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Кольки у немовлят
У своїй практиці педіатри часто стикаються з дітьми із симптомами з боку шлунково-кишкового 
тракту (ШКТ), причиною яких є функціональні розлади, а не органічне ураження травного каналу. 
Ведення таких пацієнтів потребує особливої уваги, адже в основі патології лежать складні 
патогенетичні механізми, і тому будь-яке лікарське втручання повинно бути обґрунтованим.

Функціональні гастроінтестинальні 
розлади (ФГІР) – це порушення функції 
органів травлення, пов’язані зі зміною 
їхньої регуляції, що супроводжуються різ
номанітною комбінацією (залежно від 
віку) персистуючих або рецидивуючих 
гастроінтестинальних симптомів без 
структурних або біохімічних порушень.

Основним керівництвом з ведення 
 пацієнтів з ФГІР є Римські критерії IV 
(2016). Ключовою відмінністю цього 
 документа від попередніх є прийняття 
 нового робочого терміна – «порушення 
церебро інтес тинальної взаємодії». Науко
вим підґрунтям цього кроку стало ви
ділення осі «головний мозок – кишечник», 
порушення функціонування якої і пов’яза
не з виникненням симптомів з боку ШКТ. 

Класифікація ФГІР у дітей раннього 
віку (новонароджених та малюків) відпо
відно до Римських критеріїв IV:

G. Дитячі функціональні гастроінтес
тинальні розлади.

G1. Регургітація у немовлят (Infant 
Regurgitation).

G2. Синдром румінації у немовлят 
(Infant Rumination Syndrome).

G3. Синдром циклічного блювання 
(Cyclic Vomiting Syndrome).

G4. Кольки у немовлят (Infant Colic).
G5. Функціональна діарея (Functional 

Diarrhea).
G6. Дишезія у немовлят (Infant Dysc

hezia).
G7. Функціональний запор (Functional 

Constipation).
У ході діагностики ФГІР у дітей ранньо

го віку виникає ряд складнощів, адже не іс
нує конкретних об’єктивних маркерів для 
цієї патологічної групи, а діагноз встанов
люється на основі даних анамнезу та фізи
кального обстеження пацієнта. Відповідно, 
наявність клінічних критеріїв є ключовим 
аспектом діагностики ФГІР. Крім того, ма
ленькі діти не можуть повідомити оточую
чим, що їх турбує, а клінічна картина ґрун
тується на спостереженнях батьків.

Найчастішим варіантом ФГІР серед ді
тей раннього віку є кольки, які суттєво 
знижують якість життя самої дитини 
та членів її сім’ї. За різними даними, 
від цього патологічного стану страждає 
від 4 до 28% усіх немовлят у світі, залежно 
від регіону та визначення, яким корис
туються клініцисти (E. Biagioli et al., 2016). 

Визначення стану кольок у немовлят 
періодично переглядалося і протягом 
остан нього часу зазнало значних змін. 
Перше класичне визначення цього терміну 
запропоновав у 1954 р. вчений М.А. Wes sel. 
Воно добре відоме клініцистам як правило 
трійки Васселя: наявність у дитини плачу 
або надмірної метушливості протягом 3 го
дин на день не менше 3х днів на тиждень 
щонайменше протягом 3 тижнів поспіль. 
Проте пізніше це правило було перегляну
то, адже для підтвердження діагнозу необ
хідно було спостерігати за дитиною, яка 
страждає від симптомів, протягом трива
лого часу. В клінічній практиці така такти
ка є нераціональною та негативно сприй
мається батьками. Тому для визначення 
діагнозу спостереження за тривалістю клі
нічних проявів кольок було скорочено 
з трьох тижнів до одного. Надалі кольки 
у немовлят були внесені у Римські критерії 
ІІІ (2006) як один із варіантів ФГІР у не
мовлят та дітей раннього віку. Відповідно 
до Римських критеріїв ІІІ, кольки у немов
лят діагностували до 4місячного віку 
за наявності нападів (пароксизмів) дратів
ливості, неспокою або крику, які почина
лися і припинялися раптово, без очевидної 
причини, та тривали 3 години або більше, 
з’являлися не менше 3 днів на тиждень 
протягом хоча б 1 тижня та не супро
воджувалися порушеннями розвитку. 
Проте це визначення кольки також мало 
ряд недоліків, адже обмеження патологіч
ного стану певними часовими межами 
є неточним та непрактичним: наприклад, 
тривалість плачу протягом 3 годин чи 2 го
дин 50 хвилин не повинно стати ключовим 
фактором у встановленні діагнозу. Тому 
в Римських критеріях IV робоча група дала 
нове визначення кольки у немовлят – на
явність симптомів у дитини віком до 5 міс., 
які проявляються тривалими епізо дами 
плачу/неспокою/дратівливості, виникають 
та зникають без явної причини, не можуть 
бути попереджені або усунуті вихователем, 
при відсутні проявів затримки розвитку 
дитини чи іншого захворювання. На прак
тиці буває важко чітко визначити плач чи 
метушню дитини, тому у Римських крите
ріях IV зазначено, що в ході діаг ностики 
кольки також необхідно звертати увагу 
на зміну поведінки дитини з характерною 
вокалізацією, яка не є плачем, проте свід
чить про неспокій.

Оскільки діагноз кольки є клінічним, 
батькам необхідно вести щоденник пове
дінки дитини, щоб визначити загальну 
тривалість плачу і метушливості, і якщо 
вона становить понад 3 год на добу, діа
гноз підтверджується.

Таким чином, актуальне клінічне визна
чення кольки у немовлят зосереджене 
не так на тривалості плачу/неспокою ди
тини, як на зміні поведінки, що створює 
дискомфорт батькам. Проте для дослід
ницьких цілей класичне правило трійки 
Васселя було збережено. 

Сьогодні немає чітких доказів на ко
ристь того чи іншого механізму виник
нення кольок у немовлят. Сам термін 
«кольки» походить від грецького слова 
kolikos – кишечник (W. Carey et al., 1984), 
тому симптоми, які виникають під час 
кольок, прийнято пов’язувати з кишеч
ником. Відповідно, більшістю хворих не
мовлят з кольками займаються дитячі 
гастроентерологи. Проте нині вчені під
дають сумніву асоціації кольки виключно 
з розладами кишечнику і припускають, 
що розвитку цього стану сприяють 
не лише шлунковокишкові фактори, але 
й позакишкові – психосоціальний вплив, 
незрілість нервової системи тощо.

Позакишкові фактори, що сприяють 
виникненню кольки, пов’язані з матір’ю, 
дитиною та навколишнім середовищем. 
До факторів, пов’язаних з матір’ю, нале
жать її вік, рівень освіченості, куріння, 
вживання алкоголю, стрес в антенаталь
ному періоді, незадовільне харчування. 
Куріння матері під час вагітності є факто
ром високого ризику виникнення кольок 
у немовляти. До факторів з боку дитини 
відносять надмірну збудливість, пов’язану 
з темпераментом, спосіб підтримки гоме
остазу, незрілість нервової системи та ран
ню форму мігрені. До факторів навко
лишнього середовища в основному нале
жать атмосфера в сім’ї та стрес.

До можливих гастроінтестинальних 
факторів, що сприяють появі кольок у не
мовлят, належать непереносимість білків 
коров’ячого молока, надлишок кишково
го газу та синтез деяких кишкових гормо
нів. Рівень доказовості даних щодо ролі 
непереносимості лактози та гастроезофа
геального рефлюксу в появі кольок у дітей 
є слабким. Певну роль у виникненні ко
льок відіграє дисбактеріоз кишечнику 
(R. Dryl et al., 2017). Так, мікробний пей
заж кишкової флори у здорових дітей 
та немовлят з кольками відрізняється 
(C. de Weerth et al., 2013; J.M. Rhoads et al., 
2009; F. Savino et al., 2017). Двосторонній 
напрямок осі мікробіота – кишечник – 
головний мозок за рахунок нейронних, 
ендокринних, імунних та гуморальних 
сигнальних шляхів може мати певне зна
чення в зміні поведінки дитини (надмір
ний плач, неспокій) на тлі дисбактеріозу 
(H. Eutamene et al., 2017). 

Важливим механізмом виникнення 
кольки є надмірна продукція кишкового 
газу, що пов’язано з активацією бродіння 
лактози, вуглеводів та білків (F. Savino 
et al., 2017). Також активно обговорю ється 
роль запальних процесів у кишечнику 
при ФГІР, адже у немовлят з кольками 
виявляють підвищення рівня фекального 
кальпротектину та біомаркера інтести
нальної нейтрофільної інфільтрації 
(J.M. Rhoads et al., 2009), а також концен
трації деяких прозапальних цитокінів 
та хемокінів, таких як інтер лейкін8 
та CCхемокіновий ліганд 4 (A. Partty 
et al., 2017). 

Серед факторів, що сприяють виник
ненню кольок у ранньому віці, є анатомо 
фізіологічні особливості ШКТ малю
ків (сповільнена моторика шлунка, млява 
перистальтика, відносно довгий кишечник, 
краще розвинута циркулярна мус кулатура), 

підвищення рівня мотиліну, дефіцит холе
цистокініну, незрілість нервової регуляції 
моторики кишечнику (В.В. Бе реж ний, 
2016; М.Е. Маменко, 2012). 

Обстеження малюка з надмірним пла
чем/неспокоєм/метушливістю включає 
ретельний збір анамнезу та фізикальний 
огляд, а також виключення органічного 
захворювання у дитини. Педіатр повинен 
з’ясувати особливості сну, харчування, 
дефекації та сечовипускання, особливос
ті перебігу пренатального та перинаталь
ного періоду, наявність психосоціальних 
факторів (особливу увагу необхідно при
ділити взаємодії між малюком та батька
ми). Під час фізикального обстеження 
потрібно оцінити динаміку набору маси 
тіла, основні функції життєдіяльності, 
 рівень гідратації та товщину шару під
шкірної жирової клітковини. У разі від
сутності відхилень потреби у проведенні 
лабораторних чи інструментальних дослі
джень немає. Важливим етапом діагнос
тики є виявлення так званих черво
них прапорців, які вважаються тривож
ними симптомами та можуть свідчити про 
органічну природу надмірного плачу. 
В  таких випадках застосовують додаткові 
методи обстеження. Алгоритм діагности
ки кольок у немовлят представлений 
на рисунку.

Лікувальна тактика малюкової кольки 
включає немедикаментозні заходи та фар
макотерапію. Немедикаментозні заходи 
спрямовані на довгостроковий результат 
і забезпечення спокою та благополучного 
психологічного клімату в сім’ї, корекцію 
харчування матері при грудному вигодо
вуванні, дотримання правильної техніки 
та режиму вигодовування (збільшення 
частоти годування зі зменшенням разово
го об’єму, після годування – тримання 
дитини голівкою догори під невеликим 
нахилом уперед протягом 1015 хв), пра
вильний підбір суміші при штучному ви
годовуванні, масаж живота та гімнастику. 
У випадку виражених симптомів та зни
ження якості життя всієї сім’ї для швид
кого усунення симптомів використовують 
засоби фармакотерапії: піногасники, спаз
молітики, пробіотики (Е.К. Бердникова, 
2011; В.В. Бережний, 2013; М.Е. Маменко, 
2012; О.Г. Шадрин, 2016). 

Для симптоматичного лікування у ма
люків кольок, які пов’язані з надмірним 
газоутворенням у кишечнику, застосову
ють симетикон – поверхневоактивний 
полідиметилсилоксан, який руйнує буль
башки газу завдяки зміні їх поверхневого 
натягу. Симетикон не всмоктується після 
перорального застосування і виводиться 
у незміненому вигляді через ШКТ.

Враховуючи ранній вік пацієнтів, важ
ливою вимогою для цього медичного 
 засобу є зручна лікарська форма та від
сутність шкідливих домішок. Оральні кра
плі Еспумізан® Бебі – це сучасний пре
парат, який містить у своєму складі най
вищу концентрацію симетикону на ринку 
України (100 мг/мл). Ця перевага дає мож
ливість зменшити кількість крапель 
для  разового прийому (510 крапель при 
малюкових кольках). Завдяки високій 
кон центрації діючої речовини 1 доза кра
пель Еспумізан® Бебі коштує набагато 
менше порівняно з іншими засобами, 
представленими на ринку України, що 
містять симетикон. Одного флакону пре
парату на 50 мл при п’ятиразовому прийо
мі по 10 крапель вистачить на 25 днів, 
 фла кону на 30 мл – на 15 днів. Препарат 
Еспумізан® Бебі не містить у своєму скла
ді парабенів Е216 і Е218 та спиртів. 
Ще  однією приємною перевагою цього 
лікарського засобу є те, що за рахунок 
флюоресцентного покриття упаковка 
Еспумізан® Бебі світиться в темряві, що 
допомагає батьками швидко знайти надій
ного помічника у боротьбі з малюковими 
кольками навіть вночі, коли недуга вини
кла у немовляти  зненацька. 

Підготувала Ілона Цюпа

ПЕДІАТРІЯ
АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ

ЗУРис. Алгоритм діагностики кольок у немовлят (J.M. Sarasu et al., 2018)

Ознаки
• вік до 5 міс.
• періодичні та тривалі епізоди плачу/неспокою/метушливості, які виникають без очевидних причин 
і не можуть бути попереджені або усунуті вихователем

Малюкові кольки Відповідне лікування

Виявлено аномалію

Анамнез та фізикальне обстеження

Симптоми «червоних прапорців» (M.P. van den Berg et al., 2009; Y. Vandenplas 
et al., 2016; S. Nurko et al., 2016)
• надзвичайно інтенсивний та голосний 
плач
• відсутність добового ритму
• зберігання симптомів після досягнення 
5-місячного віку
• наявність частої регургітації, блювання, 
діареї, зниження маси тіла

• ознаки затримки розвитку
• обтяженість сімейного анамнезу щодо 
атопії, мігрені
• наявність відхилень при фізикальному 
обстеженні дитини
• лихоманка, загальна слабкість
• сильна тривога чи депресія у батьків 

Ні

Ні

Так

Так

Пошук іншої причини плачу
• анатомічна
• метаболічна
• інфекційна

• алергічна
• неврологічна
• поведінкова
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Синбіотики: міфи та факти щодо 
застосування у педіатричній практиці

В останні роки проблема порушення якісного та кількісного складу нормальної мікрофлори кишечнику 
та її відновлення при функціональних захворюваннях шлунково-кишкового тракту (ШКТ), тривалій 
антибіотикотерапії, зміні режиму та якості харчування активно обговорюється науковцями. У рамках 
IV академічного симпозіуму з педіатрії, що відбувся 4-6 березня у м. Трускавець, тему застосування    
про- та пребіотиків у педіатричній практиці висвітлив президент Асоціації  педіатрів-гастроентерологів 
та нутриціологів України, керівник відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей 
раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 
НАМН України», доктор медичних наук, професор Олег Геннадійович Шадрін, який у своїй 
доповіді розвіяв основні міфи щодо використання синбіотиків у дітей і дорослих. 

За визначеннями комітету експертів Продовольчої та сіль-
ськогосподарської організації (Food and Agriculture 
Organization)/Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(World Health Organization, 2002) та Міжнародної наукової 
організації з пробіотиків та пребіотиків (International 
Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, 2014), 
 пробіотики – це живі мікроорганізми, застосування яких 
в адекватних дозах сприяє покращенню здоров’я організму- 
хазяїна (С. Hill et al., 2014). Сьогодні застосування пробіо-
тиків – реальний шлях підтримання оптимального балансу 
кишкової мікрофлори через механізми модуляції її складу, 
впливу на епітеліальний бар’єр та імунну систему людини 
(J. Plaza-Diaz et al., 2019). У разі розвитку дисбіозу спостері-
гається порушення щільних контактів між ентероцитами, 
ушкодження епітелію та зниження секреції слизу, що супро-
воджується зміною функціонування кишкового бар’єра 
та мікрофлори кишечнику (M.E. Mejia-Leon et al., 2015). 
Тому збереження та відновлення здорового складу кишко-
вого мікробіому є основною метою терапії у дітей із функ-
ціональними порушеннями ШКТ. Проте у повсякденній 
клінічній практиці педіатри неодноразово стикаються із чис-
ленними суперечностями та неправдивою інформацією 
щодо застосування про-, пре- та синбіотиків з метою від-
новлення нормальної мікрофлори кишечнику при анти біо-
тикасоційованій діареї та функціональних розладах кишеч-
нику у дітей. Тому розвінчання низки міфів допоможе краще 
зрозуміти основні принципи терапії пробіотиками та ефек-
тивно їх застосовувати у педіатричних пацієнтів.

Міф № 1. Всі пробіотики однакові. 
Факт. В останні роки кількість наукових досліджень щодо 

ефективності пробіотиків значно зросла. Серед найбільш ви-
вчених бактерій розрізняють Lactobacillus reuteri та Lacto
baccillus rhamnosus. Ефек тивність L. reuteri була продемонстро-
вана у 240 клінічних дослідженнях за участю 20 700 осіб різних 
вікових груп (45 досліджень були проведені у новонароджених 
і дітей до 3 років). При цьому встановлено, що L. reuteri є скла-
довою частиною автохтонної мікробіоти людини (грудного 
молока, ротової порожнини, шлунка, тонкої та товстої киш-
ки, піхви). Іншим добре вивченим штамом є L. rhamnosus, 
який завдяки наявності ворсин-пілі забезпечує високу адге-
зивність до клітин кишкового епітелію, а також володіє здат-
ністю продукувати молочну кислоту, що забезпечує бактери-
цидний і бактеріостатичний ефекти. 

Міф № 2. Основна дія пробіотиків – пригнічення пато-
генів.

Факт. Багато з пробіотиків (не всі) впливають на розмно-
ження патогенів. L. reuteri DSM 12246 та L. rhamnosus 19070-2 
виробляють молочну, оцтову та масляну кислоти, синтезують 
речовини з антибактеріальною активністю, такі як реутерин, 
перекис водню, бактеріоцини, а також знижують pH у кишеч-
нику, забезпечуючи пригнічення росту патогенних бактерій. 
Проте фізіологічна дія пробіотиків насправді не обмежена 
тільки впливом на шкідливу мікрофлору, адже корисні штами 
мікроорганізмів також позитивно впливають на стан епітелію 
кишечнику та забезпечення взаємодії з імунними клітинами 
(при алергічних реакціях та інфекціях). 

Міф № 3. Пробіотики надовго приживаються в кишеч-
нику.

Факт. Усі пробіотики з часом елімінуються з організму. 
У результаті 2-тижневого спостереження пацієнтів, які при-
ймали пробіотики у дозі 70 млрд колонієутворювальних 
одиниць (КУО) та 7 млрд КУО, було виявлено, що більший 
вміст клітин бактерій у пробіотиках дає змогу довше виді-
ляти штам і є ознакою швидшої та стабільнішої тимчасової 
колонізації кишечнику. Крім того, результати дослідження 
доводять, що штами, які належать до різних таксонів, мож-
на поєднувати в одному лікарському засобі та селективно 
визначати їхню кількість після прийому. 

Міф № 4. «Працюють» тільки ті пробіотики, що зареє-
стровані як лікарські засоби.

Факт. Ні. Майже всі пробіотики в країнах Європи 
та США мають статус дієтичних добавок.

Міф № 5. Використовувати краще 10 штамів бактерій, 
ніж 1.

Факт. Вчені досі сперечаються, що краще – моно- чи 
полікомпонентні пробіотики. Насправді важливі якісний 
склад, наявність доказової бази, підсилення ефекту за ра-
хунок пребіотика, технологія доставки та захисту наявних 
бактерій.

Міф № 6. Пробіотики діють тільки в гастроентерології.
Факт. Застосування пробіотиків у клінічній прак-

тиці не обмежується лікуванням функціональних пору-
шень ШКТ. 

Ефективність комбінації штамів L. rhamnosus 19070-2 
та L. reuteri DSM 12246 була продемонстрована у рандомі-
зованому плацебо-котрольованому дослідженні у дітей 
з гострою діареєю. Скорочення тривалості проносу (80 год 
у групі лікування проти 130 год у контрольній групі; 
p=0,003) та часу госпіталізації на 48% (3,5 проти 1,7 дня; 
p=0,03) було виявлено у групі пацієнтів у разі раннього 
призначення пробіотиків (<60 год до початку лікування). 
Крім того, наприкінці лікування комбінацією штамів 
L. rhamnosus 19070-2 та L. reuteri DSM 12246 було виявлено 
достовірне зменшення екскреції ротавірусного антигену 
порівняно з контрольною групою (p=0,02; V. Rose nfeldt 
et al., 2002).

Результати метааналізу Y.H. Wang та співавт. (2016) 
за участю дітей віком від народження до 18 років показа-
ли, що вживання пробіотиків значно знизило ризик ви-
никнення гострих інфекцій дихальних шляхів (проведено 
17 рандомізованих клінічних досліджень (РКД) за участю 
4513 дітей; розрахунковий відносний ризик – ВР – 0,89; 
95% довірчий інтервал – ДІ – 0,82-0,96; p=0,004). У дітей, 
які приймали пробіотики, відмічалося зменшення кіль-
кості днів захворювання (проведено 6 РКД за участю 
2067 дітей; різниця середніх значень (mean difference, MD) 
-0,16; 95% ДІ 0,29-0,02; p=0,03) та кількості пропущених 
днів у дитячому садку/школі (8 РКД; 1499 дітей; MD -0,94; 
95% ДІ від -1,72 до -0,15; p=0,02) порівняно з дітьми, які 
приймали плацебо. Отже, використання пробіотиків 
сприяє зниженню ризику виникнення гострих інфекцій 
дихальних шляхів і зменшенню тривалості захворювання 
у дітей. 

У іншому дослідженні при 2-тижневому прийомі про-
біотиків дітьми дошкільного віку, у яких один із членів 
сім’ї був хворий на гостру респіраторну вірусну інфекцію, 
не відмічалося зменшення кількості випадків захворюван-
ня, але було встановлено скорочення тривалості його пе-
ребігу (S.V. Gerasimov et al., 2016). 

Отже, розвіявши основні міфи та отримавши належні фак
ти щодо застосування пробіотиків у педіатричній практиці, 
залишається розглянути ще одне важливе питання, пов’яза
не із призначення штамів мікроорганізмів з метою нівелюван
ня наслідків антибіотикотерапії.

