна допомога?  

4.У недоношеного новонародженого з гестаційним віком 28 тижнів масою 1000 г під час первинного 

огляду відмічається слабкий крик, тотальний ціаноз, м’язова гіпотонія, гіпорефлексія, незначне 

роздування крил носа.  помірне втягнення грудної клітки, аускультативно ослаблене дихання, хрипів 

немає. Попередній діагноз? Оцінка за шкалою Сильвермана? Ступінь важкості респіраторного 

дистресу? За допомогою якого методу можливе визначення зрілості легень? Невідкладна допомога. 

5. Недоношена дитина з гестаційним віком 32 тижні  масою 1500 г народилася шляхом кесарського 
розтину у зв’язку з передчасним відшарування плаценти у стані асфіксії. Через 4 години у дитини 
з’явились ознаки дихальної недостатності, які  не дивлячись на лікувальні заходи поступово 
прогресували в динаміці. Під час огляду у дитини відмічається тотальний ціаноз під час інгаляції 40% 
кисню, ЧД 80 за хвилину, значне втягнення грудної клітки, експіраторний стогін та ослаблене 
дихання під час аускультації. Попередній діагноз? Оцінка за шкалою Доунса? Стартові параметри 
ШВЛ? 

6. Недоношеній дитині з гестаційним віком 30 тижнів масою 1250 г, яка народилась у важкому стані, 
що зумовлений СДР, двічі був введений сурфактант, протягом доби проводилась ШВЛ, але у дитини 
відмічалося періодичне зниження SрО2 до 80% при РІР 30 см вод.ст. й FіО2 0,8 та зниження 
артеріального тиску. Подальша тактика ведення новонародженого? 
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7. У недоношеної дитини з гестаційним віком 28 тижнів масою 1000 г під час огляду відмічається 
тотальний ціаноз, аритмічне поверхневе дихання, помірне роздування крил носа , втягнення грудної 
клітки та рефракція мечоподібного відростку, експіраторний стогін і ослаблене дихання під час 
аускультації. Попередній діагноз? Оцінка за шкалою Сильвермана? Ступінь важкості респіраторного 
дистресу? Тактика? Харчування? 

8. Недоношена дитина від 1-ї вагітності, перебіг якої був ускладнений загрозою переривання, 1-х 
пологів на 32 тижні вагітності народилася з масою 1500 г в тяжкому стані, що зумовлений дихальною 
недостатністю: тотальний ціаноз, що не зменшується при інгаляції кисню, ЧД 80 за хвилину, 
експіраторний стогін, чутний на відстані, значне втягнення грудної клітки, ослаблене дихання. 
Попередній діагноз? Оцінка за шкалою Доунса? Ступінь важкості респіраторного дистресу? Тактика 
лікування? Стартова антибіотикотерапія? Які препарати призначити з метою адаптації до апарату 
ШВЛ? 

9. У недоношеної дитини з гестаційним віком 33 тижні  масою 1600 г народилася шляхом кесарського 
розтину . Під час огляду відмічаються ознаки дихальної недостатності тотальний ціаноз при диханні 
повітрям, ЧД 80 за хвилину, помірне втягнення грудної клітки, експіраторний стогін та ослаблене 
дихання під час аускультації. Попередній діагноз? Оцінка за шкалою Доунса? Ступінь важкості 
респіраторного дистресу? Лікувальна тактика? За допомогою якого показника визначається 
ефективність лікування? 

10. У недоношеної дитини з гестаційним віком 30 тижнів масою 1250 г  під час огляду визначається 
слабкий крик, ціаноз шкіри, м’язова гіпотонія, гіпорефлексія, аритмічне поверхневе дихання, 
експіраторний стогін, чутний на відстані, значне роздування крил носа, втягнення грудної клітки та 
рефракція мечоподібного відростку. Попередній діагноз? Оцінка за шкалою Сильвермана? Ступінь 
тяжкості респіраторного дистресу? Тактика лікування? В яких межах слід підтримувати показники 
газового складу крові? 

Тести 

1. З яких речовин складається сурфактант ? 

А. Білки та жири. 

Б. Білки та вуглеводи. 

В. Вуглеводи та жири. 

Г. Білки, жири та вуглеводи. 

Д. Фосфоліпіди. 