Антибіотикасоційована діарея – діарея, викликана при-
йомом антибіотиків, виникає в 11-40% пацієнтів від почат-
ку антибіотикотерапії до 2 місяців після її закінчення. 
Етіологічний чинник невідомий. Часто причиною розвит-
ку тяжкої форми антибіотикасоційованої діареї (у тому 
числі псевдомембранозного коліту) є Clostridium difficile. 

Відповідно до рекомендацій Європейської асоціації ди-
тячих гастроентерологів, гепатологів і нутриціологів 
(European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology 
and Nutrition, ESPGHAN, 2016), застосування пробіотиків 
у комбінації з антибіотиками дозволяє у 2 рази знизити 
 середній ризик розвитку антибіотикасоційованої діареї 

(ВР 0,49; 95% ДІ 0,32-0,74) та на 64% зменшити можливість 
інфікування C. difficile.

Крім того, протягом 7 місяців прийому дітьми штаму 
L. rha mnosus було відмічено зменшення частоти використан-
ня антибіотиків, таких як макроліди (ВР 0,68; 95% ДІ 0,46-
1,02) та ко-тримоксазол (ВР 0,6; 95% ДІ 0,36-0,99), протягом 
наступних 3 років спостереження цих педіатричних пацієн-
тів (K. Korpela et al., 2016).

Для підтримання нормальної мікрофлори кишечнику 
важлива не тільки наявність живих мікроорганізмів, 
а й субс трату для росту та метаболічної активності бактерій. 
Таким поживним середовищем для корисних штамів є пре-
біотики. Вони не містять живих бактерій, а є неперетрав-
люваними компонентами їжі, які здатна ферментувати 
тільки корисна мікрофлора кишечнику. Пребіотики не за-
знають гідролізу травними ензимами та не абсорбуються 
у верхніх відділах травної системи. Крім того, вони є суб-
стратом для вибіркової стимуляції росту та метаболічної 
активності бактерій (зокрема, біфідо- і лактобактерій), які 
заселяють товсту кишку. До найбільш відомих пребіотиків 
належать такі низькомолекулярні вуглеводи, як фрукто- 
і галактоолігосахариди, інулін, лактулоза, лактитол. 

Саме комплексне застосування про- та пребіотика у скла-
ді синбіотика дозволяє нормалізувати мікрофлору кишеч-
нику та забезпечити максимально швидку перемогу над 
інфекцією. На фармацевтичному ринку України представ-
лений датський синбіотик Оптілакт Малюк® (фармацевтич-
на компанія Acino), рекомендований дітям від 1 місяця 
до 3 років. Цей синбіотик в одній дозі (6 крапель) містить 
ліофілізовані молочнокислі бактерії L. rhamnosus 19070-2 
та L. reuteri DSM 12246 у кількості 250 млн КУО життє-
здатних бактерій. Крім того, до складу синбіотика 
Оптілакт Малюк® входять натуральні коротколанцюгові 
харчові волокна з цукрового буряка – фруктоолігосахариди 
Actilight, які ферментуються бактеріями з виді ленням ко-
ротколанцюгових жирних кислот, необхідних для підтри-
мання здорової мікрофлори кишечнику. Оптілакт Малюк® 
також містить 400 МО вітаміну D, потрібного для кращого 
засвоєння кальцію організмом дитини та потенціювання 
впливу про- та пребіотиків. Добова доза синбіотика 
Оптілакт Малюк® для дітей раннього віку складає 6 крапель 
на один прийом. Препарат необхідно капати безпосередньо 
у рот дитині або додавати до молока чи води. 

У портфелі фармацевтичної компанії Acino є ще один 
синбіотик із Данії – Оптілакт® – для дітей віком від 3 років. 
До його складу входять штами мікроорганізмів (L. rha m nosus 
19070-2 та L. reuteri DSM 12246 у загальній кількості не мен-
ше 5 млрд КУО/г життєздатних бактерій в одній дозі) та пре-
біотик Actilight. Для дорослих і дітей старше 12 років пропо-
нується Оптілакт Плюс®, який містить Bifido bacterium lactis 
(3×108), Lactobacillus acidophilus  DDS-1 (3×108), Streptococcus 
thermophilus (2,5×108), Bifidobacterium bifidum (7,5×107), 
Bifidobacterium longum (7,5×107) та пре біотик Actilight. 
Загальна кількість життєздатних бактерій у складі комбіно-
ваного синбіотика становить не менше 1×109 КУО/г*.

«Західний» спосіб життя сучасної людини, вживання їжі 
тваринного походження, у виробництві якої застосовують 
протимікробні препарати, оброблення овочів і фруктів ан
тисептичними засобами також чинять негативний влив 
на стан мікробіому кишечнику та в цілому на здоров’я лю
дини. Тому використання синбіотиків Оптілакт Малюк®, 
Оптілакт® і Оптілакт Плюс® (фармацевтична компанія 
Acino) забезпечує колонізацію кишечнику корисними бак
теріями та створює необхідний субстрат для росту та ме
таболічної активності мікроорганізмів при функціональних 
розладах ШКТ, антибіотикасоційованій діареї у дорослих 
і дітей раннього віку. 

Підготувала Ірина Неміш

О.Г. Шадрін

ЗУ* Бактерії захищені від дії шлункового соку технологією Cryo Protection від Biocare Copenhagen. Вона дає змогу забезпечити виживаність до 90% бактерій.

ПЕДІАТРІЯ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ
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COVID-19 у практиці педіатра: нові виклики для фахівців
Пандемія інфекції COVID-19 внесла корективи в життя значної частини населення світу. Більшість людей 
мала кардинально змінити свій спосіб життя: перейти з офісів на віддалену роботу, призупинити бізнес, 
не бачитися з рідними і друзями. А перед лікарями та вченими всього світу виникло безліч нових викликів, 
адже вплив вірусу SARS-CoV-2 на людський організм до кінця не вивчений. Крім того, під час пандемії 
люди не перестають хворіти на інші захворювання. Тому для педіатрів, сімейних лікарів і фахівців 
суміжних спеціальностей 29 квітня за підтримки Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика та групи компаній «МедЕксперт» був проведений онлайн-семінар «Практична педіатрія 
під час пандемії». Власним досвідом, набутим під час епідемії COVID-19, дотримуючись усіх правил 
карантину, мали змогу поділитися провідні фахівці й експерти.

Доповідь «Корона-
вірус на інфекція 
у  дітей» пред ста-
вив  заслужений  лікар 
Ук ра їни, завідувач 
 кафедри дитячих ін
фек ційних хвороб На
ці о нального медич
ного університету 
 імені О.О. Бого моль

ця, док тор медичних наук, професор Сергій 
Олександрович Крамарьов.

– За попередніми даними, 94,1% дітей 
з COVID-19 мали безсимптомний, лег-
кий чи середньотяжкий перебіг захворю-
вання, 5,9% – тяжкий і критичний 
(Y. Dong et al., 2020). При цьому 15,8% ді-
тей не мали жодних клінічних чи рентге-
нологічних проявів інфекції, у 7% після 
проведення рентгенографії діагностували 
пневмонію, але захворювання перебігало 
без інших симптомів (Х. Lu et al., 2020). 

Найчастішими проявами COVID-19 у ді-
тей є кашель, гіперемія глотки, підвищення 
температури тіла, тахіпное і тахікардія при 
госпіталізації (Х. Lu et al., 2020). Для діа-
гностики вірусної пневмонії при цьому за-
хворюванні рекомендується проводити 
рентгенографію або ультразвукове дослі-
дження органів грудної клітки. З метою 
уточнення діагнозу також можна вико-
ристовувати комп’ютерну томографію, про-
те цей метод не рекомендується як рутин-
ний у всіх дітей з інфекцією нижніх відділів 
дихальних шляхів (Х. Lu et al., 2020). 

Є декілька гіпотез, які пояснюють лег-
ший перебіг коронавірусної інфекції у ді-
тей. За однією з них неструктурні вірусні 
білки SARS-Cov-2 проникають усередину 
еритроцитів, зв’язуються з бета-ланцюгом 
молекули гемоглобіну та витісняють залізо 
з порфіринових ядер. Це забирає мож-
ливість у еритроцитів транспортувати ки-
сень. А у дітей першого року життя перева-
жає так званий фетальний гемоглобін HbF 
(50-80%), який не має бета-ланцюгів та, 
можливо, неуразливий для вірусних білків. 
Також для проникнення всередину клітини 
вірус SARS-Cov-2 зв’язується через свій 
білок S із рецепторами ангіотензинпере-
творювального ферменту II (АПФ-2). Але 
у дітей кількість та активність АПФ-2 низь-
ка, тому що ренін-ангіотензинова система 
остаточно розвивається лише у 16-18 років. 
Відповідно це перешкоджає SARS-Cov-2 
проникати у клітини організму дитини. 
Інші гіпотези базуються на особливостях 
вродженого та перехресного імунітету.

Відповідно до Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення лікування коронавірусної 
хвороби (COVID-19)», для лікування ко-
ронавірусної інфекції дозволено вико-
ристовувати лікарські засоби, не зареє-
стровані у нашій країні, якщо вони реко-
мендовані офіційними органами США, 
країн-членів ЄС, Великої Брита нії, Швей-
царії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, 
Ізраїлю. Наразі патогенетичного лікування 

COVID-19 не існує. Але у світі досліджу-
ється ефективність більш ніж 300 препара-
тів для лікування коронавірусної інфекції. 
Згідно з останніми даними, антиретрові-
русні препарати лопінавір/ритонавір у до-
рослих не забезпечували клінічної ефек-
тивності, а у дітей не рекомендується їх 
використання за межами рандомізованих 
контрольованих досліджень. Ще одним 
найбільш обговорюваним препаратом є 
протималярійний засіб гідроксихлорохін. 
Проте, зважаючи на більш сприятливий 
прогноз у дітей, це лікування може бути 
розглянуто лише у випадках, що потребу-
ють застосування інтенсивної терапії. 

Дитячий інфекціоніст, 
член Національної 
технічної групи екс
пертів з питань імуно
профілактики, доцент 
кафедри дитячих 
 інфекційних хвороб 
та дитячої імунології 
Національної медич
ної академії післядип

ломної освіти імені П.Л. Шупика, кандидат 
медичних наук Федір Іванович Лапій висту-
пив з доповіддю «Вакцинація: складні пи-
тання та фахові відповіді. COVID-19: вак-
цинувати чи не вакцинувати?».

– За даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ВООЗ), у світі більш ніж 
117 млн осіб ризикують пропустити пла-
нову вакцинацію проти кору та бути інфі-
кованими. Тому ВООЗ надала свої реко-
мендації з планової імунізації під час пан-
демії COVID-19. Зокрема, кожній країні 
необхідно розробити схему індивідуально-
го оцінювання ризиків, базуючись на міс-
цевій динаміці передачі SARS-Cov-2, осо-
бливостях системи імунізації, охорони 
здоров’я та поточній епідеміології захво-
рювань, що контролюються шляхом вак-
цинації. Вакцинація – це основний на-
прям послуг у системі охорони здоров’я, 
якому повинні надавати пріоритет для 
профілактики інфекційних захворювань 
та забезпечувати її сталість під час пандемії 
COVID-19.

Можна виділити такі основні принципи 
програми імунізації під час пандемії:

·	 	дотримання чинних рекомендацій 
щодо профілактики поширення 
COVID-19 під час проведення проце-
дури щеплення;

·	 	надання пріоритету первинній вак-
цинації згідно з національним кален-
дарем;

·	 	припинення проведення масової іму-
нізації до вирішення поточної ситу-
ації, пов’язаної з COVID-19;

·	 	вакцинація новонароджених (за на-
ціональним календарем щеплень) 
у пологових будинках;

·	 	надання пріоритету імунізації сприй-
нятливих груп населення вакцинами 
проти пневмококової інфекції та се-
зонного грипу;

·	 	відтермінування впровадження 
будь-якого нового виду вакцинації 
до національного календаря ще-
плень;

·	 	чітке обґрунтування населенню 
та медичним працівникам доцільнос-
ті проведення імунізації як одного 
з пріоритетів служби охорони здо-
ров’я під час пандемії COVID-19 
та ризику, пов’язаного з керованими 
інфекціями. 

Розроблені також рекомендації щодо 
проведення процедури щеплення. 
Зокрема, для зменшення кратності відві-
дувань поліклініки бажано одночасно вво-
дити кілька вакцин, у тому числі комбіно-
вані. Потрібно не обмежувати доступ 
до імунізації рекомендованими вакцинами 
та за станом здоров’я. При організації вак-
цинації в закладах охорони здоров’я необ-
хідно суворо дотримуватись правил інфек-
ційного контролю. Варто розділяти марш-
рути пацієнтів, що звернулися до закладу 
охорони здоров’я з приводу отримання 
щеплення, планового огляду, та осіб, які 
прибули з інших причин. Однак у разі не-
можливості забезпечити окремі маршрути 
пацієнтів слід визначити години прийому 
для осіб, що звертаються з приводу гостро-
го захворювання та з метою імунізації. 
Медичний персонал має виконувати огляд 
перед вакцинацією та при її проведенні 
з використанням засобів індивідуального 
захисту. На період проведення карантин-
них заходів щодо COVID-19 не рекомен-
довано проводити імунізацію особам з рес-
піраторними симптомами.

Актуальним питанням є доцільність щеп-
лення проти грипу. Слід розуміти, що цей 
вид імунізації не дає змоги запобігти 
COVID-19, але має значення у заходах щодо 
коронавірусної інфекції. Адже що більше 
людей будуть вакциновані проти грипу, 
то менше будуть звертатися за медичною 
допомогою з приводу цього захворювання 
або з приводу таких симптомів, як лихоман-
ка та кашель, які схожі з симптомами 
COVID-19. Вакцини проти пневмонії також 
неефективні проти нового коронавірусу, але 
їх використання необхідне для профілакти-
ки респіраторних захворювань та рекомен-
доване для захисту здоров’я.

Лікарепідеміолог, ке
рівник Націо наль
ної експертної групи 
з  інфек ційного конт
ролю (NEGIC), канди
дат медичних наук 
Андрій Валерійович 
Александрін розповів 
про заходи інфек-
ційного контролю 

в зак ладах охорони здоров’я.
– Можна виділити такі ключові момен-

ти щодо епідеміології COVID-19:
·	 	вірус може виділятися у пацієнта 

за 48 год до клінічної маніфестації 
хвороби, максимальне виділення 

спостерігається в перші 1-3 дні хво-
роби, триває до 12 днів при помірних 
симптомах і більше 2 тижнів – у тяж-
ких випадках;

·	 	у пацієнтів, які одужали, результати 
полімеразної ланцюгової реакції мо-
жуть бути позитивними навіть після 
зникнення симптомів;

·	 	більшість випадків зараження стаєть-
ся при контакті з особами, які мають 
клінічні прояви хвороби; 

·	 	найчастіше передача COVID-19 від-
бувається між членами сім’ї.

Відомо, що COVID-19 поширюється по-
вітряно-крапельним і контактним шляха-
ми. При цьому найбільш епідеміологічно 
значущим є саме повітряно-крапельний 
шлях, коли людина кашляє чи чхає. У ви-
падку нехтування хворим застосуванням 
захисних масок краплі можуть поширюва-
тися на відстань до 6-8 м. Контактний 
шлях передачі вірусу реалізується лише 
за умови потрапляння крапель слизу 
на поверхні навколишніх предметів. У за-
критих приміщеннях коронавірус із дріб-
нодисперсним аерозолем може зберігати-
ся протягом 3 год, тому важливо провітрю-
вати та дезінфікувати приміщення, де пе-
ребувають особи з ознаками респіраторних 
захворювань.

В Україні внутрішньолікарняний ри-
зик поширення COVID-19 є дуже висо-
ким. Це зумовлено багатьма факторами, 
зокрема тим, що на різних етапах на-
вчальної підготовки медичних працівни-
ків питанням інфекційного контролю 
не при  діля ється необхідна увага; недо-
статня кількість якісних засобів індиві-
дуального захисту в лікувальних закла-
дах і нестача їх у продажу; відсутність 
систем ного підходу в організації проти-
епідемічних заходів на різних рівнях на-
дання допомоги.

Для зменшення кількості заражень у лі-
карняних закладах необхідно забезпечити 
всіх медичних працівників якісними рес-
піраторами, спеціальними індивідуальни-
ми окулярами або щитками, а також рука-
вичками. При цьому важливо, щоб респі-
ратор щільно прилягав до обличчя. Всі ці 
засоби індивідуального захисту мають бути 
сертифіковані відповідно до рівня небез-
пеки, який несе SARS-CoV-2.

COVID19 став викликом для всього сві
ту, особливо для систем охорони здоров’я. 
Як правильно організувати роботу медич
них закладів на всіх рівнях? Як, коли 
та які засоби індивідуального захисту ви
користовувати? Які особливості перебігу 
цього захворювання у різних груп населен
ня: дітей, вагітних, дорослих, осіб із груп 
ризику? COVID19 може мати найрізно
манітніші симптоми та форми, маніфесту
вати порізному, а патогномонічного ліку
вання цієї хвороби досі не розроблено, 
незважаючи на невтомну працю фахівців 
у всьому світі. Зрештою, під час пандемії 
люди не припинили хворіти на інші захво
рювання, які також потребують лікування. 
Саме тому мультидисциплінарний підхід 
до вирішення всіх цих питань при пандемії 
COVID19 може стати запорукою збере
ження здоров’я населення та зменшення 
кількості хворих. Проведення конферен
цій в онлайнформаті допомагає фахівцям 
сфери охорони здоров’я краще впоратися 
з цими викликами.

Підготувала Роксоляна Денисюк

ПЕДІАТРІЯ
ПАНДЕМІЯ
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ПоксКлін охолоджуючий мус –  
новий унікальний та безпечний засіб  

для швидкого позбавлення симптомів вітряної віспи
3-5 квітня 2020 року в режимі відеоконференції відбувся I Міжнародний конгрес: «Від народження 
до зрілості: міждисциплінарний підхід у збереженні здоров’я людини», в рамках якої цікаву та актуальну 
для практикуючих педіатрів доповідь «Сучасні підходи до лікування та профілактики вітряної віспи 
у дітей» представила завідувачка кафедри педіатрії № 2 Української медичної стоматологічної академії 
(м. Полтава), доктор медичних наук, професор Тетяна Олександрівна Крючко.

– У країнах з високим рівнем розвитку та помірним 
кліматом вітряна віспа, як правило, є дитячою інфекцій-
ною хворобою з сезонним перебігом (осінь, весна). Згідно 
з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щоро-
ку в світі хворіє близько 80-90 млн людей, з яких 4,2 млн 
мають тяжкі ускладнення, а 4200 випадків закінчуються 
летально. Крім того, економічні витрати, пов’язані з за-
хворюванням та його ускладненнями, посідають третє 
місце після гострих респіраторних та кишкових інфекцій. 
Тому більш ніж у 40 країнах світу (серед них США, 
Канада, Німеччина) щеплення проти вітряної віспи вхо-
дить у загальну програму масової вакцинації. В Україні 
щороку хворіє близько 150 тис. дітей, при цьому середній 
показник захворюваності в сільській місцевості в 3-4 рази 
нижчий, ніж у великих  містах (Л.Р. Шостакович-Корецька 
та ін., 2017).

Збудником вітряної віспи є вірус варіцелла-зостер 
(Varicella-zoster Virus, VZV) з родини Herpesviridae. 
Джерелом інфекції є хвора людина, яка несе небезпеку 
для оточуючих з кінця інкубаційного періоду (10-21 день) 
до моменту вкриття всіх уражених ділянок шкіри кірками 
(7-10 днів). Найчастіше зараження відбувається повітря-
но-крапельним та контактним шляхами. Контагіозність 
вірусу складає 100%. Як і всі герпесвіруси, VZV пригнічує 
імунну систему. Формування імунітету при вітряній віспі 
зумовлює несприйнятливість до нового зараження, але 
не забезпечує видалення з організму людини віруса, який 
пожиттєво перебуває в спінальних гангліях/ядрах череп-
но-мозкових нервів. Повторна активація вірусу відбува-
ється в умовах послабленого імунітету та проявляється 
у вигляді оперізуючого герпесу (лишаю). Небезпечним 
є реактивація VZV у людей похилого віку, вагітних, 
 ВІЛ-інфікованих та хворих, які проходять імуносупресив-
ну терапію.

Розпал захворювання у дітей зазвичай починається піс-
ля 14-16 днів інкубаційного та 1 чи 2 днів продромально-
го періоду і супроводжується появою висипу, що свербить, 
на шкірі всього тіла (включаючи волосисту частину голо-
ви) та ураженням слизових оболонок. Спочатку висип 
з’являється у вигляді плям, що поступово (хвилеподібно) 
перетворюються на папули та везикули, кількість яких 
зазвичай сягає 250-500; через 1-2 дні вони підсихають 
та утворюють кірочки. Кількість морфологічних елемен-
тів ураження, що перебувають на різних стадіях розвитку 
одночасно, є критерієм оцінки ступеня тяжкості вітряної 
віспи.

Перебіг вітряної віспи у дітей від 1 до 14 років переваж-
но є доброякісним, проте в одному з 50 випадків можуть 
розвинутися ускладнення, які найчастіше супроводжу-
ються неврологічними та шкірними проявами. Найтяж-
чими наслідками захворювання є енцефаліт та пневмонія 
(A.L. Rack et al., 2010).

Зазвичай діагностика типової форми вітряної віспи 
не викликає труднощів. Однак у країнах з високим рівнем 
розвитку та вакцинації населення стає все більш складно 
діагностувати модифіковану форму захворювання, що 
зустрічається у вакцинованих осіб (через 42 дні після вак-
цинації). Як правило, у таких пацієнтів висип може бути 
атиповим, з перевагою макулопапульозних елементів 
і меншою кількістю везикул (<50 елементів). У таких ви-
падках необхідно використовувати лабораторні методи 
діагностики. Золо тим стандартом виявлення ДНК вірусу 
є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) – найбільш чут-
ливий та специфічний метод. Отримання хибнонегатив-
них результатів з великою ймовірністю спостерігається 
під час тестування проб, узятих з місць ураження шкіри 
у вакцинованих людей. Менш чутливими методами діа-
гностики є мікроскопічне виявлення тілець Арагао при 
забарвленні мазків рідини везикул за методом Морозова 
та пряме флюоресцентне дослідження. Проте використо-
вувати  комерційні тест-набори з виявлення IgM не реко-
мендовано в зв’язку з їх низькою чутливістю та специфіч-
ністю.

Основні принципи лікування вітряної віспи насамперед 
полягають у належній ізоляції хворої дитини до 6 дня піс-
ля останніх висипань, дотриманні постільного режиму, 
споживанні великих об’ємів рідини (адекватна гідратація 
особливо важлива при прийомі дитиною ацикловіру з ме-
тою попередження кристалізації препарату в ниркових 
канальцях), частому годуванні малими порціями, щоден-
ній зміні білизни, профілактиці вторинного інфікування 
та утворення рубців (необхідно вчасно підстригати нігті, 
використовувати рукавиці під час сну). Призначення про-
тивірусної терапії дітям з типовою формою захворювання 
зазвичай не рекомендовано, проте у пацієнтів старше 
12 років із хронічними шкірними або легеневими розла-
дами, осіб з послабленим імунітетом, хворих, які тривало 
отримують курс кортикостероїдів, застосування препара-
ту є необхідним (K.A. Bechtel et al., 2018). При наявності 
стійкості до ацикловіру доцільним є призначення препа-
рату фоскарнет (сильна рекомендація, дуже низький рівень 
доказів) (C.L. Polle et al., 2018).

Іншим ефективним лікарським засобом у лікуванні ві-
тряної віспи є імуноглобулін VariZIG, виготовлений 
із плазми крові здорових донорів із високим рівнем анти-
тіл до VZV. Препарат схвалений Управлінням із санітар-
ного нагляду за якістю харчових продуктів та медикамен-
тів (Food and Drug Administration, FDA) у 2012 році та по-
казаний особам з високим ризиком розвитку ускладнень. 
Проте сьогодні цей лікарський засіб відсутній на фарма-
цевтичному ринку України.

При підвищенні температури у пацієнта рекомендова-
но застосовувати ацетамінофен. Призначення аспірину 
протипоказане через ризик виникнення синдрому Рея 
(K.A. Bechtel et al., 2018).

Симптоматичне усунення свербежу у дітей є вкрай важ-
ливим. Із цією метою часто використовують прохолодні 
компреси, теплі ванни по 15-20 хвилин. Через місцеве 
застосування лосьйонів та мазей можливе припікання 
та надмірне висихання шкіри, що провокує посилення 
свербежу. Також рекомендовано з обережністю (через ви-
сокий ризик виникнення побічних реакцій) використо-
вувати пероральні антигістамінні препарати 1 покоління.

Згідно з проведеним аналізом, 95% споживачів в Україні 
для усунення свербежу шкіри при вітряній віспі ще досі 
надають перевагу розчину діамантового зеленого (Solution 
of Viride nitens) та фукорцину (Solution of Fucorcinum) пе-
реважно через їх низьку вартість. Проте при використанні 
цих засобів необхідно пам’ятати про можливість розвитку 
небажаних побічних реакцій. Розчин діамантового зеле-
ного може спричиняти алергічні реакції (такі як свербіж 
та кропив’янка), а при потраплянні на слизову оболонку 
ока викликати печіння та сльозотечу. При тривалому за-
стосуванні розчину фукорцину на великих ділянках ура-
женої шкіри є великий ризик розвитку анафілактичного 
шоку, кропив’янки через високу концентрацію фенолу. 
Лікарям варто пам’ятати про це та рекомендувати батькам 
використовувати сучасні безпечні та натуральні засоби.

 В 40 країнах світу існує засіб для миттєвого полегшення 
симптомів вітряної віспи – протисвербіжний мус ПоксКлін. 
У квітні 2020 року на фармацевтичному ринку України з’я-
вилася новинка з Нідерландів – унікальний охолоджуючий 
мус ПоксКлін, який завдяки запатентованому антибакте-
ріальному 2QR-комплексу забезпечує миттєве зменшення 
свербежу шкіри одразу після нанесення. Механізм дії ос-
новного компонента засобу полягає в зв’язуванні з моле-
кулами адгезину на поверхні бактерій, попереджуючи їх 
взаємодію з рецепторами клітин організму людини. Згодом 
ці бактерії нейтралізуються з поверхні епітелію шляхом 
природних механізмів очищення. Отже, 2QR-комплекс – 
це запатентована діюча речовина, яку отримують із вну-
трішньої гелеподібної м’якоті рослин алое; вона ефектив-
но блокує початковий етап розвитку інфекційного проце-
су. Комплекс є абсолютно безпечним, натуральним та клі-
нічно дослідженим. Крім того, засіб ПоксКлін містить 
у своєму складі екстракти квітів ромашки та лаванди, 

 бетаїн, пантенол та алантоїн, які забезпечують охолоджу-
вальний, заспокійливий та пом’якшувальний ефекти, по-
легшують свербіж та сприяють природному процесу заго-
єння шкіри. Отже, основними перевагами використання 
засобу ПоксКлін у дітей з вітряною віспою є:

• створення на поверхні епітелію своєрідного захис-
ного бар’єра, який запобігає проникненню мікробів все-
редину везикул, посилюючи природний захист шкірних 
покривів;

• пом’якшення оброблених пухирців та запобігання 
розтріскуванню ран, що прискорює процес загоєння ура-
жених ділянок;

• попередження появи рубців та відновлення цілісно-
сті епітелію;

• локальність дії та відсутність негативного впливу 
на внутрішні органи;

• відсутність у складі хімічних та токсичних речовин, 
а також спирту, що сушить шкіру;

• легке нанесення без пошкодження везикул; 
• можливість багаторазового використання (відсут-

ність звикання);
• зручна форма випуску та наявність дозатора, що за-

безпечує економне використання засобу.
Засіб рекомендований до використання при подразнен-

ні шкіри, алергічних проявах, укусах комах та при наяв-
ності контагіозного молюска. Перед кожним застосуван-
ням флакон ПоксКлін необхідно струснути, щоб отрима-
ти якісну піну. Потім обережно нанести мус дорослим і 
дітям з 6 місяців на уражені ділянки шкіри. Застосовувати 
тричі на день (або частіше за потребою).

Одним з важливих аспектів також є ведення контактних 
пацієнтів та запобігання поширенню вітряної віспи у ко-
лективах. Епіднагляд повинен тривати протягом двох 
повних інкубаційних періодів (42 дні) з моменту появи 
висипу в останньому виявленому випадку. Якщо контакт 
з хворим на вітряну віспу відомий, пацієнту рекомендо-
вано зробити щеплення хоча б однією дозою вакцини 
протягом найближчих 3-5 днів. Такий підхід у профілак-
тиці є особливо важливим у групах ризику тяжкого пере-
бігу захворювання. Якщо вакцинація протипоказана або 
пацієнт від неї відмовився, то для запобігання інфікуван-
ню хворому не дозволяється відвідувати школу або ходи-
ти на роботу протягом 21 дня після виявлення останнього 
випадку захворювання.

Отже, вакцинація є одним із важливих аспектів запобі
гання розвитку вітряної віспи у дітей. Проте через її не
достатню поширеність на території України кількість 
випадків захворювання продовжує зростати. Тому в ме
дичній аптечці кожної мами повинен бути ефективний 
засіб швидкої дії ПоксКлін для боротьби зі шкірними про
явами вітряної віспи. Завдяки своєму унікальному при
родному та безпечному складу вже з перших днів викори
стання пацієнти відзначають зменшення симптомів свер
бежу та покращення загального стану. Крім того, запобі
гаючи вторинному інфікуванню везикул, засіб ПоксКлін 
прискорює процес загоєння шкіри, не дає утворитися 
рубцям, що є вкрай важливим для дітей.

Підготувала Ірина Неміш ЗУ

Т.О. Крючко

ПЕДІАТРІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ
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Мукополісахаридоз 1 типу та хвороба Гоше:  
від теорії до практики

У рамках онлайн-вебінару, присвяченого орфанним захворюванням і організованого компанією 
Sanofi Genzyme, відбулася зустріч експертів, на якій детально розглянули патогенез, клінічні ознаки, 
діагностику й тактику лікування мукополісахаридозу 1 типу та хвороби Гоше.

Мукополісахаридоз 1 типу: як розпізнати пацієнта
Професор кафедри педіатрії № 1 
Національної медичної академії після
дипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
головний науковий співробітник відділен
ня хвороб сполучної тканини у дітей 
з групою психосоматики та психотерапії 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства 
і гіне кології імені академіка О.М. Лук’я
нової НАМН України», доктор медичних 
наук Олена Анатоліївна Ошлянська при-
ділила увагу одному з орфанних захво-

рювань – мукополісахаридозу (МПС) 1 типу (МПС І). Ця 
патологія належить до групи метаболічних захворювань спо-
лучної тканини, пов’язаних із порушенням обміну глікозамі-
ногліканів (ГАГ), що є наслідком мутації генів, які контролю-
ють процес лізосомального гідролізу макромолекул.

Основними спільними ознаками МПС є мультиорган-
ність ураження, зміни рис обличчя та аномалії скелета. 
Додатковими ознаками є низький зріст, порушення функції 
серцево-судинної системи, дихання, гепатоспленомегалія 
та/або неврологічні розлади. Залучення всіх органів до па-
тологічного процесу зумовлено наявністю сполучної ткани-
ни у кожній із систем організму (Marwan et аl., 2015). 

До функцій сполучної тканини належать структуроутво-
рювальна, трофічна, імунорегуляторна, репаративна та го-
меостатична, тому патологічний процес при МПС характе-
ризується вираженою дифузністю. Структурними компонен-
тами сполучної тканини є клітини та міжклітинна речови-
на, що включає 3 типи волокон і гелеподібну основну 
речовину. Остання на 70% складається з води, неорганічних 
речовин і на 30% – із високомолекулярних сполук (глікоза-
міноглікани 7 видів: гіалуронова кислота, хондроїтин-4- 
сульфат, хондроїтин-6-сульфат, дерматансульфат, кератан-
сульфати, гепарансульфати, гепарин).

Регулювання метаболізму сполучної тканини відбуваєть-
ся за участю 11 лізосомальних ферментів катаболізму ГАГ, 
гормонів (тироксин посилює деполімеризацію гіалуронової 
кислоти, глюкокортикоїди гальмують синтез і стимулюють 
розпад колагену та ГАГ, мінералокортикоїди мають проти-
лежну дію), вітамінів С, групи В та D.

МПС І вперше описала у 1919 р. німецький педіатр 
Гертруда Гурлер, а у 1962 р. американський офтальмолог 
Гарольд Шеє описав пацієнта із синдромом, який назвали 
іменем дослідника. Частота виявлення синдрому Гурлер – 
1:100 000, синдрому Шеє – 1:500 000, але у популяції ір-
ландських мандрівників цей показник становить 1:371, 
а поширеність мутантного гена – 1:10 (P.J. Meikle et al., 
1999; H.Y.  Lin et al., 2009; G. Malm et al., 2008; D. Moore 
et al., 2008; A.M. Murphy et al., 2009).

Патофізіологія МПС І полягає у дефекті гена α-L-ідуроні-
дази – IDUA 4p16.3, внаслідок чого активність вказаного 
ензиму знижується до ≤1%, порушується деградація ГАГ 
у лізосомах і прогресивно мультисистемно накопичується 
дерматан- та гепарансульфат в органах, де в нормі ці ГАГ 
виконують свої функції. Хоча варіанти МПС І є наслідком 
мутації в одному гені – IDUA 4p16.3, однак ступінь пене-
трантності гена впливає на фенотип; основні клінічні від-
мінності синдромів Гурлер, Шеє та проміжної форми – 
Гурлер – Шеє представлені в таблиці.

При МПС І уражаються різні органи та системи:
1) дихальна система (S. Palmucci et al., 2013):
·	 гіпертрофія слизової оболонки, звуження дихальних 

шляхів;
·	 гучне дихання, зміни голосу, обструкції та реци дивні 

інфекції;
·	 апное уві сні, як наслідок – гіпоксія мозку і погіршен-

ня неврологічної симптоматики;
·	 кіфоз, зменшення рухливості грудної клітки;

·	 інфільтрація інтерстиційної тканини легень і рестрик-
тивні порушення. Розлади функції дихальної системи є ос-
новною причиною смерті;

2) серцево-судинна система (V. Fesslova et al., 2009):
·	 гіпертрофічна кардіоміопатія;
·	 потовщення мітрального й аортального клапанів 

(у  89-100% пацієнтів), звуження судин, зменшення систо-
лічного викиду;

·	 артеріальна гіпертензія;
·	 ішемічна хвороба серця;
3) нервова система (S. Palmucci et al., 2013):
·	 потовщення оболонок або нестабільність атланто- 

аксіального суглоба призводить до компресії спинно-
го  мозку та судин (може супроводжуватися порушенням 
ходи, дисфункцією сечового міхура, незграбністю рухів, 
судомами); 

·	 аномалії головного мозку (підтверджені за допомогою 
магнітно-резонансної томографії), гідроцефалія;

·	 нейросенсорні порушення;
·	 тунельні синдроми (наприклад, синдром карпального 

каналу), позитивний симптом Тінеля, порушення чутливо-
сті перших трьох пальців;

4) опорно-рухова система:
·	 сповільнення росту після 1-2 років (ріст варіює в межах 

100-165 см) на фоні правильної тілобудови (L.E. Polgreen 
et al., 2010);

·	 прогресуюча тугорухливість, сповільнення моторних 
навичок;

·	 обмеження відкривання рота;
·	 контрактури суглобів, зокрема дистальних міжфалан-

гових суглобів кисті;
·	 симптом пташиної лапи та спускового гачка;
·	 кіфоз, сколіоз, гіперлордоз;
·	 дисплазія кульшового суглоба;
·	 вальгусна деформація кінцівок, варусна деформація 

стопи.
До рентгенологічних проявів ураження опорно-рухової 

системи належать:
– множинний дизостоз;
– аномалії хребців (гачкоподібні, гіперплазія передньої 

частини – горб, кіфоз) та ребер, вкорочені ключиці;
– збільшений череп, сплощення турецького сідла;
– потовщення діафізів, гіпоплазія епіфізів, точкові п’яст-

кові кістки;
– зменшення головок стегон, coxa valga, затримка оси-

фікації вертлюгової ямки, дислокація головки стегнової 
кістки (R. Cimaz et al., 2009);

5) орган зору:
·	 відкладення субстрату в рогівці, що виявляється за до-

помогою щілинної лампи;
·	 помутніння рогівки або мегакорнеа, що супроводжу-

ються світлобоязню та зниженням гостроти зору;
·	 вторинна глаукома розвивається внаслідок трабеку-

лярної інфільтрації;
·	 дегенеративна ретинопатія й атрофія зорового нерва 

(G.A. Colville et al., 1996; E.F. Neufeld et al., 2001);
6) інше:
·	 утворення гриж черевної стінки (у 70% пацієнтів), що 

потребує хірургічного лікування;
·	 відсутність патології гіпофіза, щитоподібної залози, 

яєчок та яєчників.
Синдром Шеє є найлегшою формою МПС І, що зумовле-

но накопиченням лише дерматансульфату. У всіх пацієнтів 
із синдром Шеє захворювання маніфестує переважно ура-
женням опорно-рухового апарату (скутість у суглобах наяв-
на у 44%), синдромом карпального каналу, можливе помут-
ніння рогівки (у 28%), часті отоларингологічні проблеми 
(у 20%), пупкова грижа (у 16%). Згодом приєдну ються кла-
сичні ознаки – у 66% пацієнтів наявні грубі риси обличчя, 

у 55% – гепатомегалія, у 52% – порушення слуху та у 34% – 
мовлення (R. Cimaz et al., 2006; S. Vijay et al., 2005).

При диференціації суглобових порушень від ювенільного 
артриту рекомендовано враховувати відсутність при МПС І:

· ознак локального запалення в ділянці суглобів (dolor, 
color, tumor, rubber et functio laesa);

· лабораторних ознак запалення;
· відповіді на терапію кортикостероїдами та нестероїд-

ними протизапальними препаратами;
· радіографічних ознак ерозивного ушкодження кісток 

(S. Palmucci et al., 2013; R. Cimaz et al., 2009).
За умови виявлення у пацієнта ≥2 фенотипових ознак 

МПС І подальша тактика педіатра включає дотримання та-
кого алгоритму:

1. Визначення екскреції ГАГ із сечею та типу ГАГ за до-
помогою тонкошарової хроматографії або електрофорезу, 
наприклад, у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінеколо-
гії імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» або 
Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» 
МОЗ України (м. Київ).

Як правило, виявляють підвищення екскреції дерматан- 
і гепарансульфату, однак у дорослих із легким варіантом 
МПС результат може бути хибнонегативним. 

2. Визначення активності лізосомальних ферментів у сухій 
краплі крові (Dried blood spot – DBS), лейкоцитах або фібро-
бластах (зниження активності чи відсутність α-L-ідуронідази). 

Для пацієнтів це дослідження є безкоштовним. Фер-
ментна діагностика біоматеріалу проводиться в ARCHIMED 
Life Science GmbH Laboratories (Австрія). Діагностика здійс-
нюється за рахунок ТОВ «Санофі-Авентіс Україна».

Більш надійним варіантом діагностики є дослідження 
лейкоцитів цільної крові або культивованих фібробластів. 
Можлива пренатальна діагностика на 8-10-му (біопсія хорі-
она) або 10-17-му тижні (амніоцентез).

3. Молекулярно-генетичне дослідження (мутація в гені 
IDUA 4p16.3 – остаточне підтвердження діагнозу МПС І; 
О. Gabrielli et al., 2009; 2016).

Лікування пацієнтів з МПС І передбачає два напрями: 
1) патогенетичне лікування:
·	 ферментнозамісна терапія препаратом ларонідази – 

Альдуразим®* – з розрахунку 100 ОД/кг внутрішньовенно 
крапельно протягом 3-4 год 1 раз на тиждень;

·	 трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин від 
2 років (de Ru et al., 2011);

2) симптоматичне лікування при: 
·	 гідроцефалії – шунтування у разі підвищення тиску 

≥25-30 см вод. ст., або 18-22 мм рт. ст.;
·	 здавленні спинного мозку – декомпресійні операції 

до появи виражених порушень;
·	 порушенні функції кистей або нервової провідності 

за результатами електронейроміографії – декомпресія;
·	 артеріальній гіпертензії – корекція артеріального тиску;
·	 симптоматичній епілепсії – призначення протиепі-

лептичних засобів у дозах, менших за середньотерапев тичні;
·	 офтальмологічних порушеннях – оперативне втручання;
·	 порушенні постави, тугорухомості суглобів, вальгусній 

деформації нижніх кінцівок ≥15° – ортопедична корекція;
·	 рецидивні інфекції – антибіотикотерапія, тонзилек-

томія, активна імунізація.
Важливо відмітити, що ферментнозамісна терапія препа-

ратом Альдуразим® (за умови оптимального забезпечення 
симптоматичною терапією) успішно дозволяє впливати 
на (E.D. Kakkis et al., 2001; J.E. Wraith et al., 2007; L. Clarke 
et al., 2009; G. Petkovic et al., 2007; M. Sifuentes et al., 2007; 
M. Beck et al., 2007; R. Giugliani et al., 2008):

·	 щоденну активність (поліпшити рухливість, зменши-
ти больовий синдром, нормалізувати сон);

·	 серцево-судинну систему (зменшити гіпертрофію лі-
вого шлуночка та серцево-судинну недостатність, запобіг-
ти чи уповільнити ураження серця за умови збереження 
відносно нормальної функції серцевого м’яза);

·	 опорно-рухову систему (сприяє нормальному розвит-
ку скелета, однак не у всіх пацієнтів препубертатного віку);

·	 дихальну систему (зменшити частоту епізодів апное 
та гіпопное, підвищити функціональну життєву ємність ле-
гень, відповідно до зросту збільшити об’єм легень);

·	 знизити виділення ГАГ із сечею (однак між екскрецією 
ГАГ та ефективністю терапії немає лінійної залежності);

·	 успішно перенести трансплантацію.
Професор О.А. Ошлянська на підтвердження терапевтич-

ного ефекту препарату ларонідази навела клінічні випадки. 
Так, раннє призначення препарату хлопчику віком 5 місяців 
дало змогу уникнути розвитку типового для МПС І фено-
типу та ураження органів, окрім незначного помутніння 
рогівки, безсимптомного ураження серця,  скутості суглобів 

*Лікарський засіб Альдуразим®, концентрат для розчину для інфузій, 100 ОД/мл, № 1, зареєстрований в Україні. Р.П. UA/8093/01/01. Наказ МОЗ № 1449 від 03.08.2018. Зміни внесено наказом МОЗ № 2205 від 31.10.2019.

Таблиця. Основні клінічні відмінності синдромів, що належать до МПС І (D. Moore et al., 2008)

Параметри Синдром Гурлер Синдром Шеє Синдром Гурлер – Шеє

Частка 65% 10% 25%

Середній вік виявлення <1 року (0,2-7 років) 9 років (2-54 роки) 4 роки (0,2-36 років)

Когнітивні порушення Виражена затримка розумового розвитку 
зі втратою набутих навичок Когнітивних порушень немає Відсутність/слабо виражена 

затримка, труднощі в навчанні

Очікувана тривалість життя Середня – 7,3 року (0,8-12,5 року) Фатальна декомпенсація в дорослому віці Близько 20 років

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ОГЛЯД
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та мінімально вираженого множинного дизостозу. На про-
тивагу цьому у дівчинки-сибса, яка приймала ларонідазу 
з 5-річного віку, вже за наявності дещо грубих рис обличчя, 
скутості суглобів, помутніння рогівки, гепатоспленомегалії, 
мінімального множинного дизостозу, терапія зумовила ре-
гресування гепатоспленомегалії та ста білізацію патологічних 
клінічних ознак. Але й це, безумовно, розцінюється як по-
зитивний результат (О. Gabrielli et al., 2016).

Спікер наголосила, що препарат ларонідази відповідно 
до наказу МОЗ України від 28.12.2019 № 2711 входить до 
номенклатури державних закупівель, тому безкоштовний 
для пацієнтів. МПС І входить до переліку рідкісних (орфан-
них) захворювань, які призводять до скорочення тривалості 
життя хворих або їx інвалідизації та для яких існують визна-
ні методи лікування.