2.Яка речовина є основною складовою сурфактанту? 

А. Фосфатидилхолін. 

Б. Фосфатидилгліцерол. 

В. Фосфатидилінозитол. 

Г. Холестерин. 

Д. Сфінгомієлін. 

3. Яка складова сурфактанту сприяє зниженню поверхневого натягу альвеол? А. Фосфатидилхолін. 

Б. Фосфатидилгліцерол. 

В. Фосфатидилінозитол. 

Г. Холестерин. 

Д. Сфінгомієлін. 

4. Яку функцію сурфактанту виконують гідрофільні білки-апопротеїни  А і D? 

А. Знижують поверхневий натяг в альвеолах. 

Б. Забезпечують антибактеріальний захист легенів. 

В. Гальмують медіатори запалення. 

Г. Поліпшують функцію мукоциліарної системи. 

Д. Збільшують поверхневий натяг в альвеолах. 
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5. Яку функцію сурфактанту виконують  гідрофобні білки-апопротеїни   В і С? 

А.Знижують поверхневий натяг альвеол за рахунок абсорбції фосфоліпідів на поверхні аерогематичного 

бар’єру. 

Б. Забезпечують антибактеріальний захист легенів. 

В. Гальмують медіатори запалення. 

Г. Поліпшують функцію мукоциліарної системи. 

Д. Збільшують поверхневий натяг в альвеолах. 

6.В якому гестаційному віці починається синтез сурфактанту у плода (тижнів)? 

А. 16-20 

Б. 20-24 

В. 24-28 

Г. 28-32 

Д. 32-34 

7.З якого гестаційного віку синтез сурфактанту стає достатнім для забезпечення ефективного газообміну? 

А. 20-23 

Б. 24-27 

В. 28-31 

Г. 32-33  

Д. 34-35 

8.Яке положення стосовно функції сурфактанту є хибним? 

А.Знижує поверхневий натяг альвеол. 

Б. Забезпечує антибактеріальний захист легенів. 

В. Гальмує медіатори запалення. 

Г. Поліпшує функцію мукоциліарної системи. 

Д. Збільшує поверхневий натяг в альвеолах. 

9.Який гормон гальмує синтез сурфактанту? 

А. Кортизол. 

Б. Адреналін. 

В. Інсулін. 

Г. Тироксін. 

Д. Естріол. 

10. Який чинник зменшує ризик виникнення СДР? 

А.Кесарський розтин без пологової діяльності. 

Б. Резус-гемолітична хвороба. 

В. Вроджений гіпотиреоз. 

Г. Тривалий безводний період. 

Д. Холодова травма. 

11. Який чинник сприяє розвитку дефіциту сурфактанта? 

А. Материнський стрес. 

Б. Затримка внутрішньоутробного розвитку 

В. Тривалий безводний період. 

Г. Наркоманія. 

Д. Гіпероксія. 

12. Який чинник зменшує ризик розвитку СДР? 

А. Асфіксія важкого ступеню. 

Б. Внутрішньоутробна інфекція. 
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В. Тривалий безводний період. 

Г. Кровотеча. 

Д. Цукровий діабет. 

13. Який чинник спричиняє СДР? 

А. Материнський стрес. 

Б. Затримка внутрішньоутробного розвитку 

В. Тривалий безводний період. 

Г. Наркоманія. 

Д. Цукровий діабет. 

14. Який чинник підвищує ризик розвитку СДР? 

А. Материнський стрес. 

Б. Затримка внутрішньоутробного розвитку 

В. Тривалий безводний період. 

Г. Наркоманія. 

Д. Кесарський розтин без пологової діяльності. 

15. За допомогою якого методу діагностується дефіцит сурфактанту у плода? 

А. Визначення біофізичного профілю плода. 

Б. Кардіотокографія. 

В. Ультразвукове дослідження. 

Г. Визначення співвідношення лецитину та сфінгомієліну в навколоплідних водах. 

Д. Амніоскопія. 

16. За допомогою якого методу визначається зрілість легенів у щойно народженої дитини? 

А. Рентгенографія органів грудної клітини. 

Б. Пінний тест Клементса. 

В. Аускультація легень. 

Г. Біохімічний аналіз крові. 

Д. КОС. 

17. Яка рентгенографічна картина характерна для СДР? 