Єдиною перепоною на шляху до призупинення полі-
органного ураження при МПС І є пізня діагностика захво-
рювання, тому О.А. Ошлянська закликала педіатрів до при-
цільного пошуку об’єктивних ознак МПС (особливо ура-
ження опорно-рухового апарату) у кожного потенційного 
хворого. Додатковим стимулюючим фактором є найбільша 
ефективність ферментнозамісної терапії у пацієнтів з лег-
ким, майже безсимптомним перебігом захворювання. При 
підозрі на МПС І варто провести визначення активності 
α-L-ідуронідази у сухій краплі крові (DBS), що є безкош-
товним завдяки ТОВ «Санофі-Авентіс Україна».

Хвороба Гоше: діагностика та лікування
Лікарпедіатр Центру орфанних захво
рювань Національної дитячої спеціа
лізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ 
України Яна Ігорівна Дороніна пред-
ставила інформацію про хворобу 
Гоше. Вона входить до групи лізосо-
мальних хвороб накопичення з ауто-
сомно-рецесивним типом успадку-
вання, а саме сфінголіпідозів, тому 
в основі патогенезу захворювання 
лежить порушення обміну ліпідів. 

Спектр фенотипних проявів варіює від безсимптомного 
перебігу в осіб, що помирають у похилому віці, до несуміс-
них із життям на ранніх етапах розвитку дитини.

Хвороба Гоше є хронічною прогресуючою гетеро генною 
мультисистемною патологією, що зустрічається з частотою 
1:40 000-1:60 000, а в популяції євреїв-ашкеназі – 1:1 200. 
В основі патогенезу хвороби Гоше лежить генетично детер-
міноване зниження активності ферменту β-глюкоцеребро-
зидази, що призводить до накопичення глюкоцереброзиду. 
У нормі метаболічний продукт мембран еритроцитів – глю-
коцереброзид – поглинається макрофагами та роз щеп-
люється під дією згаданого лізосомального ферменту на це-
рамід і глюкозу (J. Stirnemann et al., 2017). При хворобі Гоше 
цей ензимозалежний процес є неможливим або непов-
ноцінним, що призводить до накопичення глюкоцеребро-
зиду в лізосомах макрофагів із подальшим збільшен-
ням кількості патологічного включення та, відповідно, 
збільшенням об’єму макрофага (клітина Гоше). Оскільки 
макрофаги належать до ретикуло-ендотеліальної системи, 
то органами- мішенями при хворобі Гоше є печінка, селе-
зінка, кісткова (включаючи кістковий мозок) і легенева 
тканина. 

Виділяють кілька клінічних варіантів хвороби Гоше 
(G.M. Pastores et al., 2018): 

1. Хвороба Гоше 1 типу (ненейропатична форма) – зу-
стрічається у 66-95% пацієнтів, є найбільш доброякісним, 
дебют хвороби можливий у будь-якому віці.

2. Хвороба Гоше 2 типу (гостра нейропатична форма) – 
характеризується найбільш раннім дебютом і швидким пе-
ребігом.

3. Хвороба Гоше 3 типу (хронічна нейропатична форма) – 
варіант, при якому клінічні ознаки з’являються у віці 5-6 ро-
ків, а перебіг є повільнопрогресуючим.

4. Перинатально-летальна форма.
5. Серцево-судинна форма.
Ранні симптоми хвороби Гоше, як правило, є відображен-

ням гематологічних проявів. Хвороба може маніфестувати 
такими ознаками:

·	 спленомегалія (у 90-100% пацієнтів) – збільшення се-
лезінки у 2-80 разів від початкового розміру, що призводить 
до абдомінального дискомфорту; інфаркти та фіброз селе-
зінки, як наслідок – портальна гіпертензія;

·	 тромбоцитопенія (у 90-100% пацієнтів) через гіпер-
спленізм та порушення функції тромбоцитів, наслідок – 
кровотеча з носа/ясен (у 90%), петехії, екхімози;

·	 анемія (у 90% хворих) внаслідок гіперспленізму, 
у зв’язку з чим пацієнт може скаржитися на хронічну втому;

·	 гепатомегалія (у 70% пацієнтів) і порушення функції 
печінки;

·	 лейкопенія (у 40% пацієнтів), відповідно – схильність 
до розвитку інфекцій, вищий ризик розвитку сепсису;

·	 гіперферитинемія (у 20% хворих);

·	 кісткові порушення: біль у кістках, кісткові кризи, вас-
кулярний некроз, кісткові деформації, остеонекроз, пере-
ломи (Belgian Working Group on Gaucher disease, 2016).

Що стосується найпоширеніших прогресуючих і незво-
ротних уражень скелета при хворобі Гоше, то у пацієнтів 
закономірно розвиваються такі патологічні процеси:

·	 інфільтрація кісткового мозку, внаслідок чого посту-
пово виникає ремоделювання кістки, деформація кісток 
у вигляді колб Ерленмеєра;

·	 хронічна ішемія кісток призводить до кісткових ін-
фарктів та остеонекрозу (локалізована загибель кістки) го-
ловки та шийки стегнової кістки, проксимального відділу 
плечової кістки, великогомілкової кістки та хребців;

·	 розвиток літичних уражень – невеликі ерозії на кістках 
за рахунок локалізованих ділянок руйнування;

·	 патологічні переломи, руйнування кісток і суглобів, 
деформація, колапс тіл хребців, що супроводжуються відро-
станням периферичних клітин, «провисанням», формуван-
ням Н-подібної форми;

·	 остеосклероз – ненормальне затвердіння або збіль-
шення щільності кістки за рахунок гіперактивного запален-
ня у ній (Belgian Working Group on Gaucher disease, 2016).

Клінічними ознаками розвитку патологічного процесу 
в кістковій тканині є біль (гострий/хронічний, епізодичний/
постійний, неспецифічний, ниючий) і кісткові кризи (силь-
ний біль, лихоманка, лейкоцитоз, зниження рухливості), що 
часто потребують застосування наркотичних препаратів 
з метою знеболювання. Біль імітує гострий остеомієліт, може 
супроводжувати кістковий інфаркт, що розвивається пара-
лельно (Belgian Working Group on Gaucher disease, 2016).

Я.І. Дороніна акцентувала увагу на незворотності уражен-
ня кісткової тканини у пацієнтів з хворобою Гоше, саме тому 
вчасна діагностика, лікування та профілактичні заходи є 
ключем для уникнення серйозних наслідків ураження кісток. 

Хвороба Гоше 2 типу (гостра нейропатична форма) має 
інший фенотип і клінічні ознаки. При цьому типі трива-
лість життя складає в середньому 3-6 міс, а на перший план 
виходять неврологічні прояви, органомегалія та гематоло-
гічні порушення, зокрема страбізм, над’ядерний параліч 
погляду, порушення дихання, зниження смоктального 
та ковтального рефлексів, дистонія, епілепсія, тризм, пере-
розгинання шиї.

Хвороба Гоше 3 типу (хронічна нейропатична форма) є 
більш сприятливою в плані тривалості життя – смерть настає 
до 2 років. Але за умови вчасної діагностики та початку фер-
ментнозамісної терапії тривалість життя подовжується до до-
рослого віку. Клінічними особливостями хвороби Гоше 3 типу 
є комбінація фенотипу хвороби Гоше 1 типу та неврологічних 
порушень. Залежно від фенотипових ознак виділяють три 
варіанти хвороби Гоше 3 типу:

– тип 3а (Норботтен-тип): прогресуюча деменція, атаксія, 
міоклонус, горизонтальний супрануклеарний парез погляду;

– тип 3b: виражені вісцеральні та кісткові порушення, 
супрануклеарний парез погляду;

– тип 3с: супрануклеарний парез погляду, помутніння 
рогівки, серцево-судинні кальцифікати.

При виявленні типових ознак хвороби Гоше алгоритм 
діагностики включає проведення більш прицільного клі-
нічного обстеження, а також морфологічне, біохімічне 
та молекулярно-генетичне дослідження. Морфологічне 
дослідження спинного мозку не є обов’язковим, врахову-
ючи інвазивність процедури та високу частоту хибнонега-
тивних результатів (у пунктаті 35% усіх пацієнтів з хворо-
бою Гоше були виявлені клітини Гоше). Тому цей метод 
використовується з метою диференційної діагностики від 
інших лімфопроліферативних захворювань (J. Stirnemann 
et al., 2017). 

Лабораторні дослідження дозволяють виявити панцито-
пенію, гіперферитинемію, гіпохолестеринемію, скорочення 
протромбінового часу.

Додатково можуть бути застосовані інструментальні до-
поміжні методи діагностики:

·	 ультразвукова та магнітно-резонансна томографія 
(МРТ) печінки й селезінки (вогнищеве ураження органів, 
динаміка об’єму органів, що можна використати для конт-
ролю ефективності ферментнозамісної терапії);

·	 денситометрія та МРТ кісток (найчутливіші методи 
діагностики остеопенії та інфільтрації кісткового мозку);

·	 МРТ головного мозку, електроенцефалографія 
та нейро  психометрія (додатково до нейроофтальмологічних 
тестів, аналізу периферичного слуху, дослідження функції 
нервової системи та руху очей);

·	 доплер-ехокардіографія (у пацієнтів після спленектомії). 
Специфічна діагностика хвороби Гоше 1 типу здійсню-

ється за таким алгоритмом:
1. Простим, малоінвазивним і доступним скринінговим 

методом діагностики є метод сухої краплі крові. Важ ли-
во, що зібраний матеріал можна транспортувати. Фер мент-
на діагностика біо матеріалу здійснюється за рахунок 
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» в ARCHIMED Life Science 
GmbH Laboratories (Австрія).

2. Для верифікації діагнозу пацієнта направляють до ла-
бораторії Центру орфанних захворювань Національної 
дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» для визна-
чення активності ферменту β-глюкоцереброзидази в лейко-
цитах крові, яке є золотим стандартом діагностики хворо-
би Гоше. 

3. Після виявлення зниження активності ферменту 
за протреби проводять молекулярно-генетичне дослідження.

4. Додатковим специфічним методом дослідження є ви-
значення біомаркерів, що корелюють зі ступенем активнос-
ті хвороби Гоше, а саме активності ферментів хітотріозидази, 
CCL18, тартратрезистентної кислої фосфатази та ангіотен-
зинперетворювального ферменту (Bodamer et al., 2010).

Оскільки хвороба Гоше належить до орфанних захворю-
вань і включена у перелік нозологій, лікування яких є безко-
штовним для пацієнта, призначення замісної ферментної 
терапії здійснюється на базі Центру орфанних захворювань 
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 
в порядку, установленому згідно з наказами МОЗ України 
від 19.10.2015 № 683 та від 05.02.2015 № 50.

Пожиттєва безперервна ферментнозамісна терапія, що є 
золотим стандартом лікування хвороби Гоше 1 та 3 типів, біль-
ше ніж 20 років представлена іміглюцеразою (Церезим® 
400 ОД**), також при хворобі Гоше 1 типу в Україні вико-
ристовують велаглюцеразу альфа і таліглюцеразу альфа.

Дозу іміглюцерази підбирають індивідуально, відповідно 
до клінічного статусу пацієнта та його молекулярних показ-
ників. Протягом усього часу замісної ферментної терапії 
через кожні 6, 12 або 24 місяці проводиться клінічний, ла-
бораторний та інструментальний моніторинг.

Підтверджено, що лікування препаратом Церезим® 
400 ОД призводить до зменшення  гепатомегалії на 30-40% 
та спленомегалії на 50-60% (N.J. Weinreb et al., 2002). 
Протягом 4 років лікування як мінімум 70% пацієнтів успіш-
но досягають мети терапії (N.J. Weinreb et al., 2008). 
Додатковими показниками ефективності препарату 
Церезим® 400 ОД є (N. Weinreb et al., 2007; Andersson et al., 
2008; Charrow et al., 2007):

·	 збільшення кількості тромбоцитів, рівня гемоглобіну, 
усунення залежності від гемотрансфузій;

·	 запобігання розвитку гепатоспленомегалії, портальної 
та легеневої гіпертензії;

·	 зменшення кісткових кризів і болю у кістках;
·	 відновлення нормального росту у дітей;
·	 досягнення оптимальної пікової кісткової маси у дітей;
·	 запобігання остеонекрозу, остеомієліту та інших кіст-

кових ускладнень (за умови вчасного початку терапії);
·	 підвищення мінеральної щільності кісток;
·	 підвищення якості життя;
·	 покращення фізичного та психічного здоров’я пацієн-

тів з хворобою Гоше. 
Альтернативою ферментнозамісній терапії можуть бути  

пероральна субстрат-редукуюча терапія та терапія фармако-
логічними шаперонами, остання наразі досліджується. 

Комплексний підхід до ведення пацієнтів з хворобою Гоше 
полягає у розгляді доцільності часткової або тотальної сплен-
ектомії; трансфузії еритроцитарної або тромбоцитарної маси, 
свіжозамороженої плазми крові; призначення аналгетиків при 
болю в кістках (однак слід уникати застосування нестероїдних 
протизапальних засобів при помірній і тяжкій тромбоцитопе-
нії); оперативного ортопедичного втручання (оcтеосинтез, 
ендопротезування суглобів, артродезуючі операції, коригуюча 
остеотомія, некрсеквестректомія); призначення вітамінів, мі-
кроелементів (Ca2+, вітамін D3; P. Mistry et al., 2007).

На завершення доповіді Я.І. Дороніна представила клініч-
ний випадок хвороби Гоше у дівчинки 6 років. У дитини спо-
стерігали збільшення об’єму живота, рецидивуючий гемора-
гічний висип, носові кровотечі, затримку росту та збільшення 
маси тіла, біль у нижніх кінцівках, часті епізоди гострих рес-
піраторних захворювань. При обстеженні було виявлено за-
лізодефіцитну анемію, гіперферитинемію, панцитопенію, 
коагулопатію, підвищення рівня лужної фосфатази, гепато-
спленомегалію, початкові ознаки портальної гіпертензії, ос-
теопенію легкого ступеня за даними подвійної енергетичної 
рентгенівської абсорбціометрії, розширення дистальних від-
ділів трубчастих кісток за типом колб Ерленмеєра, початкові 
ознаки синовіїту. Діагноз було підтверджено на основі зни-
ження активності β-глюкозидази до 2,6 нмоль/год/мл, підви-
щення активності хітотріозидази до 7293 нмоль/год/мл та ос-
таточно – за допомогою генетично-молекулярного аналізу.

У цьому клінічному випадку призначення іміглюцерази 
у дозі 30 ОД/кг 1 раз на 2 тижні внутрішньовенно крапельно 
у віці 7 років сприяло регресуванню гепатоспленомегалії, 
нормалізації фізичного розвитку, показників гемограми, 
мінеральної щільності кісткової тканини.

Таким чином, у клінічній практиці однією з найсерйозні-
ших проблем при хворобі Гоше залишається її раннє вияв-
лення. Своєчасна діагностика та призначення патогенетич-
ної терапії забезпечують усунення проявів інвалідизуючих 
симптомів хвороби, що може сприяти повній реабілітації 
пацієнтів із цією тяжкою недугою (К. Wenstrup et al., 2007; 
J. Charrow et al., 2007).

Підготувала Маргарита Марчук
ЗУ

** Лікарський засіб Церезим® 400 ОД, порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій по 400 ОД, зареєстрований в Україні. Р.П. № UA/8659/01/02. Наказ МОЗ № 1504  від 
16.08.2018. Зміни внесено наказом МОЗ № 2205 від 31.10.2019.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ОГЛЯД
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Комбіновані вакцини у практиці педіатра
У час, коли кордони закриті, масові зібрання заборонені, а більша частина населення світу вимушена дотримуватися суворих 
карантинних обмежень, медична спільнота не припиняє активне професійне самовдосконалення та навчання. Сьогодні потреба 
об’єднання медичних працівників із різних країн світу вийшла на новий рівень. Безперервний обмін практичним досвідом 
і сучасними знаннями дозволяє лікарям усього світу не лише не припиняти допомагати людям, а й удосконалювати свої навички. 
24-26 квітня відбувся I Міжнародний онлайн-конгрес «Пандемія STOP», у рамках якого були розглянуті актуальні питання 
вакцинації, практичні, юридичні та психологічні аспекти надання допомоги на первинному рівні в період пандемії, 
інфекційних захворювань з потенціалом розвитку епідемій, структуризації основних етапів інфекційного контролю.
У рамках конгресу  кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шу пи ка Юрій Степанович Степановський розповів про комбіновані вакцини у практиці педіатра. 

– Вакцинація завжди була однією з най-
більш актуальних та обговорюваних тем у пе-
діатрії, адже саме вакцини є ефективним засо-
бом порятунку мільйонів життів від небезпеч-
них інфекцій. Нинішня пандемія не є причи-
ною відмови чи навіть відкладення вакцинації, 
адже достеменно не відомий її подальший 
сценарій. Тому на питання, чи робити щеплен-
ня, однозначною відповіддю є «так». 

Сьогодні на українському фарма цев тичному 
ринку доступний широкий перелік вакцин, які 
дозволяють скласти зручний для кожної сім’ї 
графік щеплень. Проте він має відповідати ре-
комендованим Всесвіт ньою організацією охо-
рони здоров’я (ВООЗ) та Мініс терством охоро-
ни здоров’я (МОЗ) України термінам. Вакци-
нація здійснюється відповідно до Календаря 
профілактичних щеплень, затвердженого на-
казом МОЗ України від 18.05.2018 р. № 947. 

Українці забезпечені вакцинами проти 10 ін-
фекційних захворювань (рис. 1). Але графік 
щеплень вакцинами, якими забезпечує держа-
ва, часто є незручним для дитини, її батьків 
і лікаря. Так, за 1 візит малюку віком 2 міс не-
обхідно зробити 4 ін’єкції вакцини, які можуть 
 супроводжуватися місцевими реакціями. 
Можна розділити 4 ін’єкції на 2 візити (відпо-
відно по 2 ін’єкції) з перервою на 7-10 днів, 
проте збільшення частоти  відвідувань поліклі-
ніки також несе за собою збільшення наванта-
ження на лікаря та пацієнта. 

Вірусний гепатит В
Гепатит В належить до інфекцій, що контро-

люються вакцинацією. Завдяки щепленням 
вдається запобігти розвитку інфекції та її хро-
нічних наслідків у 96% випадків. Вакцина про-
ти гепатиту В є однією з найбільш безпечних, 

оскільки виготовлена методами генної інже-
нерії, та безкоштовною, тому що її планове 
застосування передбачене національним ка-
лендарем щеплень. Якщо вакцинація від гепа-
титу В є плановою, то необхідність хірургічно-
го втручання,  переливання крові, які підвищу-
ють ризик інфікування, виникає раптово. 

У разі інфікування дитини до 6 міс ризик 
хронізації захворювання сягає 70-90% (якщо 
статус матері HBsAg-позитивний), дітей 
до 5 років – 25-30%. Ризик виникнення ци-
розу печінки у хворих на хронічний активний 
гепатит В становить 25%, а вірусоносійство 
підвищує ризик розвитку гепатоцелюлярної 
карциноми у 300-500 разів. 

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, вакци-
нація проти гепатиту В показана дітям у всьому 
світі, і всі національні програми імунізації ма-
ють включати одну дозу вакцини одразу після 
народження (протягом перших 24 год). Наразі 
найбільш поширеним є 3-до зо вий графік ще-
плення (1 доза – після народження, наступні – 
з 1-ю та 3-ю дозами адсорбованої вакцини 
проти кашлюку, дифтерії та правця – АКДП), 
проте можливий 4-дозовий графік (1 доза – 
після народження, наступні – разом з іншими 
рутинними щепленнями) та введення додат-
кової 5-ї дози (додаткові дози не завдають жод-
ної шкоди дитині). Згідно з календарем профі-
лактичних щеплень (наказ МОЗ № 947 від 
18.05.2018), якщо мати новонародженого має 
HBsAg-нега тивний статус (документально під-
тверджений), вакцинацію дитини можна роз-
почати протягом перших місяців життя. У разі 
імунізації, поєднаної зі щеп ленням проти каш-
люку, дифтерії, правця, поліомієліту, рекомен-
дується схема вакцинації проти гепа-
титу В у 2-4-6-18 міс або у 2-4-9 міс. 

Гемофільна інфекція
Haemophilus influenzae (паличка Пфай-

фера) – найпоширеніший збудник бактері-
ального менінгіту та інших тяжких інвазив-
них інфекцій (пневмонії, епіглотиту, серед-
нього отиту, гнійного перикардиту, септично-
го артриту, бактеріємії тощо) у дітей раннього 
віку з високим рівнем летальності (особливо 
у країнах, що розвиваються). Наслідками пе-
ренесеного менінгіту можуть бути стійка 
втрата слуху, зору, затримка розумового роз-
витку. 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, вакцина-
ція проти гемофільної інфекції може відбува-
тися за 3 схемами: 3 первинні дози; 2 первин-
ні дози + 1 ревакцинація; 3 первинні дози + 
1 ревакцинація. Вакцинація проти гемофіль-
ної інфекції, спричиненої Haemo philus 
influenzae типу b, проводиться дітям до 4 років 
11 міс 29 днів. Рекомендованою схемою 
 профілактичного щеплення є її введення 
у 2-4-12 міс (при застосуванні комбінованої 
вакцини – у 2-4-6-18 міс). У старшому віці 
вакцинація проти гемофільної інфекції про-
водиться лише особам з групи ризику. 

Кашлюк
До інфекційних захворювань з високою 

летальністю у дітей також належить кашлюк, 
збудником якого є бактерія Bordetella per  
tussis. Для вакцинації дітей проти кашлюку 
на першому році життя можна викорис-
товувати вакцини з ацелюлярним (АаКДП) 
та цільноклітинним (АКДП) кашлюковим 
компонентом, котрі є однаково ефективними. 
Щеплення проти кашлюку проводиться дітям 
до 6 років 11 міс 29 днів. Відповідно до націо-
нального календаря щеп лень, вакцинація 

проти кашлюку здійс нюється за схемою 3 пер-
винних дози (у 2-4-6 міс) + 1 ревакцинація 
(у 18 міс). Слід наголосити на тому, що з часом 
імунітет проти правця, дифтерії, кашлюку 
та поліомієліту знижується незалежно від того, 
яка вакцина застосовувалася для першого ще-
плення (J.L. Liang et al., 2018). Відповідно, 
зростає ризик поширення інфекції, особливо 
серед школярів (через велику кількість кон-
тактів), які можуть стати джерелом інфекції 
для осіб з груп ризику (L. Zhang et al., 2014). 
Тому ВООЗ рекомендує проводити ревакци-
націю проти кашлюку перед вступом до шко-
ли у віці 6 років (разом з вакциною АДП). 

Переваги комбінованих вакцин
Фармацевтична компанія Sanofi Pasrteur 

(Франція) є розробником комбінованих вак-
цин Гексаксим®* (для профілактики дифтерії, 
 правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), 
гепатиту В (рекомбінантна), поліомієліту 
(інактивована) та захворювань, спричинених 
Haemophilus типу b), Пентаксим®** (для про-
філактики дифтерії, правця, кашлюку (аце-
люлярний компонент), поліоміє літу (інакти-
вована) та захворювань, спричинених 
Haemophilus типу b) та Тетраксим®*** (для про-
філактики дифтерії, правця, кашлюку (аце-
люлярний компонент) поліомієліту – інак-
тивована), які дозволяють зменшити частоту 
маніпуляцій. 

Гексаксим® – це готова до використання 
вакцина, що спрощує процес вакцинації дітей 
та зменшує ризик виникнення помилок. Часто 
ведуться дискусії стосовно того, чи  достатньо 
ефективною є імунізація проти кашлюку вак-
циною Гексаксим®, котра містить два антигени 
збудника (кашлюковий анатоксин та філа-
ментний гемаглютинін), порівняно з іншими 
шестивалентними вакцинами з трьома анти-
генами збудника (кашлюковий анатоксин, 
філаментний гемаглютинін та пертактин). 
Згідно з повідомленням ВООЗ (Pertussis 
vaccines position paper, 2015), обсерваційні до-
слідження ефективності вакцин, проведені 
після тривалого широкомасштабного застосу-
вання (спочатку в Швеції та Японії) ліцензо-
ваних 2-компонентних ацелюлярних кашлю-
кових вакцин (аК-вакцин), які не містять цілої 
бактерії, а тільки декілька антигенів кашлюку, 
та 1-компонентної аК-вакцини (національна 
програма імунізації Данії), продемонстрували, 
що всі ці аК-вакцини мають високу ефектив-
ність у запобіганні  кашлюку незалежно від 
вмісту конкретного антигену. 

Можливі схеми вакцинації комбінованими 
вакцинами компанії Sanofi Pasrteur у разі вве-
дення вакцини проти гепатиту В після народ-
ження включає: Гексаксим® у 2-4-6 міс із ревак-
цинацією вакцинами Пентаксим® у 18 міс 
та Тетраксим® у 6 років (рис. 2). У разі відсут-
ності вакцинації проти гепатиту В після народ-
ження Гексаксим® вводять у 2-4-6 міс, ревак-
цинацію виконують у 18 міс вакциною 
Гексаксим® та у 6 років – Тетраксим® (рис. 2). 

Отже, вакцинація є найбільш ефективним і до
ступним методом профілактики інфекційних 
захворювань. З метою оптимізації графіку 
щеплень, зменшення кількості візитів дитини 
до лікаря та ін’єкцій, зниження навантаження 
на педіатра та рівня стресу для дитини розро
блені інноваційні комбіновані вакцини компа
нії Sanofi Pasrteur, які випускаються у формі 
готової суспензії для ін’єкцій.

Підготувала Ілона Цюпа

Рис. 2. Можливості застосування комбінованих вакцин компанії Sanofi Pasrteur 
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*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ)    **Оральна поліомієлітна вакцина

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість ін’єкцій і візитів до поліклінік.

Чинний, затверджений Міністерством охорони здоров’я України в 2018 році.
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*Гексаксим®/Hexaxim. Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В рекомбінантна, поліомієліту інактивована та захворювань, cпричинених Haemophilus типу b, кон’югована, 
адсорбована, рідка, суспензія для ін'єкцій. Р.П. № UA/13080/01/01, наказ МОЗ від 30.08.2019 № 1925 (зі змінами від 06.02.2020 № 269).
**Пентаксим®. Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту інактивована, рідка та інфекцій, спричинених Haemophilus типу b, кон’югована, адсорбована, порошок 
Haemophilus influenzae типу b та суспензія для ін'єкцій. Р.П. № UA/13010/01/01, наказ МОЗ від 27.07.2018 № 1401 (зі змінами від 17.05.2019 № 1134).
***Тетраксим®/Tetraxim. Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент) та поліомієліту адсорбована, інактивована, рідка, суспензія для ін'єкцій. Р.П. № UA/13069/01/01, 
наказ МОЗ від 13.09.2019 № 1942.

Ю.С. Степановський

ПЕДІАТРІЯ
ВАКЦИНАЦІЯ
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С.Л. Няньковський, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 1, 
М.С. Яцула, к. мед. н., А.В. Титуса, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Особливості харчової поведінки 
та харчування школярів у початковій школі

На стан здоров’я дитини впливає велика кількість чинників: соціальний стан, конкретне середовище, 
місце проживання, епігенетичні фактори та багато інших. З віком ці фактори та їх вплив на людину 
змінюються. Відбувається постійна складна взаємодія, коли у певних випадках переважає спадкова 
складова, в інших – вплив навколишнього середовища, родини.

Орієнтовну, але доволі ґрунтовну функціо-
нально-структурну модель факторів, які впли-
вають на здоров’я людини, більше 25 років тому 
запропонував Б.А. Кобринський (рис. 1) [1]. 
Якщо вплив біологічних та соціально-гігієніч-
них факторів на процес формування здоров’я 
дитини в ранньому віці переважно залишається 
на рівні сім’ї, то у подальшому все більший 
вплив мають організовані колективи, в які по-
трапляє дитина: дошкільні та шкільні навчаль-
ні заклади. Європейське регіональне бюро 
ВООЗ наголошує, що школи є впливовим се-
редовищем, яке може формувати і підтримува-
ти здоров’я дитини [2]. Це дуже важливе питан-
ня, оскільки врівноваженість із зовнішнім се-
редовищем забезпечує своєчасність росту і роз-
витку дитячого організму та дає можливість 
відвідувати дошкільні, шкільні заклади й ово-
лодівати знаннями та навичками, відповідно 
до віку, без виникнення дезадаптації.

На сьогоднішній день високий темп життя, 
інтенсифікація навчального процесу, інформа-
ційні перенавантаження, тривала дія інших 
факторів ризику сприяють виникненню функ-
ціональних розладів, які з часом призводять 
до формування стійкої патології, порушуючи 
як здоров’я дитини, так і її здатність до систе-
матичного навчання [3].

В останні роки все більше уваги приділяють 
харчуванню як вагомому фактору програмуван-
ня стану здоров’я дитини. Якщо спочатку до-
волі критичним щодо харчування вважали пер-
ші місяці життя, то пізніше цей період «харчо-
вого програмування» здоров’я розширили 
до 3 років, далі цей період продовжував збіль-
шуватися і тепер охоплює роки, коли дитина 
починає вчитися у початковій школі. Хоча 
з урахуванням сучасних аспектів епігенетики 
взагалі можна сказати, що харчування є одним 
із надзвичайно важливих аспектів збереження 
здоров’я, працездатності і гармонії з навколи-
шнім світом в усі вікові періоди.

У 2013 році працівниками кафедри педіатрії 
Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького разом з Інсти-
тутом педіатрії, акушерства і гінекології імені 
академіка О.М. Лук’янової НАМН України та 
Харківським національним медичним універ-
ситетом було проведене мультицент рове дослі-
дження харчування дітей від 9 місяців до 3 ро-
ків, метою якого було виявлення основних 
дефіцитів споживання макро- і мікронутрієн-
тів, порушень харчової поведінки у дітей ран-
нього віку. В дослідженні брали участь 350 дітей 
по всій Україні.

105 дітям зробили аналіз крові на визначен-
ня рівня трансферину, феритину, гемоглобіну, 
гематокриту та кількість еритроцитів. За ре-
зультатами дослідження був отриманий висно-
вок, що харчовий раціон дітей раннього віку 
в Україні, як і в багатьох інших розвинутих 
країнах, загалом є незбалансованим, містить 
надлишок енергії та білків, але недостатню 
кількість мікроелементів і вітамінів, наслідком 
чого могли бути порушення фізичного розвит-
ку (насамперед надлишкова маса тіла) і підви-
щена інфекційна захворюваність. Найсут тєві-
шим виявився харчовий дефіцит цинку, заліза, 
кальцію і вітамінів A, D, E, B6, B12, B1. Були 
встановлені статистично значущі асоціації між 
харчовими дефіцитами, залізодефіцитною 
анемією та інфекційною захворюваністю [4].

У подальшому нас зацікавила проблема 
шкільного харчування та його вплив на фор-
мування стану здоров’я дітей, що відповідає 
тематиці численних досліджень у різних краї-
нах [5] . Школи в усьому світі вважаються плат-
формою для впровадження інтегрованого па-
кету заходів, які включають корекцію харчу-
вання, споживання харчових добавок із мікро-
елементами, вітамінами або фортифікацію 
страв на місці, контроль за інфекціями, зміц-
нення здоров’я та здобуття життєвих навичок 
з метою покращення здоров’я та якості харчу-
вання [6]. Доведено, що недостатнє або над-
мірне харчування в шкільні роки може гальму-
вати фізичний та психічний розвиток дитини. 
Низький показник індексу маси тіла (ІМТ) 
відповідно до віку у школярів може спричини-
ти затримку статевого дозрівання, дефіцит 
м’язової сили та працездатності, зниження 
щільності кісток у подальшому житті [7]. 
Надлишкова маса тіла або ожиріння школярів 
збільшують ризик підвищення кров’яного тис-
ку, виникнення метаболічного синдрому, неін-
сулінозалежного діабету (типу 2) та психоло-
гічних порушень [8]. Адекватна кількість мі-
кроелементів має вирішальне значення для 
формування здоров’я та розвитку в дитинстві. 
Важка анемія, яка може бути наслідком дефі-
циту заліза, фолатів або вітаміну В12, серед ін-
ших причин негативно впливає на фізичну 
та інтелектуальну працездатність, пізнаваль-
ний розвиток дитини [9]. Вітамін А дуже важ-
ливий для здоров’я очей та для імунної функції 
[10], відіграє роль в етіології анемії. Достатня 
кількість йоду має вирішальне значення 
в оптимізації розумового розвитку та запобі-
гання порушень щитоподібної залози [11]. 
Цинк необхідний для багатьох біологічних 

процесів, а його дефіцит може негативно впли-
вати на розвиток мозку та процеси пізнання 
[12]. Зростає кількість свідчень, що поліпшен-
ня харчування школярів може позитивно впли-
вати на пізнання, ріст, фізичний розвиток 
та інші аспекти здоров’я. Вивчення особливос-
тей харчування та здоров’я в цій віковій групі 
сприятиме визначенню пріоритетів та встанов-
ленню національних програм, спрямованих 
на покращення фактичного харчування шко-
лярів [7].

У роботах аспіранта нашої кафедри 
І. Пасічнюк (2014-2018) наведений аналіз по-
казників фізичного розвитку та харчового ра-
ціону школярів Львівщини, який мав певну 
залежність від місця проживання дитини. За да-
ними аналізу, дефіцит маси тіла був більш ха-
рактерним для міських учнів початкової школи 
(11,8%); тенденція до затримки росту теж часті-
ше спостерігалася у школярів Львова (3,3%) 
порівняно з учнями області (1,9%). У загальній 
популяції школярів худорлявість була ознакою 
кожної 20-ої дитини (5,1%). Надлишкова маса 
тіла була більш притаманна дітям із сільської 
місцевості (33,3%), ніж міським школярам 
(16,67%). Загальна поширеність ожиріння ста-
новила 10,3%. Достовірної різниці частоти ожи-
ріння серед учнів міста та області виявлено 
не було (13,3% проти 7,6%).

Автором були встановлені вірогідні відмін-
ності особливостей харчової поведінки серед 
школярів різних вікових груп як міста, так 
і села: спосіб приготування, місце споживання, 
частота прийому їжі, «перекусів» упродовж дня 
(печиво, випічка, цукерки тощо), споживання 
«недитячих» продуктів харчування, в тому чис-
лі напоїв зі шкідливими інгредієнтами (кольо-
рові газовані води, енергетичні напої).

Добовий рівень споживання нутрієнтів і ка-
лорійна забезпеченість у більшості школярів. 
незалежно від місця їх проживання, не відпові-
дали сучасним рекомендаціям. У початкових 
класах характерним було надмірне споживання 
білків, насичених жирів, холестеролу, надмірна 

калорійність раціону, недостатнє споживання 
поліненасичених жирів. Для харчового раціону 
учнів м. Львова на той час характерним був над-
лишок калорій за рахунок вуглеводів, збільшен-
ня кількості яких значною мірою асоціювалося 
зі споживанням їжі швидкого приготування 
та солодких газованих напоїв.

Цікавим був висновок з досліджень автора, 
шо харчовий раціон більшості школярів не за-
безпечував добової потреби у мікроелементах. 
Школярі м. Львова мали вірогідно нижчий рі-
вень добового споживання фосфору та вищий 
рівень споживання заліза порівняно з ровесни-
ками з області. Кількість дітей, у раціоні яких 
було недостатньо кальцію, магнію та йоду, зро-
стала з віком. Натомість харчовий дефіцит фос-
фору, заліза, міді та цинку з віком зменшувався, 
а харчовий дефіцит селену залишався незмін-
ним. У дівчат харчовий дефіцит заліза був віро-
гідно більшим [13].

За даними досліджень І. Пасічнюк, сучасний 
харчовий раціон школярів не забезпечує опти-
мальну кількість добової норми вітамінів. 
Кількість дітей, харчовий раціон яких містив 
недостатньо ретинолу, ергокальциферолу, токо-
феролу, тіаміну, рибофлавіну, з віком зменшува-
лася. Натомість збільшувався відсоток дітей 
із харчовим дефіцитом цианокобаламіну, фолі-
євої та аскорбінової кислот на фоні стабільного 
дефіциту добового споживання піридоксину. 
У більшості школярів (96,4%) визначалися по-
єднані дефіцити вітамінів і мікроелементів [14].

За даними анкетного опитування (2017), 
близько 83% батьків м. Львова вважали харчу-
вання школярів добрим. Більшість школярів 
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Таблиця 1. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та енергії

Вікова група Стать
Енергія Білки (г)

Жири (г) Вуглеводи (г)
Ккал загальна 

кількість тваринні

0-3 місяці* Хлопчики та дівчатка 120 2,2 2,2 6,5 13
4-6 місяців* Хлопчики та дівчатка 115 2,6 2,5 6,0 13
7-12 місяців* Хлопчики та дівчатка 110 2,9 2,3 5,5 13
1-3 роки Хлопчики та дівчатка 1385 53 37 44 194
4-6 років Хлопчики та дівчатка 1700 58 41 56 240
6 років (учні) Хлопчики та дівчатка 1800 60 43 58 260
7-10 років Хлопчики та дівчатка 2100 72 51 70 295
11-13 років Хлопчики 2400 84 62 84 327
11-13 років Дівчатка 2300 78 55 76 326
14-17 років Юнаки 2700 93 68 92 375
14-17 років Дівчата 2400 83 59 81 334
* Для дітей 0-12 місяців життя потребу наведено з розрахунку на 1 кг маси тіла.

Таблиця 2. Добова потреба дитини у мінеральних речовинах

Вікова група
Мінеральні речовини

Кальцій  
(мг)

Фосфор  
(мг)

Магній  
(мг)

Залізо  
(мг)

Цинк  
(мг)

Йод  
(мкг)

Селен  
(мкг)

Фтор  
(мкг)

Мідь  
(мг)

0-3 місяці 400 300 50 4 3 90 17 1,0 0,3-0,5
4-6 місяців 500 400 60 7 4 90 17 1,0 0,3-0,5
7-12 місяців 600 500 70 10 7 90 17 1,0 0,3-0,5
1-3 роки 800 800 100 10 10 90 20 1,2 0,3-0,7
4-6 років 800 800 120 10 10 90 20 1,5 1,2
6 років (учні) 800 800 150 12 10 100 30 2,0 1,5
7-10 років 1000 1000 170 12 10 120 30 2,5 1,5
11-13 років (хлопчики) 1200 1200 280 12 15 150 40 2,5 2,0
11-13 років (дівчатка) 1200 1200 270 15 12 150 45 2,5 1,5
14-17 років (юнаки) 1200 1200 400 12 15 150 50 2,5 2,5
14-17 років (дівчата) 1200 1200 300 18 13 150 50 2,5 2,0Рис. 1. Дескриптивна (функціонально-структурна) модель впливу факторів ризику на стан здоров’я дітей 

(за Б.А. Кобринським)
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(74%) повноцінно їли 3-4 рази на добу, тоді 
як 20,4% – тільки 1-2 рази на добу, що не за-
безпечувало адекватне потрапляння усіх необ-
хідних нутрієнтів дитині, яка росте і розвива-
ється. Також слід наголосити на тому, що 5,5% 
респондентів зазначили частоту повноцінного 
споживання їжі більше 5 разів на добу, що, 
у свою чергу, могло призводити до надмірного 
калоражу раціону і перевантаження організму 
окремими нутрієнтами. Популярною шкіль-
ною їжею були булочки, печиво, круасани, сік, 
різноманітні продукти швидкого харчування. 
56,7% школярів, на думку батьків, споживали 
недостатню кількість молочних продуктів, 
44,7% школярів – риби, 16,4% – м’яса, 12,9% – 
овочів і 10,3% – фруктів.

Згідно з рекомендованими нормами, м’яс-
ні продукти мають бути в щоденному раціоні 
кожного школяра. Проте менше половини 
школярів (41,2%) споживали м’ясні продукти 
щоденно, а біля 20% – тільки 1 раз на тиж-
день.

Порушений апетит спостерігався у 13,2% 
школярів, їх потрібно було примушувати їсти 

вчасно і в достатній кількості. Відсоток таких 
дітей зменшується з 24,1% серед школярів по-
чаткових класів до 4,2% у випускних класах. 
Близько 14% школярів не снідали дома перед 
школою. Близько 23% дітей їли безпосередньо 
перед сном і 36,3% часто споживали їду під час 
перегляду телевізора, сидіння біля комп’ютера 
або під час користування іншими електронни-
ми гаджетами.

Слід зауважити, що за даними анкетного 
опитування, вже в початковій школі 9,9% дітей 
постійно або періодично дотримувалися спе-
цифічної дієти. Так, 4% школярів початкової 
школи знаходилися на низькокалорійній дієті, 
2,6% – на гіпоалергенній, 0,6% – на вегетарі-
анській і 2,7% – на інших дієтах. Врахо вуючи 
можливість розвитку дефіциту споживання 
окремих нутрієнтів у цих групах дітей, вони по-
винні перебувати під наглядом дієтолога або 
поінформованого педіатра, щоб забезпечити 
адекватне потрапляння в організм усіх харчових 
інгредієнтів.

У 2017 р. були затверджені нові норми фізіо-
логічних потреб населення України в основних 

харчових речовинах і енергії. Ці норми для дітей 
представлені у таблиці 1.

Для оцінки фактичного споживання нутрі-
єнтів у 2019 р. нами було проведено ретельне 
обстеження харчової поведінки 190 учнів 
та харчового раціону 174 школярів 1-4 класів 
двох шкіл м. Львова.

 Батьки дітей заповнювали спеціальні анке-
ти, де потрібно було ретельно записати 3-ден-
ний раціон харчування дитини (2 будні й 1 ви-
хідний день). Велися спеціально розроблені 
щоденники, для зважування продуктів харчу-
вання, які з’їла дитина, використовувалися 
електронні ваги. Харчова цінність раціону ви-
значалася за допомогою ліцензованої комп’ю-
терної програми Dietplan 7 (Великобританія). 
Були розраховані і включені в аналіз такі показ-
ники, як добова калорійність продуктів, кіль-
кість спожитих білків, різних видів жирів, вуг-
леводів, макроелементів (кальцію, фосфору, 
калію, натрію, хлору, магнію), есенціальних 
мікроелементів (заліза, цинку, йоду, фтору, міді, 
селену, хрому, молібдену, кобальту, марганцю), 
різних вітамінів. Результати інтерпретувалися 
відповідно до норми (підвищене, знижене або 
нормальне споживання) для кожного макро- 
і мікронутрієнту, вітамінів. Програма дозволи-
ла визначити добове споживання усіх основних 
нутрієнтів із урахуванням віку, статі, фізичної 
активності та інших особливостей дітей, відпо-
відно до нормативних значень споживання 
нутрієнтів і калорійності харчових продуктів, 
рекомендованих Committee of Medical Aspects 

of Food Policy та адаптованих для норм і стан-
дартів України 2017 року.

Згідно з аналізом, порушення апетиту мали 
28,9% школярів початкової школи, при цьому 
знижений або поганий апетит мали 23,6%, над-
мірний – 5,3% дітей. 

14,2% батьків вважали, що їхні діти харчу-
ються нерегулярно, 2,1% – незадовільно 
за якісним складом. Більшість школярів 
(86,3%) харчувалися 3-4 рази на добу, проте 
частка таких, що повноцінно їли 1-2 рази 
на добу, сягала 10%. Було визначено, що 17,9% 
школярів не їдять зранку, приблизно стільки ж 
дітей батьки були вимушені примушувати їсти. 
Поза домом їли 40,5% дітей, 71,5% дітей спо-
живали (на думку батьків) багато солодощів, 
печива, булочок. Регулярно споживали м’ясо 
45,8% дітей, рибу – 32,1%, молоко – 43,2%, 
чіпси – 10,5%, фастфуд – 8,4%. Майже кожна 
третя дитина не хотіла пити молоко (19,5% ні-
коли його не вживали), 34,2% не любили їсти 
овочі, 14,2% – м’ясо, 8,4% – фрукти.

74,7% дітей їли у школі сніданки, 50% – обі-
ди, 32,6% споживали у школі канапки, печиво, 
чіпси.

Практично всі діти їли ті страви, що й уся 
їхня сім’я. Значна кількість дітей (78,9%) мала 
звичку їсти, переглядаючи телевізійні програ-
ми, 83,7% дітей зазвичай їли на ніч.

88,5% школярів із групи обстеження не до-
тримувалися дієти, 0,5% були на вегетаріансь-
кій дієті, 1,6% – на низькокалорійній, 4,7% – 
на гіпоалергенній, 4,7% – на інших дієтах.

13,7% батьків були не задоволенні харчуван-
ням дітей вдома, 50% – харчуванням у школі.