А. Посилення та деформація легеневого малюнку. 

Б. Дифузне підвищення прозорості легень. 

В. Дифузний сітчасто-зернистий малюнок. 

Г. Вогнищеві тіні у верхівкових легеневих полях. 

Д. Розширення коренів легень з втратою їх структурності. 

18. Який показник оцінюється за шкалою Сильвермана? 

А. Колір шкіри. 

Б. Рефлекси. 

В. М’язовий тонус. 

Г. Частота дихань. 

Д. Експіраторний стогін. 

19. Який показник оцінюється за шкалою Доунса? 

А. Роздування крил носа. 

Б. Рефлекси. 

В. М’язовий тонус. 

Г. Частота дихань. 

Д. Синхронність рухів грудної клітки та живота на вдосі. 
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20. Яка оцінка за шкалою Сильвермана та Доунса свідчить про дихальну недостатність важкого ступеню? 

А. 0-1 

Б. 2-3 

В. 4-5 

Г. 6-7 

Д. 7-9 

21. Який вид харчування призначається новонародженим із СДР середньо -важкого ступеню в першу 
добу життя? 
А. Ентеральне груддю матері. 
Б. Ентеральне з чашечки. 
В. Ентеральне через зонд. 
Г. Мінімальне трофічне харчування. 
Д. Парентеральне. 
22.Вкажить хибне положення стосовно протипоказання до призначення мінімального трофічного 
харчування новонародженому із СДР? 
А. Наявність внутрішньошлуночкового крововиливу. 
Б. Стаз в шлунку. 
В. Блювота з домішками жовчі. 
Г. Млява перистальтика. 
Д. Кров у стільці. 
23. Які антибіотики призначають новонародженим із СДР як стартову емпіричну терапію? 
А. Цефтазидим + амікацин. 
Б. Тієнам + амікацин. 
В. Ванкоміцин + амікацин. 
Г. Цефтріаксон + роваміцин. 
Д. Ампіцилін + гентаміцин. 
24. Яким новонародженим показане профілактичне призначення екзогенного сурфактанту? 
А. Всім новонародженим з гестаційним віком менше 34 тижнів. 
Б. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів і масою менше 1500 г. 
В. Недоношеним з гестаційним віком менше 30 тижнів і масою менше 1250 г. 
Г. Недоношеним з гестаційним віком менше 28 тижнів і масою менше 1000 г. 
Д. Недоношеним з ознаками СДР незалежно від гестаційного віку. 
 