На думку 65,8% батьків, їхні діти недостатньо 
споживали рибу, 20% – м’ясо, 43,7% – овочі, 
34,2% – молоко та сир. 

23,2% школярів регулярно вживали поліві-
таміни, 11,6% – живі бактерії, 10% – мінераль-
ні комплекси, 4,7% – харчові добавки.

Нормальний індекс маси тіла був визначе-
ний у 73,7% школярів, знижений – у 9%, збіль-
шений – у 17,3% дітей. 

Аналіз харчової цінності раціону та добового 
споживання нутрієнтів за допомогою програми 
Dietplan 7 дозволив отримати результати 
як у цифрових даних, так і в графічному зобра-
женні, що дозволило детально проаналізувати 

Таблиця 3. Добова потреба дитини у вітамінах

Вікова група А  
(мкг РЕ)

Біотин  
(мкг)

Пантотенова 
кислота (мг)

Д  
(мкг)

Е  
(мг ТЕ)

К  
(мкг)

С  
(мг)

В1  
(тіамін, мг)

В2  
(рибофлавін, мг)

РР  
(мг НЕ)

В6  
(мг)

В12  
(мкг)

Фолат  
(мкг)

0-3 місяці 400 5 1,7 8 3 5 30 0,3 0,4 5 0,4 0,5 25
4-6 місяців 400 5 1,7 10 4 8 35 0,4 0,5 6 0,5 0,5 40
7-12 місяців 500 6 1,8 10 5 10 40 0,5 0,6 7 0,6 0,6 60
1-3 роки 500 8 2 10 6 15 45 0,8 0,9 10 0,9 0,7 100
4-6 років 500 15 3 10 7 20 50 0,8 1,0 12 1,0 1,0 150
6 років (школярі) 500 15 3 10 8 25 55 0,9 1,1 13 1,1 1,2 200
7-10 років 500 20 3 5 10 30 60 1,0 1,2 15 1,2 1,4 200
11-13 років (хлопчики) 600 25 4 5 13 45 75 1,3 1,5 17 1,5 2,0 300
11-13 років (дівчатка) 600 25 4 5 10 45 70 1,1 1,3 15 1,3 2,0 300
14-17 років (юнаки) 600 40 4 5 15 65 80 1,5 1,8 20 1,8 2,0 400
14-17 років (дівчата) 600 40 4 5 13 55 75 1,2 1,5 17 1,5 2,0 400 Продовження на стор. 16.

Рис. 5. Дитина В. Джерело протеїнів у щоденному раціоні 
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Рис. 4. Дитина В. Джерело протеїнів у щоденному раціоні 
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Рис. 2. Дитина Н. Частка поживних речовин у щоденному раціоні 
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Рис. 3. Дитина К. Частка поживних речовин у щоденному раціоні 

За 3 дні – 9 прийомів їжі
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добове споживання усіх нутрієнтів кожною 
дитиною та надати індивідуальні рекомендації 
дітям, які були включені у дослідження. Для 
ілюстрації наводимо поодинокі зразки графіч-
них заключень, які були отримані нами під час 
дослідження (рис. 2-8).

Згідно з отриманими результатами, щоденне 
споживання нутрієнтів для більшості дітей по-
чаткової школи не було оптимальним.

Відповідне добове споживання білка спо-
стерігалося лише у 27,77% дітей 1-4 класів, 
жирів – у 21,97%, вуглеводів – у 28,32%, енер-
гії – у 24,85% дітей (табл. 4).

У 90,77% школярів цієї вікової групи було 
визначено добовий дефіцит споживання йоду, 

у 80,92% – магнію, у 69,36% – селену, у 64,16% – 
заліза, у 61,85% – кальцію, у 38,73% – цинку 
(табл. 4). 

 У 95,38% школярів спостерігалося зменшен-
ня добового споживання вітаміну Е, у 92,49% – 
біотину, у 91,9% – вітаміну D, у 85,55% – ніа-
цину, у 75,14% – ретинолу, у 60,69% – фолатів, 
у 60,12% – каротину, у 54,34% – пантотенату, 
у 39,31% – рібофлавіну (табл. 4). 

Підсумовуючи результати нашого дослі-
дження, можна зробити висновок, що у знач-
ної кількості учнів початкової школи харчу-
вання є незбалансованим і не забезпечує по-
треб  метаболізму дитини, яка росте і розвива-
ється, і тому потребує корекції. У значної 

кількості дітей спостерігається поєднаний 
дефіцит споживання макро-, мікроелементів 
та вітамінів, що може призводити до легкого 
розвитку дефіцитних станів і виникнення від-
повідних порушень у здоров’ї дитини. 
Для адекватної корекції харчування дітей цієї 

вікової групи доцільним є проведення індиві-
дуальної оцінки добового раціону із застосу-
ванням сучасних комп’ютерних технологій 
та наданням персональних рекомендацій сто-
совно модифікації харчування та вживання 
харчових добавок.
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Таблиця 4. Вікова поширеність надмірного, зменшеного і нормального денного споживання харчових нутрієнтів серед дітей 1-4 класів
1-й* клас (49) 2-й* клас (37) 3-й* клас (28) 4-й* клас (59) 1-4 й клас (173)

↑ ↓ N ↑ ↓ N ↑ ↓ N ↑ ↓ N ↑ ↓ N

Білки 38,78 38,77 22,45 29,73 37,84 32,43 42,86 25 32,14 49,15 23,73 27,12 41,04 31,21 27,75
Жири 22,45 44,9 32,65 45,95 35,13 18,92 25 57,14 17,86 44,07 38,98 16,95 35,26 42,77 21,97
Вуглеводи 44,9 26,53 28,57 37,84 29,73 32,43 60,71 28,57 10,72 32,2 33,9 33,9 41,62 30,06 28,32
Енергія 38,78 28,57 32,65 67,57 18,92 13,51 57,14 32,14 10,72 38,98 28,81 32,21 47,98 27,17 24,85
ХВ1 20,41 53,06 26,53 35,14 43,24 21,62 32,14 53,57 14,29 28,81 45,76 25,43 28,32 48,55 23,13
НЖК2 51,02 16,33 32,65 86,49 13,51 0 78,57 17,86 3,57 67,8 22,03 10,17 68,79 17,92 13,29
МНЖК3 14,29 63,27 22,44 37,84 40,54 21,62 32,14 46,43 21,43 28,81 42,37 28,82 27,17 48,55 24,28
ПНЖК4 10,2 75,51 14,29 18,92 64,86 16,22 0 64,29 35,71 11,86 62,71 25,43 10,98 67,05 21,97
Холестерин 61,22 0 38,78 67,57 0 32,43 71,43 0 28,57 77,97 1,69 20,34 69,94 0,58 29,48
К 57,14 14,29 28,57 78,38 5,4 16,22 71,43 7,14 21,43 72,88 6,78 20,34 69,36 8,67 21,97
Са 12,24 77,55 10,21 24,32 51,35 24,33 28,57 42,86 28,57 23,73 64,41 11,86 21,39 61,85 16,76
Mg 4,08 89,8 6,12 8,11 83,78 8,11 3,57 67,86 28,57 8,47 77,97 13,56 6,36 80,92 12,72
Р 95,92 2,04 2,04 97,3 2,7 0 89,29 3,57 7,14 100 0 0 96,53 1,73 1,74
Fe 20,41 73,47 6,12 27,03 51,35 21,62 28,57 60,71 10,72 25,42 66,11 8,47 24,86 64,16 10,98
Cu 81,63 8,16 10,21 78,38 13,51 8,11 78,57 10,71 10,72 83,05 6,78 10,17 80,92 9,25 9,83
Zn 38,78 44,9 16,32 37,84 37,84 24,32 35,71 32,14 32,15 42,37 37,29 20,34 39,31 38,73 21,96
Cl 100 0 0 100 0 0 100 0 0 98,31 0 1,69 99,42 0 0,58
Mn 87,76 6,12 6,12 97,3 2,7 0 92,86 0 7,14 94,92 1,69 3,39 93,06 2,89 4,05
Se 12,24 73,47 14,29 18,92 75,68 5,4 10,71 71,43 17,86 20,34 61,02 18,64 16,18 69,36 14,46
I 6,12 93,88 0 8,1 89,2 2,7 0 92,86 7,14 3,39 88,14 8,47 4,62 90,75 4,63
Ретинол 10,2 79,59 10,21 18,92 62,16 18,92 3,57 78,57 17,86 6,78 77,97 15,25 9,83 75,14 15,03
Каротин 6,12 65,31 28,57 5,41 62,16 32,43 3,57 57,14 39,29 6,78 55,93 37,29 5,78 60,12 34,1
Вітамін D 2,04 93,88 4,08 2,7 97,3 0 0 92,86 7,14 8,47 86,44 5,09 4,05 91,9 4,05
Вітамін E 2,04 97,96 0 2,7 91,89 5,41 0 100 0 5,08 93,23 1,69 2,89 95,38 1,73
Тіамін 87,76 10,2 2,04 89,19 2,7 8,11 85,71 3,57 10,72 93,22 1,69 5,09 89,6 4,62 5,78
Рибофлавін 32,65 46,94 20,41 48,65 27,03 24,32 42,86 50 7,14 40,68 35,59 23,73 40,46 39,31 20,23
Ніацин 42,86 40,82 16,32 40,54 32,43 27,03 46,43 32,14 21,43 49,15 38,98 11,87 45,09 36,99 17,92
Триптофан 0 89,8 10,2 2,7 89,19 8,11 0 85,71 14,29 3,39 79,66 16,95 1,73 85,55 12,72
Вітамін B6 48,98 24,49 26,53 45,95 27,03 27,02 57,14 25 17,86 61,02 28,81 10,17 53,76 26,59 19,65
Вітамін B12 83,67 4,08 12,25 86,49 5,41 8,1 82,14 17,86 0 79,66 10,17 10,17 82,66 8,67 8,67
Фолати 18,37 69,39 12,24 37,84 43,24 18,92 25 60,71 14,29 28,81 64,41 6,78 27,17 60,69 12,14
Пантотенова кислота (вітамін В5) 14,29 65,31 20,4 18,92 51,35 29,73 25 53,57 21,43 37,29 47,46 15,25 24,86 54,34 20,8
Біотин 6,12 91,84 2,04 5,41 91,89 2,7 3,57 92,86 3,57 3,39 93,22 3,39 4,62 92,49 2,89
Вітамін C 14,29 77,55 8,16 27,03 64,86 8,11 14,29 71,43 14,28 18,64 69,49 11,87 18,5 71,1 10,4
* 1 – харчові волокна, 2 – насичені жирні кислоти, 3 – мононенасичені жирні кислоти, 4 – поліненасичені жирні кислоти.

Рис. 6. Дитина О. Відсоток денного споживання макро- та мікронутрієнтів відповідно  
до рекомендованої дози

Рис. 8. Дитина А. Харчові продукти із вмістом вітаміну D у раціоні 
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Рис. 7. Дитина І. Відсоток денного споживання вітамінів відповідно до рекомендованої дози
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Ефективність та безпека препарату Тонзипрет® у дітей 
з позиції сучасної концепції фітомедицини

Питання раціональної терапії запальних захворювань горла у дітей було розглянуто у рамках ХХІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), 
присвяченої 75-річчю кафедри педіатрії № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця, яка відбулася у м. Львів. 

З доповіддю: «Біль 
у горлі: критерії адек-
ватної терапії» вис-
тупила завідувачка 
 кафедри педіатрії № 2 
ВДНЗУ «Українська 
медична стоматоло гіч
на академія» (м. Пол
тава), доктор медичних 
наук, професор Тетяна 
Олександрівна Крючко.

– Однією з найпоширеніших скарг паці-
єнтів є біль у горлі, який є причиною 5% звер-
нень у дітей та 2% амбулаторних відвідувань 
у дорослих (B. Sadeghirad et al., 2017). Згідно 
з думкою експертів Амери кансь кої академії 
отоларингології – хірургії голови та шиї 
(American Academy of Oto laryngology – Head 
and Neck Surgery,  AAO-HNS), основними 
причинами виникнення болю у горлі є тон-
зиліт, фарингіт, паратонзилярний абсцес, 
інфекції в носі та синусах, епіглотит та стома-
тит. Серед додаткових причин – пост назальне 
затікання слизу чи гною, наявність чужорід-
ного тіла в носі у дітей раннього віку та дихан-
ня з відкритим ротом під час сну.

Провідним етіологічним чинником роз-
витку гострого тонзилофарингіту у дітей є 
віруси, рідше – бактерії (близько 30% ви-
падків). Основним бактеріальним збудни-
ком у педіатричних пацієнтів віком від 5 
до 15 років є β-гемолітичний стрептокок 
групи А (БГСА). Небезпечним для хворих 
віком від 15 до 30 років є фарингіт, викли-
каний Fusobacterium necrophorum, який зу-
стрічається не менше ніж у 10% випадків 
та часто супроводжується розвитком усклад-
нень, таких як паратонзилярний абсцес, 
тромбофлебіт внутрішньої яремної вени 
та сепсис (синдром Лем’єра), що характери-
зується високою смертністю (T.T. Van et al., 
2017). Серед інших бактеріальних патогенів 
виділяють: Arcanobacterium hemolyticum, який 
є причиною фарингітів у 7% підлітків 
та  дорослих, стрептококи групи C, G, Neis
se ria gonorrhoeae та Corynebacterium diphtheria 
(H.K. Simon et al., 2017).

Визначення етіологічного фактора го-
строго тонзилофарингіту є надзвичайно 
важливим для подальшого вибору правиль-
ної тактики лікування. Згідно з даними 
Центрів по контролю та профілактиці за-
хворювань (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC), основними симптомами 
стрептококового ураження горла є біль при 
ковтанні, лихоманка, гіперемія та збіль-
шення мигдаликів, гнійний наліт, петехі-
альний висип на піднебінні, збільшення 
та болючість шийних лімфатичних вузлів. 
До ознак, які виключають наявність БГСА, 
належать кашель, ринорея, охриплість, 
кон’юнктивіт, диспепсія. Згідно з критері-
ями Американського товариства інфекцій-
них хвороб США (Infectious Diseases Society 
of America, IDSA), основними симптомами 
ймовірного вірусного фарингіту є кон’юнк-
тивіт, риніт, кашель, діарея, вірусоподібні 
екзантеми. При підозрі на бактеріальний 
фарингіт у дітей частіше буває лихоманка, 
коли температура тіла піднімається вище 
38,5 °C, болісні шийні лімфатичні вузли, 
головний біль, петехії піднебіння, біль 
у животі. При цьому чутливість клінічного 
судження варіює від 29 до 74%, а специфіч-
ність – від 58 до 76%. Згідно з даними CDC, 
не можна використовувати тільки клінічне 
обстеження у диференційній діагностиці 
вірусного і БГСА-фарингіту за відсутності 
вірусних симптомів, проте пацієнти з вира-
женими ознаками вірусної інфекції не по-
требують тестування на БГСА. У клінічній 

практиці з метою диференційної діагности-
ки етіології болю у горлі лікарям доцільно 
проводити оцінку симптомів шляхом вико-
ристання модифікованої шкали Centor/
McIsaac. Harris et al. (2016) рекомендують 
використовувати систему оцінки Centor 
Score – насамперед для виявлення пацієн-
тів з низькою ймовірністю стрептококово-
го фарингіту, які не вимагають подальшого 
тестування, посилаючись на низьку пози-
тивну прогностичну цінність критеріїв.

При огляді дитини з болем у горлі лікарю 
також необхідно бути особливо уважним 
у випадку наявності симптомів, пов’язаних 
із можливим розвитком ускладнень, таких 
як епіглотит чи паратонзилярний абсцес, 
які часто супроводжуються лихоманкою, 
порушенням ковтання, розвитком задишки 
та іншими специфічними проявами.

Таким чином, при лікуванні пацієнтів 
з болем у горлі доцільно проводити дифе-
ренційну діагностику між вірусною етіоло-
гією захворювання та бактеріальною для 
вибору правильної тактики лікування 
та уникнення безпідставного використання 
антибіотиків, керуючися при цьому реко-
мендаціями Національного інституту здо-
ров’я і медичної досконалості (National 
Institute for Health and Clinical Excellence, 
NICE) щодо доцільності призначення анти-
бактеріальних препаратів на основі критері-
їв FeverPAIN або Centor Score.

Лікування вірусного тонзилофарингіту 
загалом є симптоматичним: при помір-
ному та тяжкому болю в горлі застосо-
вують системні анальгетики – парацетамол, 
ібупро фен, додатково призначають місцеві 
методи терапії – полоскання горла, спреї 
та таблетки для розсмоктування. У педіа-
тричних пацієнтів існує ряд обмежень при 
застосуванні місцевої терапії. Дітям ранньо-
го віку небажано призначати льодяники 
через ризик виникнення асфіксії та наяв-
ність у їх складі місцевих анестетиків (на-
приклад бензокаїну, який може викликати 
шок та метгемоглобінемію). Використання 
засобів у вигляді спрею також має вікові об-
меження через ризик виникнення апное 
у немовлят та коротку тривалість дії, пов’я-
зану із заковтуванням пацієнтом більшої 
дози антисептика.

На фармацевтичному ринку України 
представлений трикомпонентний препарат 
Тонзипрет® (фармацевтична компанія 
«Біонорика СЕ») на рослинній основі, 
до складу якого входять екстракти лаконо-
са американського (Phytolacca americana), 
гваякового дерева (Guaiacum officinale) 
та перцю стручкового (Capsicum annuum). 
Капсаїцин, який міститься у стручковому 
перці, забезпечує знеболювальну та проти-
запальну дію. Лаконос підвищує вироблен-
ня інтерферону та стимулює імунну відпо-
відь. Гваякове дерево володіє аналгезивним, 
протизапальним та потогінним ефектами. 
Завдяки комбінації трьох діючих речовин 
препарат Тонзипрет® володіє знеболюваль-
ною, протизапальною, імуностимулюючою 
та потогінною дією. Цей комбінований лі-
карський засіб рекомендовано застосовува-
ти при лікуванні гострих та хронічних за-
пальних захворювань верхніх дихальних 
шляхів (тонзиліту, фарингіту, ларингіту), які 
супроводжуються болем у горлі. 

Препарат Тонзипрет® випускається 
у 2 формах: у вигляді таблеток для розсмок-
тування та крапель для перорального прийо-
му. Лікарський засіб призначають дорослим 
та дітям старше 12 років по 1 таблетці чи 
по 5-10 крапель кожні 30-60 хв, але не більше 
12 разів на добу; дітям 6-11 років не більше 

8 разів, для дітей 1-5 років при гострих фор-
мах захворювання максимальний добовий 
прийом становить 6 разів. Дітям до 3 років 
рекомендовано використовувати препарат 
Тонзипрет® у вигляді крапель. 

Тонзипрет® виготовлений за концепцією 
фітонірингу, яка полягає у виділенні діючих 
речовин з лікарських рослин. Такі препарати 
є однорідними за своїм якісним і кількісним 
складом, а значить, незмінними за ефек-
тивністю та безпекою, що дає можливість 
проводити клінічні дослід ження всієї про-
дукції, яка випускається, з отриманням до-
стовірних результатів. У постмаркетингово-
му дослідженні C. Ismail et al. (2003) взяв 
участь 461 пацієнт з неускладненими фор-
мами вірусного тонзиліту, ларингіту і фарин-
гіту. Всі учасники приймали Тонзипрет® при 
наявності болю в горлі. Результати дослі-
дження показали, що у всіх учасників вклю-
чення цього трикомпонентонго лікарського 
засобу у схему лікування сприяло поступо-
вому зменшенню вираженості симптомів 
захворювання та прискоренню одужання. 
Препарат добре переносився, був ефектив-
ним та безпечним для дітей від 1 року. 
У  дослідженні M. Wiese nauer (1998) було 
проведено оцінку ефективності препарату 
Тонзипрет® у 107 пацієнтів, які приймали 
його у вигляді таблеток та крапель. Через 
2,5 дня від початку лікування було зафік-
совано значне зни ження симптомів гост-
рого тонзиліту при засто суванні препарату 

у будь-якій формі без виникнення серйозних 
побічних ефектів. 

У 2014 р. на базі поліклінічного відділен-
ня Полтавської обласної дитячої клінічної 
лікарні було проведено власне дослідження 
за участю 50 дітей віком від 1 до 6 років 
із встановленим діагнозом гострої респіра-
торно-вірусної інфекції, гострого фарин гіту 
та тривалістю захворювання не більше 
48 годин, які попередньо не приймали інші 
антибактеріальні засоби та місцеві антисеп-
тики. Препарат Тонзипрет® показав високу 
ефективність у лікуванні 80% пацієнтів, 
помірну у 12% та низьку у 8% випадків. 
У результаті лікування 92% хворих від-
значили добру переносимість лікарського 
засобу і тільки 8% учасників дослідження 
вказали на відчуття пощипування язика. 
У дітей основної групи не було виявлено 
небажаних побічних ефектів. 

Отже, за допомогою технології фітонірин
гу можна отримати ефективні натуральні 
лікарські препарати на рослинній основі. 
Саме таким засобом є Тонзипрет® (фарма
цевтична компанія «Біонорика СЕ»), який 
володіє достатнім знеболювальним, проти
запальним, імуностимулюючим ефектами 
при застосуванні у пацієнтів з гострими 
та хронічними запальними захворювання
ми верхніх дихальних шляхів (тонзилітом, 
фарингітом, ларингітом). Також він показує 
добру переносимість та відсутність серйоз
них побічних ефектів, у зв’язку з чим його 
можна рекомендувати дітям від 1 року.

Підготувала Ірина Неміш ЗУ

ПЕДІАТРІЯ
ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА
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Saccharomyces boulardii – пробіотик,  
якому можна довіряти

Аналізуючи останні напрацювання науковців у сферах мікробіології та медицини, 
вчення про кишковий мікробіом і його значення у забезпеченні здоров’я людини, без сумніву, 
можна вважати головним досягненням медичної науки ХХ-ХХІ ст. Якщо на початку дослідницького 
шляху вчені зосереджували увагу на загальних характеристиках мікробіому кишечнику в нормі 
та при патології, можливостях різних пробіотиків при тих чи інших захворюваннях, то сьогодні 
акцент роблять не лише на ефективності, а й на безпечності окремих штамів мікроорганізмів.

Кишковий мікробіом і пробіотики
Здоров’я людини тримається на «трьох китах»: геном, 

вплив зовнішнього середовища (екологія, харчування, 
фізична активність) і мікробіом. Кількісні та якісні ха-
рактеристики останнього є своєрідним індикатором 
стану здоров’я. Мікробіом людини включає кілька біо-
топів, найбільшим із яких є мікробіом кишечнику. Його 
склад у кожної людини є унікальним та залежить від 
багатьох факторів (особливостей харчування, складу 
сім’ї, наявності захворювань і їх лікування, регіональних 
відмінностей тощо). Основними функціями мікробіоти 
кишечнику є метаболічна, захисна, імуногенна, гене-
тична, детоксикаційна, синтетична (синтез нутрієнтів, 
вітамінів групи В, К, С, фолієвої та нікотинової кислот; 
В.В. Бережний і співавт., 2019). Тобто значення нор-
мальної мікробіоти кишечнику виходить далеко за межі 
травного тракту.

Мікрофлора є динамічною системою, яка реагує 
на дію внутрішніх і зовнішніх факторів. Сьогодні до-
ступні результати багатьох досліджень, котрі демонстру-
ють різний мікробний пейзаж кишечнику у нормі та при 
патології (не лише гастроентерологічній). Таким чином, 
підвищується інтерес до методів корекції мікробіому 
кишечнику як перспективного напряму комплексного 
лікування та профілактики багатьох захворювань, зо-
крема за допомогою пробіотиків. 

Умовним початком «ери пробіотиків» можна вважати 
1904 р., коли Ілля Мечников запропонував гіпотезу, згід-
но з якою молочнокислі бактерії сприяють покращенню 
здоров’я та довголіттю. Вчений вважав, що аутоінтокси-
кацію та утворення токсичних речовин у кишечнику (які 
лежать в основі процесу старіння) можна інгібувати 
за допомогою модифікації кишкової мікрофлори. 
Сам же І. Мечников систематично вживав кисломолоч-
ні продукти та чисту культуру болгарської молочнокис-
лої палички. «Хвилю пробіотиків» пізніше підхопили 
Анрі Тісьє з Інституту Пастера (встановив, що значна 
колонізація кишечнику біфідобактеріями асоційована 
зі зниженням ризику діареї у дітей, вперше виділив 
Bacillus bifidus communis), Альфред Ніссле (виділив не-
патогенний штам кишкової палички у випорожненнях 
здорового солдата під час епідемії шигельозу). Поняття 
«пробіотик» увійшло у медичну термінологію у 1965 р. 
з ініціативи Ліллі та Стіллуелл. Ним позначали мікроб-
ні фактори, що сприяють росту інших мікроорганізмів.

Сучасний пробіотик – який він? 
Згідно з сучасним визначенням Всесвітньої організа-

ції охорони здоров’я, пробіотик – це живі мікроорганіз-
ми, які у разі їх призначення в адекватних кількостях 
зумовлюють позитивний вплив на макроорганізм. 
Важливо наголосити на тому, що пробіотиком може на-
зиватися лише той продукт, котрий містить достатню 
кількість мікроорганізмів (від 2×107 до 3,2×1012 колоніє-
утворювальних одиниць у дозі). Ефективність пробіо-
тика має бути підтверджена результатами клінічних 
досліджень. 

Сьогодні фармацевтичний ринок переповнений за-
собами, які позиціонуються як пробіотики. Проте на-
копичені більше ніж за 100 років дані демонструють, що 
не всі пробіотики є корисними та безпечними. Сучасний 
пробіотик має відповідати таким вимогам: чинити по-
зитивну дію на організм людини, не зумовлювати по-
бічних ефектів при тривалому застосуванні, зберігати 
свої властивості в шлунково-кишковому тракті, володі-
ти клінічною ефективністю та мати просту технологію 
виробництва. 

Найбільш вивченим пробіотиком є Saccharomyces 
boulardii (S. boulardii ) – вид непатогенних одноклітин-
них дріжджових грибів роду Saccharomyces. В Україні цей 
пробіотик відомий за комерційною назвою Нормагут 

(виробник – «Ардейфарм ГмбХ», Німеч чина). Незва-
жаючи на те що ця бактерія не є типовим представником 
мікрофлори кишечнику людини, вона сприяє нормалі-
зації мікробіому, володіє прямим антагонізмом до низки 
патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. 
S. boulardii (Нормагут) також забезпечує антитоксичний, 
антисекреторний, трофічний ефекти, проявляє фермен-
тативну активність, покращує неспецифічний імунний 
захист. Після прийому пробіотика максимальна його 
концентрація в кишечнику досягається на 3-тю добу, 
а через 2-5 днів після припинення вживання пробіотик 
повністю елімінується з організму. 

Пробіотики – це група засобів, які, з одного боку, ви-
кликають значний інтерес у науковців та активно дослід-
жуються у всьому світі, з іншого – не завжди вшанову-
ються належною увагою українських клініцистів. Проте 
рекомендації авторитетних міжнародних організацій, 
результати клінічних досліджень і метааналізів підтвер-
джують ефективність лише обмеженого переліку пробіо-
тичних штамів у лікуванні деяких захворювань у дітей. 

Гострий гастроентерит у дітей
Незважаючи на швидкий темп розвитку медичної на-

уки, гостра діарея зберігає своє «почесне» 2-ге місце 
серед причин смерті дітей до 5 років. У рамках програм-
ної доповіді 25-го Європейського гастро ентерологіч ного 
тижня (2017) прозвучали такі статистичні дані: у струк-
турі дитячої смертності частка гострих гастро ентеритів 
склала 15%, причому 98% цих випадків припадає на кра-
їни, що розвиваються. Звичайно, назвати гостру діарею 
смертельно небезпечним захворюванням складно, про-
те представлені статистичні дані змушують світову ме-
дичну спільноту активно вивчати нові можливості тера-
пії гострої діареї у дітей.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я, діарея – це наявність 3 чи більше епізодів не-
оформлених або рідких випорожнень порівняно з таки-
ми за попередні 24 год; при цьому епізодом вважаються 
рідкі випорожнення протягом 1 дня і більше, а його 
 закінченням – принаймні 2 дні після нормалізації 
 випорожнень. Розрізняють гостру діарею тривалістю 
до 7 днів, тривалу (затяжну) – довше 7, але менше 
14 днів, хронічну (постійну, стійку) – понад 14 днів.

У 2014 р. були опубліковані оновлені рекомендації 
Європейського товариства гастроентерології, гепатоло-
гії та нутриціології (European Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) 
та Європейського товариства дитячих інфекційних хво-
роб (European Society of Pediatric Infectious Diseases, 
ESPID) щодо лікування дітей з гострим гастроентери-
том. Згідно з цим документом, лікування таких пацієн-
тів включає регідратацію, дієтотерапію, ентеросорбенти 
(діосмектит), рацекадотрил та деякі пробіотики. Робоча 
група ESPGHAN виділила три категорії пробіотиків, які 
значно відрізняються за своїми клінічними ефектами: 
пробіотики з позитивною рекомендацією, пробіотики 
з недостатніми доказами щодо їх ефективності та про-
біотики з негативною рекомендацією. До першої кате-
горії пробіотиків, які володіють достатньою доказовою 
базою, належать лише 4 штами: S. boulardii, L. rham no
sus GG, Lactobacillus reuteri DSM 17938, термічно оброб-
лені Lactobacillus acidophilus; при цьому найвищий рівень 
доказовості – IA – стосується лише перших двох штамів 
(А. Guarino et al., 2014). 

На початку 2020 р. H. Szajewska та співавт. опубліку-
вали систематичний огляд з метааналізом 29 РДК, у яких 
ефективність пробіотика S. boulardii у лікуванні гостро-
го гастроентериту у дітей порівнювали з плацебо чи від-
сутністю терапії. Систематичний огляд загалом охопив 
4217 пацієнтів, котрі були рандомізовані на досліджува-
ну (n=2152) та контрольну (n=2065) групи. Вік дітей 

коливався від 1 міс до 15 років, проте у більшості дослі-
джень взяли участь діти віком 60 міс і менше. У 18 РДК 
пацієнти приймали S. boulardii у добовій дозі 500 мг, 
проте у 6 дослідженнях застосовували дозу <300 мг, 
а в одному – 4000 мг. Тривалість прийому пробіотика 
у 20 РДК становила 5 днів, у решті РДК – від 3 до 10 днів. 

Метааналіз 23 РДК із загальною кількістю учасників 
3450 дітей показав, що прийом S. boulardii сприяє змен
шенню тривалості діареї (середня різниця – СР – 
1,06 дня; 95% довірчий інтервал – ДІ – від -1,32 
до -0,79). Метааналіз 8 РДК із загальною кількістю учас-
ників 999 дітей виявив зменшення тривалості гос п і
талізації (СР – 0,85 дня; 95% ДІ від -1,35 до -0,34). У па-
цієнтів, які отримували пробіотик S. boulardii,  відмічали 
зниження частоти дефекації, яке було статистично значу
щим на 3-й (СР – 1,30 дня; 95% ДІ від -2,16 до -0,44) та 
4-й (СР – 1,35 дня; 95% ДІ від -2,33 до -0,38) дні хворо-
би. У 6 РДК повідомлялося про зменшення тривалості 
блювання на тлі прийому пробіотика (СР – 0,42 дня; 
95% ДІ від -0,72 до -0,12). 

Дані про побічні явища, пов’язані з терапією, були 
зібрані з 9 РДК. У 8 з них повідомили про відсутність по
бічних ефектів при прийомі пробіотика, і лише в одного 
пацієнта при вживанні S. boulardii виник метеоризм. 

Таким чином, на підставі доказів пробіотик S. boulardii 
зменшує тривалість діареї та терміну госпіталізації дітей 
із гострим гастроентеритом (H. Szajewska et al., 2020). 

Розглянемо кілька РДК, у яких вивчали вплив про-
біотика S. boulardii на перебіг діареї у дітей, більш 
 детально. 

У дослідження A. Javeed та співавт. (2018) було вклю-
чено 314 дітей віком від 6 міс до 5 років, госпіталізованих 
з приводу гострої водянистої діареї, розподілених 
на 2 групи: групу А (n=157; отримували регідратаційну 
терапію та пробіотик S. boulardii) та групу В (n=157; 
 отримували лише регідратаційну терапію). У 89,17% ді-
тей, включених у РДК, тривалість діареї до моменту 
госпіталізації коливалась у межах 1-2 днів. 

Під час дослідження було виявлено, що включення у те
рапію пробіотика S. boulardii сприяє швидшому одужанню 
пацієнта та усуненню діареї (табл. 1). СР тривалості діареї 
в обох групах склала 22 год. 

Користь S. boulardii доведена в РДК за участю 120 ді-
тей віком від 5 міс до 6 років з гострою водянистою діа-
реєю (S. Bhat еt al., 2018). На відміну від попереднього 
дослідження, учасники були розподілені на 3 групи: 
1-ша група (контрольна) отримувала пероральну регід-
ратаційну терапію (ОРТ) та препарати цинку, 2-га – 
ОРТ + препарат цинку + пробіотик Bacillus clausii, 
3-тя група – ОРТ + препарат цинку + S. boulardii 
по 250 мг 2 рази на добу. У всіх групах тривалість діареї 
до госпіталізації становила приблизно 30 год. У групах 
також оцінювали тривалість блювання та лихоманки. 
Після лікування найкраща динаміка перебігу захворю-
вання спостерігалася у пацієнтів, що вживали S. boulardii 
(табл. 2).

Таблиця 1. Тривалість гострої діареї у дітей  
(A. Javeed et al., 2018)

Дні Група А, n (%) Група В, n (%)

3-4 90 (57,33%) 72 (45,86%)

5-6 67 (42,67%) 85 (54,14%)

Разом 157 (100%) 157 (100%)

Таблиця 2. Динаміка перебігу гострої діареї  
(S. Bhat еt al., 2018)

Показник 1-ша група 2-га група 3-тя група

Тривалість   діареї (год) 57,65±26,31 53,33±16,78 41,68±10,84

Тривалість перебування 
у  стаціонарі (год) 80,85±26,42  78,15±16,58 65,23±10,17

Тривалість лихоманки (год) 23,30±23,14 12,15±8,09 10,45±7,18
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Частота випорожнень істотно зменшилась у групах, що 
вживали пробіотики, на 4-й день захворювання, норма-
лізація консистенції випорожнень відбулася на 3-й день, 
що значно швидше, ніж у контрольній групі. 

Таким чином, застосування пробіотика S. boulardii 
у складі комплексної терапії у дітей з гострою водянистою 
діареєю сприяє зменшенню тривалості останньої (майже 
на 16 год порівняно з контрольною групою, у той час коли 
тривалість діареї у контрольній групі та групі Bacillus clausii 
відрізнялася лише на 4,32 год), терміну перебування в ста
ціонарі.  

K. Azim та співавт. (2014) продемонстрували щоденну 
динаміку перебігу гострої водянистої діареї при різних 
тактиках лікування. У дослідження включено 90 дітей 
з гострою водянистою діареєю, які бути розподілені 
на 2 групи: контрольну (n=45), що отримувала стандарт-
ну терапію (пероральна або парентеральна регідратація, 
корекція електролітів при потребі), та досліджувану 
(n=45), пацієнти якої крім стандартної терапії прийма-
ли пробіотик S. boulardii. Результати РДК продемонстру
вали кращу динаміку редукції симптомів (блювання, лихо
манки, ознак дегідратації) при включенні до стандартної 
терапії пробітика S. boulardii та меншу тривалість перебу
вання дитини в стаціонарі (табл. 34). 

Найчастішим збудником гострої водянистої діареї є 
ротавірус (C.L. Walker et al., 2013). Згідно з епідеміологіч-
ними дослідженнями, кожна дитина віком до 5 років, 
незалежно від її соціально-економічного статусу, щонай-
менше 1 раз мала ротавірусну діарею (I. Wilhelmi et al., 
2009). У РДК S. Das та співавт. (2016) порівнювали ефек-
тивність і безпечність пробіотика S. boulardii у дітей з ро
тавірусною діареєю віком від 3 міс до 5 років. У дітей, котрі 
крім основної терапії отримували S. boulardii 500 мг/добу 
(n=30), середня тривалість діареї була значно меншою, ніж 
у групі контролю (n=30): 60 та 89 год відповідно (95% ДІ 
від -41,2 до -16,8), як і тривалість госпіталізації (74 та 91 год 
відповідно; 95% ДІ -33,46 до -0,54). За час дослідження 
жодних побічних явищ не виявлено.

Антибіотикасоційована діарея
Не менш актуальною проблемою в педіатрії є антибіо-

тикасоційована діарея (ААД). Робоча група ESPGHAN 
у 2016 р. опублікувала рекомендації щодо застосування 
пробіотиків для профілактики ААД у дітей на підставі 
результатів систематичних оглядів і рандомізованих клі-
нічних досліджень (РДК). У цьому документі виділені 
лише два пробіотичних штами (S. boulardii та L. rham
nosus GG), які володіють достатньою доказовою базою 
та рекомендовані для профілактики ААД у дітей. Для 
профілактики Clostridium difficile-асоційованої діареї ро-
боча група ESPGHAN рекомендує лише один пробіо-
тик – S. boulardii. Щодо решти штамів немає достатньо 
доказів, щоб рекомендувати їх для профілактики ААД 
у дітей (H. Szajewska et al., 2016). 

ААД – це ще одна ніша для застосування пробіотиків 
з доведеною ефективністю. ААД розвивається у 5-39% хво-
рих у часовому проміжку від старту антибіотикотерапії 
до 2 міс після її закінчення (L.V. McFarland, 1998). Нещо-
давно був проведений масштабний систематичний огляд 
та метааналіз 17 досліджень із загальною кількістю учасни-
ків 3631, котрі амбулаторно  приймали пероральні антибіо-
тики (найчастіше амоксицилін і кларитроміцин у складі 
ерадикаційної терапії H. pylori). Для профілактики ААД 

використовували такі пробіотики: Lactobacilli spp., 
Lactococcus spp.,  Baci llus spp., Bifidobacterium spp., 
Saccharomyces spp., Leuco nostoc cremoris, Clostridium spp. 
та Streptococcus spp. У 8 дослід женнях застосовували два чи 
більше про біотичних  штамів. 

Метааналіз даних показав, що пробіотики знижують 
ризик розвитку ААД на 51% (відносний ризик – ВР – 0,49; 
95% ДІ 0,360,67). Цей результат був підтверджений для 
двох штамів – Saccharomyces boulardii та Lactobacillus 
rhamnosus GG (S. Blaabjerg et al., 2017). 

Згідно з метааналізом L. McFarland (2010), що включав 
31 РДК (n=5029), яке проводилося у дорослих, одночас-
не призначення S. boulardii та антибіотико терапії досто-
вірно знижувало ризик розвитку ААД (ВР 0,47; 95% ДІ 
0,35-0,63; р<0,001). Метааналіз показав, що застосування 
S. boulardii є ефективним та безпечним у 84% випадків. 

Вивчення можливості пробіотика S. boulardii для про-
філактики та лікування ААД у дітей стало метою ще од-
ного РДК, проведеного L.-S. Shan та співавт. (2013) 
у Китаї. Всього залучено 333 дитини з гострим інфек-
ційним захворюванням нижніх дихальних шляхів, з при-
воду чого була призначена парентеральна антибіо-
тикотерапія. Усі пацієнти були розподілені на дві групи: 
групу А (n=167) – отримувала антибіотик та S. boulardii 
500 мг/день та групу В (n=166) – лише антибіотик. 
Через 2 тижні проаналізовано результати лікування 

283 пацієнтів: частота діареї була нижчою у групі А, ніж 
у групі B (6/139 (4,3%) проти 28/144 (19,4%); ВР 0,22; 
95% ДІ 0,1-0,5). 

Другим етапом РДК було вивчення ефективності 
S. boulardii для лікування ААД. Учасників групи В з ААД 
(n=42) було розділено на 2 підгрупи: В1 (отримували 
S. boulardii) та В2. Уже через 5 днів застосування 
S. boulardii сприяло зниженню частоти випорожнень 
порівняно з такою у контрольній підгрупі (у 91,3% хво-
рих підгрупи B1 порівняно з 21,1% підгрупи B2; 
P<0,001). Середня тривалість діареї також була меншою 
у підгрупі В1 (2,31±0,95 та 8,97±1,07 дня; P<0,001). 

Отже, пробіотик S. boulardii можна рекомендувати 
як ефективний засіб для профілактики ААД, а також 
діареї мандрівника. Результати деяких досліджень, які 
увійшли до систематичного огляду, також свідчать про 
ефективність S. boulardii у профілактиці діареї, асоційо-
ваної з ентеральним харчуванням та ерадикацією 
H. pylori. 

Таким чином, результати дослідження показують, що 
одночасне застосування S. boulardii та антибіотика харак
теризується меншою частотою розвитку ААД, а застосу
вання пробітика у хворих з ААД сприяє зниженню частоти 
випорожнень і зменшенню тривалості діареї. 

Підготувала Ілона Цюпа ЗУ

Таблиця 3. Порівняння частоти випорожнень

День Стандартна терапія + 
S. boulardii

Стандартна 
терапія Р

1 5,93+0,68 5,87+0,69 0,64

2 3,56+0,84 5,31+0,73 <0,001

3 2,02+0,64 4,18+0,88 <0,001

4 0,29+0,69 3,04+0,92 <0,001

5 0+0,0 1,80+1,14 <0,001

Таблиця 4. Середня тривалість перебування пацієнтів 
у стаціонарі

Стандартна терапія + 
S. boulardii

Стандартна  
терапія

Кількість днів 3,09+0,46 5,07+0,93
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ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА



20

Л.Г. Кирилова, д. мед. н., науковий керівник відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними 
захворюваннями, О.О. Мірошников, О.О. Юзва, відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними 
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Еволюція поглядів на розлади 
аутистичного спектра

Сучасне суспільство стикається з багатьма завданнями, на вирішення яких витрачаються 
десятиріччя. Одним з таких викликів, який постає перед сучасним фахівцем, є розуміння проявів, 
рання діагностика та лікування розладів аутистичного спектра (РАС) у дітей. Розуміння цього 
патологічного стану змінювалося протягом останніх 50 років. Аути

,
зм (грец. autos – «сам»; аутизм – 

«занурення в себе») – розлад розвитку нервової системи, що характеризується порушенням 
соціальної взаємодії та вербальної й невербальної комунікації, повторюваною поведінкою. 
Також існують складнощі під час взаємодії із зовнішнім світом і порушення процесу соціалізації.

Перші описи проявів РАС можна зустріти у серед-
ньовічних церковних хроніках та у «житіях» право-
славних святих. У цьому аспекті найбільш відомі дві 
особистості: монах-францисканець брат Юніпер 
(1210-1258) та православний «юродивий» Василь 
Блаженний (1469-1552). У християнській традиції ха-
рактерним було наділення осіб із незвичною поведін-
кою рисами винятковості та святості. Натомість для 
осіб із психічними порушеннями прийняття на себе 
ролей релігійних лідерів, які їм приписували оточую-
чі, було своєрідною можливістю адаптуватися в соці-
умі. Деякі дослідники вбачають у феномені юродства 
особливий спосіб реалізації та соціальної адаптації 
психопатологічної особистості. 

Поняття «аутизм» у психіатрії було введено видат-
ним швейцарським психіатром Ейгеном Блей лером 
(1857-1938). Під аутизмом він мав на увазі своєрідну 
особистісну установку, з якою пов’язане перелашту-
вання всієї психічної діяльності, глибокі зміни мис-
лення та афективно-вольової сфери. Аутистичне мис-
лення Блейлер протиставляв реальному. Воно керу-
ється не законами логіки, не реаліями об’єктивно 
існуючої дійсності, а власними внутрішніми потреба-
ми та афективними потягами. Він знаходив прояви 
аутизму в поезії, міфології та мистецтві. У здорових 
людей аутистичне мислення стає можливим у певні 
періоди життя, коли логіка відходить на задній план, 
а діями людини керують афекти.

Одна з забутих дослідниць дитя-
чого аутизму – віт чизняний ди-
тячий психіатр Груня Юхи мівна 
Сухарева. У 1925 р. вона опублі-
кувала наукову статтю, в якій 
описувала аутистичні риси шіс-
тьох хлопчиків. Уже через рік 
стаття вийшла німецькою мо-
вою. Її описи відрізнялися про-
стою мовою, а тому були до-
ступні не тільки фахівцям; для 
них була характерна деталізація 

та співчуття до пацієнтів. Її опис аутизму відповідає 
сучасним критеріям РАС.