25. Яким новонародженим показане  призначення екзогенного сурфактанту з лікувальною метою? 
А. Всім новонародженим з гестаційним віком менше 34 тижнів. 
Б. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів і масою менше 1500 г. 
В. Недоношеним з гестаційним віком менше 30 тижнів і масою менше 1250 г. 
Г. Недоношеним з гестаційним віком менше 28 тижнів і масою менше 1000 г. 
Д. Новонародженим з клінічно й рентгенологічно підтвердженим діагнозом СДР, яким проводиться 
ШВЛ через ендотрахеальну трубку. 
26. Вкажіть хибне положення стосовно можливого ускладнення сурфактантзамісної терапії? 
А. Синдром витікання повітря. 
Б. Гіпероксія. 
В. Гіпокапнія. 
Г.Легенева кровотеча. 
Д. Пневмонія. 
27.Яке показання щодо проведення СДППТ є вірним? 
А. Всім новонародженим з гестаційним віком менше 34 тижнів. 
Б. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів і масою менше 1500 г. 
В. Недоношеним з гестаційним віком менше 30 тижнів і масою менше 1250 г. 
Г. Недоношеним з гестаційним віком менше 28 тижнів і масою менше 1000 г. 
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Д. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів та ознаками СДР (1-3 бали за шкалою 
Сильвермана або Доунса). 
28. Яке показання щодо проведення СДППТ є вірним? 
А. Всім новонародженим з гестаційним віком менше 34 тижнів. 
Б. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів і масою менше 1500 г. 
В. Недоношеним з гестаційним віком менше 30 тижнів і масою менше 1250 г. 
Г. Недоношеним з гестаційним віком менше 28 тижнів і масою менше 1000 г. 
Д. Недоношеним з гестаційним віком більше 32 тижнів та ознаками СДР (4-6 балів за шкалою 
Сильвермана або Доунса). 
29. Яким новонародженим показане профілактичне призначення екзогенного сурфактанту? 
А. Всім новонародженим з гестаційним віком менше 34 тижнів. 
Б. Недоношеним з гестаційним віком менше 32 тижнів і масою менше 1500 г. 
В. Недоношеним з гестаційним віком менше 30 тижнів і масою менше 1250 г. 
Г. Недоношеним з гестаційним віком менше 28 тижнів і масою менше 1000 г. 
Д. Недоношеним з гестаційним віком більше 32 тижнів і масою 1250 г, у яких підтверджено 
об’єктивними методами незрілість легень. 
30. До якої групи екзогенних сурфактантів відносяться Сукрім та Curosurf? 
А. Натуральний людський. 
Б. Натуральний тваринний з легень свиней. 
В. Натуральний тваринний з легень великої рогатої худоби. 
Г. Напівсинтетичний. 
Д.Синтетичний. 
31. Який початковий параметр ШВЛ є вірним? 
А. ЧВ 50 за хвилину. 
Б. РІР 30 см вод.ст. 
В. РЕЕР 10 см вод.ст. 
Г. FіО2 0,2. 
Д. Тіn 0,6 сек. 
32.  Який початковий параметр ШВЛ є вірним? 
А. ЧВ 70 за хвилину. 
Б. РІР 20 см вод.ст. 
В. РЕЕР 10 см вод.ст. 
Г. FіО2 0,2. 
Д. Тіn 0,6 сек. 
 33.  Який початковий параметр ШВЛ є вірним? 
А. ЧВ 70 за хвилину. 
Б. РІР 30 см вод.ст. 
В. РЕЕР 5 см вод.ст. 
Г. FіО2 0,2. 
Д. Тіn 0,6 сек. 
34.  Який початковий параметр ШВЛ є вірним? 
А. ЧВ 70 за хвилину. 
Б. РІР 30 см вод.ст. 
В. РЕЕР 10 см вод.ст. 
Г. FіО2 0,6. 
Д. Тіn 0,6 сек. 
35.  Який початковий параметр ШВЛ є вірним? 
А. ЧВ 30 за хвилину. 
Б. РІР 30 см вод.ст. 
В. РЕЕР 5 см вод.ст. 
Г. FіО2 0,6. 
Д. Тіn 0,4 сек. 
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36. Який рівень РаО2 повинна забезпечувати ефективна штучна вентиляція легень у новонародженого із 
СДР (мм.рт.ст.)? 
А. 20-30 
Б. 30-40 
В. 40-50 
Г. 50-70 
Д. 70-80 
37. Який рівень РаСО2 повинна забезпечувати ефективна штучна вентиляція легень у новонародженого 
із СДР (мм.рт.ст.)? 
А. 20-30 
Б. 30-40 
В. 40-60 
Г. 60-70 
Д. 70-80 
38. Який рівень SрО2 повинна забезпечувати ефективна штучна вентиляція легень у новонародженого із 
СДР (%)? 
А. 70-75 
Б. 75-80 
В. 80-85 
Г. 85-90 
Д. 90-95 
39. Яке показання до проведення  високочастотної осциляторної вентиляції (HFOV) є вірним? 
А.  Неадекватність показників газів крові  при РІР більше 30 см вод.ст. й FiО2 більше 0,6. 
Б.  Неадекватність показників газів крові  при РІР більше 40 см вод.ст. й FiО2 більше 0,6. 
В.  Неадекватність показників газів крові  при РІР більше 50 см вод.ст. й FiО2 більше 0,6. 
Г.   Неадекватність показників газів крові  при РІР більше 30 см вод.ст. й FiО2 більше 0,8. 
Д.  Неадекватність показників газів крові  при РІР більше 30 см вод.ст. й FiО2 більше 0,9. 
40.Що призначається  всім вагітним із загрозою передчасних пологів в терміні 24-34 гестації, у разі 
потреби – до 36 тижнів, особливо якщо пренатальний тест виявляє незрілість легенів з метою 
профілактики СДР? 
А. Кортикостероїди. 
Б. Естрогени. 
В. Тиреоїдні гормони. 
Г. Адреналін. 
Д. Інсулін. 
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