Лео Каннер – австрійський 
та американський психіатр, 
один із засновників сучасної ди-
тячої пси хіатрії. Каннер вперше 
описав аутизм як окремий діа-
гноз на прикладі 9 дітей, за яки-
ми він спостерігав у своїй прак-
тиці в США. Його стаття, яка 
вийшла у 1943 р., – «Аутистичні 
порушення афективного кон-
такту» – стала відправною точ-
кою досліджень аутизму в усьо-
му світі.

У 1944 р. австрійський терапевт Ганс Аспергер опу-
блікував дисертацію, присвячену аутистичній психо-
патії у дітей.

Визначення Каннера і Аспергера схожі в багатьох 
відношеннях, що досить дивно, якщо згадати, що ні-
хто з них не знав про новаторську роботу іншого: для 
опису пацієнтів обох дослідників термін «аутис-
тичний» сам по собі є незвичним збігом, що відобра-
жає їхню спільну переконаність у тому, що соціальні 

проблеми дітей є найважливішою характерною озна-
кою цього порушення. І Каннер, і Аспергер вважа-
ли, що при аутизмі соціальний дефект є вродженим 
(згідно з Каннером) чи конституційним (згідно 
з Аспергером) і зберігається протягом усього життя. 
Крім того, і Каннер, і Аспергер відзначали труднощі 
із зоровим контактом, стереотипні слова і рухи, а та-
кож супротив змінам.

Важливо також відзначити ще одну дослідницю 
 аутизму – Лорну Вінг, яка вперше систематизувала 
діагностичні симптоми цього захворювання.

У 1981 р. вона ввела та популяризувала термін «син-
дром Аспергера» в англомовній медичній спільноті, 
опублікувавши ряд статей про симптоматику. 
Особливістю досліджень Лорни Вінг є те, що вона 
спостерігала за дітьми не тільки як спеціаліст, а також 
як мама дитини з аутизмом, який було діагностовано 
у її доньки Сьюзі в 3-річному віці. 

Батьки стикнулися з наступною проблемою – 
у Великобританії була відсутня служба, що надавала б 
спеціалізовану допомогу дітям із цим захворюванням. 
Лорна Вінг активно долучилася до цієї проблеми 
як фахівець, почала перекладати праці Ганса 
Аспергера, невідомі англомовній спільноті, а також 
створила об’єднання батьків дітей, у яких було діа-
гностовано аутизм. Завдяки її зусиллям та наполегли-
вості 23 січня 1962 року було створено Національну 
спільноту аутизму у Велико британії. 

Окрім суспільної діяльності, Лорна Вінг зробила 
суттєвий вклад у сучасне розуміння епідеміології, клі-
ніки та інших актуальних питань аутизму. Провівши 
спостереження та систематизувавши отримані дані від 
пацієнтів своєї лікарні, яким було встановлено діагноз 
аутизм, та співставивши з різноманітними подібними 
дослідженнями 1972 року, вона сформулювала три ос-
новні типи порушень при аутизмі, які пізніше назва-
ли тріадою Вінг:

1) якісні порушення соціальної взаємодії;
2) якісні порушення вербальної та невербальної 

комунікації, а також уяви;
3) суттєво обмежений спектр діяльності та інтересів.
Пізніше ця тріада лягла в основу всіх діагностичних 

критеріїв та тестів для діагностики аутизму. В 1981 р. 
Лорна Вінг відкрила для фахівців маловідому на той 
час роботу Ганса Аспергера, який вперше описав 
 аутистичну психопатію у дітей з різним рівнем інте-
лекту. В своїй відомій публікації «Синдром Аспергера: 
клінічний опис» вона запропонувала називати це по-
рушення на честь його першого досліджувача синдро-
мом Аспергера, що і було прийнято Всесвітньою 
 організацією охорони здоров’я і введено у перелік 
офіційних діагнозів.

Подальші спостереження Лорни Вінг показали, що 
існує велика група подібних розладів, які вона назвала 
РАС. Вона відзначала, що є певна подібна симптомати-
ка між різноманітними групами захворювань, пов’яза-
них з порушеннями нейророзвитку. Але елементи запро-
понованої тріади мали різний ступінь проявів. Своєю 
наполегливою працею Лора Вінг надихнула фахівців 
на подальші дослідження та вивчення цієї патології.

Від визначення перших основних діагностичних 
критеріїв пройшли десятки років і в суспільстві з кож-
ним роком кількість нових випадків РАС зростає. Через 
невпинне зростання поширеності РАС навіть з’явився 
термін «епідемія РАС». Зокрема, під час аналізу резуль-
татів мультицентрових досліджень, проведених в США 
під керівництвом J. Baioеt, D.L. Christensen et al. (2018), 
було виявлено зростання поширеності РАС на 1,5% 
з 2012 по 2014 рік серед дітей до 8 років, а саме –  
з 14,5 на тис. дітей (тобто 1:69) до 16,8 на тис. дітей 
(1:58). Це дає підставу говорити про покращення діа-
гностики через введення критеріїв DSM-5 та про 
зростання кількості дітей з РАС.

В Україні рівень поширеності РАС достовірно невідо-
мий, оскільки на сьогодні такі дослідження в межах на-
шої країни не проводилися. Проте, як засвідчують ос-
танні публікації, поширеність зростає – і в більшості 
випадків внаслідок покращення діагностики. Згідно 
з офіційними статистичними даними Міністерства охо-
рони здоров’я України, за п’ять років (з 2009 по 2013 рік) 
захворюваність на РАС зросла на 194% – від 0,55 до 1,61 
на 100 тис. дитячого населення. Така ситуація пов’язана 
з тим, що до 2006 року дітям здебільшого встановлюва-
ли такі діагнози, як розумова відсталість або затримка 
мовного розвитку, а після введення уніфікованого про-
токолу почали ставити діагноз дитячий аутизм, у деяких 
випадках без проведення ретельної диференційної діа-
гностики. З позиції дитячого невролога загальновжива-
ний термін «дитячий аутизм» вважається не прийнят-
ним, оскільки підкреслює психіатричну природу розла-
ду і не охоплює етіопатогенетичних факторів.

Варто згадати видатного вітчизняного дослідника 
Анатолія Павловича Чуприкова, під редакцією якого 
було видано монографію «Цунамі дитячого аутизму».

Л.Г. Кирилова

О.О. Мірошников

О.О. Юзва
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Заслужений діяч науки і тех ніки України, д. мед. н., 
професор Чуп ри ков – учень видатного радянсь кого 
нейропсихіатра Сергія Семенова, представника Бехте-
рівського напряму нейронаук. У 80-х рр. очолив ка-
федру  психіатрії та медпсихології Лугансь кого медич-
ного інституту, пізніше створив і очолив у Києві Укра-
їнський НДІ соціальної і судової психіатрії, паралель-
но  очолив кафедру дитячої психіатрії НМАПО 
 імені П.Л. Шупика, де працював до останніх днів. 
У монографії «Цунамі дитячого аутизму» професор 
Чуприков провів детальний аналіз багатьох попе-
редніх досліджень з питань етіології, патогенезу 
та особливостей психічного розвитку дітей з РАС. 
А.П. Чуприков, як і Лорна Вінг, висловлював думку 
про різноманітність природи й клініки РАС, що об’єд-
нуються ззовні єдиним «фасадом» аутизму, а також 
про необхідність використання у діаг ностиці як пси-
хологічних тестів, так і даних психопатологічного 
аналізу, генетичних досліджень, електроенцефалогра-
фії (в тому числі й нічного моніторингу), магнітно-ре-
зонансної томографії. 

Введення терміну РАС відображає позицію невро-
логів щодо цієї патології як групи розладів зі спільни-
ми клінічними проявами, але різною етіологією. Як 
відомо, причиною РАС можуть бути такі генетичні 
захворювання, як синдром Ретта, туберозний склероз, 
синдром Х-ламкої хромосоми. Це лише деякі з відо-
мих на сьогодні генетичних причин РАС. У цих ви-
падках мова йде про РАС як симптомокомплекс про-
явів певного генетичного захворювання. Таким чи-
ном, лікування РАС повинно бути спрямовано 
не на боротьбу з симптомами за допомогою так званих 
поведінкових чи психокорекційних методик, а на лі-
кування основного захворювання.

Можливо, найближчим часом ми зможемо знайти 
відповідь на питання етіології та патогенезу РАС. 
Останні перспективні дослідження показали наяв-
ність копій генів або одиничних генних мутацій, що 
призводять до РАС.

При аналізі даних, наведених у літературі, привер-
тає увагу факт невизначеності взаємозв’язку між РАС, 
епілептичними енцефалопатіями, епілептиформними 
змінами на ЕЕГ та прогностичними перспективами 
лікування. Більшість дослідників РАС дійшли виснов-
ку, що діагностичні критерії, які існують сьогодні, 
особливо у діагностичному статистичному посібнику 
з психічних розладів, більш розширені порівняно 
з класичними, які були запропоновані Л. Каннером. 
Діти з РАС можуть мати різний рівень інтелекту або 
різний ступінь інтелектуальної недостатності.

У відділенні дитячої психоневрології ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 
О.М. Лук’янової НАМН України» при вивченні пато-
генезу, діагностики та лікування епілепсій, епілептич-
них синдромів та енцефалопатій ми звернули ува-
гу, що серед таких дітей часто зустрічаються зміни 
поведінки, регрес мовленнєвих навичок та стереотип-
ні рухи, характерні для РАС.

Особливі труднощі діагностики епілептичних енце-
фалопатій у дітей раннього віку полягають у тому, що 
за відсутності чітких клінічних проявів у вигляді епі-
лептичних нападів та епілептиформних проявів на ен-
цефалограммі основна увага приділяється порушенням 
поведінки та когнітивному регресу. Неодноразово в на-
шій практиці епілептичні напади у дітей з РАС мали 
незрозумілий для батьків характер та помилково інтер-
претуватися батьками як стереотипна поведінка, «за-
мислення», істерики, тіки або порушення нічного сну. 

Типовими є ситуації, коли розвиток дитини з пер-
ших місяців життя має аутистичний (первазивний) 
характер, а епілептичні напади приєднуються згодом. 
Однак частіше спостерігаються формування когнітив-
них та поведінкових змін, що виникають після дебю-
ту епілептичних нападів. Особливо це характерно для 
епілептичних енцефалопатій, при яких тяжкі судомні 
напади у поєднанні з руйнівною епілептиформною 
активністю на ЕЕГ призводять до когнітивних та по-
ведінкових порушень. До них, зокрема, відносять епі-
лептичні синдроми неонатального та дитячого віку 
(Отахара, Веста, Ленокса – Гасто, Драве та ін.).

За клінічним перебігом виділяють два типи епі-
лептичних енцефалопатій: І тип виникає у дітей з епі-
лептичними синдромами, при яких розлади когні-
тивної сфери, інтелекту, мови і поведінки з аутис-
тикоподібними проявами формуються в результаті 

частих епілептичних нападів; ІІ тип характеризуєть-
ся психічними і соціальними порушеннями, в тому 
числі РАС, при відсутності епілептичних нападів. 
II тип епілептичних енцефалопатій визначається 
як когнітивна епілептиформна дезінтеграція – син-
дром набутих порушень вищих психічних функцій 
у дітей, асоційований з епілептиформною активністю 
на ЕЕГ при відсутності у них епілептичних нападів 
або з поодинокими нападами в анамнезі.

Спираючись на власні клінічні дослідження та лі-
тературні джерела, ми хотіли б відзначити III тип, 
коли наявні клінічні прояви РАС, але можуть бути 
відсутні або не діагностовані епілептичні напади 
та не виявлятися грубі зміни епілептиформного ха-
рактеру на ЕЕГ – так звані епілептичні енцефалопатії 
з РАС та прихованими або не розпізнаними нападами. 

У дітей з РАС та епілепсією або епілептиформними 
змінами на ЕЕГ відзначено більш низький рівень ін-
телекту (IQ<70) і, крім того, наявний регресивний 
характер перебігу захворювання. Тобто з часом стан 
ментального здоров’я дітей погіршується, що не ха-
рактерно для пацієнтів із «класичним» типом аутизму. 
Згадаємо класичне дослідження S. Danielsson and 
I.С. Gillberg та більш сучасне C.M. el Achar and 
S.J. Spence, де мова йде про те, що для дітей з РАС 
та епілепсією характерні два пікових періоди розвит-
ку судом або епілептиформних змін на ЕЕГ – період 
грудного віку та пубертату; переважає саме перший 
віковий період.

Коли ми говоримо про епілептиформні зміни 
на ЕЕГ, зрозуміло, що структури головного мозку про-
являють певну дисфункцію і в залежності від локалі-
зації виникає певна симптоматика. В більшості ви-
падків проявляється дисфункція неокортексу 
і, як було сказано вище, пік цих проявів припадає 
на ранній дитячий вік, як правило, до 5 років. 
Інтерпретувати їх слід з позиції нейрофізіології, адже 
дозрівання кори у дітей відбувається саме до 5-7-річ-
ного віку. Тобто стає очевидним, що йде порушення 
саме процесів нейророзвитку, або нейрофізіологічно-
го дозрівання. Видатний дослідник РАС та епілепсії 
R. Tuchman у дослідженні, проведеному в 2015 р., від-
значив тісний взаємозв’язок РАС та епілепсії, про що 
йдеться в його публікації «РАС та епілепсія: два боки 
однієї монети». Все більше дослідників схиляються 
до такої точки зору, що в ранньому дитячому віці РАС 
та епілепсія – це не коморбідні стани, а процеси по-
рушення нейророзвитку, остаточну причину яких не-
обхідно встановити.

При ЕЕГ-дослідженні дітей з РАС, як правило, ви-
являють неспецифічні зміни на ЕЕГ у вигляді сповіль-
нення або асиметрії ритму, повільних хвиль, фокаль-
них спайок або гострих хвиль; можливі також і гене-
ралізовані епілептиформні зміни, що, як правило, 
виявляються під час ЕЕГ-моніторингу сну і відсутні 
при рутинній ЕЕГ. Проте остаточні діагностичні ЕЕГ-
критерії епілептиформної або «псевдоепілептиформ-
ної» активності головного мозку у дітей з РАС на сьо-
годні не визначені і потребують нових досліджень. 
Деякі дослідники стверджують, що й у здорових дітей 
можливі епілептиформні зміни на ЕЕГ.

Спираючись на дані власних досліджень та дослі-
джень колег, хочемо звернути увагу на те, що саме 
у дітей раннього віку з порушенням нейророзвитку 
в формі РАС в основі може бути епілептиформна ак-
тивність, що не завжди проявляється судомними на-
падами. Під час опитування батьків дітей з РАС ми 
неодноразово помічали, що в більшості випадків вони 
відзначають порушення розвитку дитини в  12-18 мі-
сяців і регресивний перебіг захворювання з розвитком 
інтелектуально-амнестичної недостат ності, що харак-
терно саме для епілептиформного ґенезу РАС.

Причиною відсутності моторних нападів у дітей 
з РАС та епілептиформними змінами на ЕЕГ може 
бути локалізація патологічної активності в когнітив-
них або сенсорних зонах і відсутність поширення 
на моторні зони. Бувають ситуації, коли батьки 
не звертають уваги на епілептичні немоторні напади 
і описують їх як замислення або мрійливість, а на-
справді це класичні абсанси. Це тільки один з прикла-
дів випадків, що зустрічаються в практиці невролога. 
Введення в нову класифікацію епілептичних нападів 
немоторних фокальних пароксизмів у вигляді сенсор-
них, когнітивних, емоційних змін або зупинки діяль-
ності розширило можливості діаг ностики.

У багатьох випадках РАС виникають у дітей з епілеп-
тичними нападами або епілептиформ ними змінами 
на ЕЕГ. Патофізіологічні зміни, які зумовлюють поєд-
нання РАС та епілепсії у дітей, недостатньо зрозумілі. 
На сьогоднішній день обидва розлади вважаються на-
слідком порушеного функціонування великомасштаб-
них нейронних мереж та ушкодження корково-підкір-
кових зв’язків. Основою порушень розвитку ЦНС є 
пренатальне порушення диференціювання нейронів, 
формування дендритних розгалужень і синаптичних 
зв’язків, тобто дезінтегративні процеси. Іншими пато-
фізіологічними механізмами вважають порушення мі-
ніколонок кори та локальна розрідженість ГАМК-
ергічних інтернейронів, ушкодження білої речовини 
провідних шляхів, а також порушення розвитку кори 
півкуль, клітинної організації, кортикальні дисплазії 
та гетеротопії.

У травні 2013 р. було оприлюднене Керівництво 
з діагностики і статистики психічних розладів V пе-
регляду Американської психіатричної асоціації 
(DSM-V). Однією з найбільш істотних змін у класи-
фікації РАС є те, що окремі діагнози (аутизм, синдром 
Аспергера та PDD-NOS) замінені одним загальним – 
РАС. Відмінності в діагнозі базуються на визначенні 
тяжкості розладу, обмеженості інтересів, змінах сте-
реотипної поведінки та залежать від необхідності під-
тримки пацієнта з боку третіх осіб, що виникає внас-
лідок порушень у соціальній комунікації.

Наведені дані свідчать, що симптоматика РАС на-
віть на ранніх етапах життя характеризується значним 
поліморфізмом, часто неспецифічними та малосимп-
томними проявами, що робить завдання раннього 
виявлення цього розладу достатньо складним та часто 
вимагає участі декількох експертів у галузі нервово- 
психічного розвитку дитини.

Однак етіопатогенетичні фактори сьогодні викли-
кають багато суперечок як у наукових колах, так і се-
ред спеціалістів-практиків. Одним із невирішених пи-
тань є таке: хто повинен лікувати дитину раннього 
віку з РАС – невролог чи дитячий психіатр? Подібне 
питання виникало в багатьох країнах. Як приклад, 
у США зрозуміли помилковість рішення, що дітей 
раннього віку з РАС повинен спостерігати психіатр, 
коли до таких спеціалістів почали звертатися батьки 
дітей з епілепсією або епілептичними енцефалопаті-
ями та РАС. Проведені пізніше дослідження показа-
ли, що в основі цих станів може лежати єдиний гене-
тичний механізм.

Отже, РАС являють собою гетерогенну групу захво-
рювань, що призводять до ранньої соціальної деза-
даптації дітей. Серед етіологічних чинників когнітив-
них, поведінкових і соціально-комунікативних пору-
шень значну частину становлять епілептичні енцефа-
лопатії, що розвиваються як внаслідок частих, 
резистентних до антиконвульсивної терапії епілеп-
тичних нападів, так і внаслідок вираженої подовженої 
епілептиформної активності на ЕЕГ, тобто розвива-
ється когнітивна епілептиформна дезінтеграція. 
Зменшення частоти розвитку цієї патології з РАС за-
лежить від досконалості діагностики (своєчасного 
виявлення епілептиформної активності і перших епі-
лептичних нападів) та проведення індивідуалізовано-
го комплексного лікування сучасними антиконвуль-
сантами і препаратами нейрометабо лічної дії.
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Пелюшковий дерматит: 
чи все так просто?

Пелюшковий дерматит (лат. diaper dermatitis) – одне з найбільш поширених захворювань шкіри 
у малюків грудного та раннього віку. У 7-35% дітей подразнення і запалення шкіри у ділянці сідниць, 
статевих органів, промежини і/або внутрішньої поверхні стегон найчастіше зустрічаються 
у віці 9-12 місяців. Пелюшковий дерматит (ПД), окрім шкірних проявів, викликає больовий синдром, 
свербіж, значний дискомфорт і стрес у дитини, що негативно впливає на психічний стан усієї родини 
і є частою причиною звернень батьків до лікарів первинної ланки. Фактори, які провокують розвиток 
хвороби, різноманітні: довготривалий контакт шкіри з випорожненнями, що сприяє її мацерації внаслідок 
вивільнення аміаку з сечовини, та з бактеріями, що знаходяться у цих випорожненнях; подразнення 
шкіри ферментами фекалій (ліпаза, протеаза); відсутність достатньої циркуляції повітря у підгузку; 
вторинна колонізація мікроорганізмів; інфекції шлунково-кишкового тракту; тип підгузка; нанесення 
дитячого тальку в тій ділянці, де шкіра пошкоджена; часте використання мийних засобів тощо. 
Згідно з деякими даними, поширеність ПД є більшою серед малюків, які перебувають на штучному 
вигодовуванні і мають спадкову схильність до алергії. Проте основною передумовою появи ПД у дітей 
раннього віку є анатомо-фізіологічні особливості їх шкірного покриву та похибки у догляді.

Про особливості шкіри новонароджених та дітей 
першого року життя, механізми розвитку ПД, новіт-
ні стратегії в профілактиці та лікуванні цього захво-
рювання в рамках науково-практичної конференції 
«Сучасна педіатрія з позиції доказової медицини» 
розповів завідувач кафедри госпітальної педіатрії 
Запорізького державного медичного університету, док
тор медичних наук, професор Геннадій Олександрович 
Леженко:

– Шкіра дітей раннього віку має низку анатомо- 
фізіологічних особливостей, які визначають її чутли-
вість до механічного тертя, дії агресивних мийних 
засобів, зміни температури, вологості, зниження рів-
ня кислотності шкіри та впливу інших подразнюваль-
них агентів. Так, ніжний і тонкий роговий шар епі-
дермісу малюків легко лущиться, що викликає зни-
ження захисної функції шкірних покривів, їх легку 
вразливість та інтенсивне випаровування вологи. 
Недостатнє розвинення колагенових та еластичних 
волокон у дермальному шарі знижує природню амор-
тизаційну здатність шкіри. Дерма та підшкірно-жи-
рова клітковина маленьких дітей містить багато клі-
тин, які розрізняють антигени та забезпечують над-
мірну ефекторну відповідь, що підвищує схильність 
до розвитку алергічних реакцій. Висока чутливість 
до інфекційних антигенів пов’язана з незрілістю міс-
цевого імунітету шкірних покривів та слизових. 
Добре кровопостачання та розширення судин шкіри 
забезпечують дихальну функцію, терморегуляцію 
та процеси обміну, але за умов забруднення шкіри ці 
функції не виконуються повною мірою, внаслідок 
чого стан дитини погіршується. 

Шкіра – це велике рецепторне поле, що забезпечує 
тактильну, температурну, поверхневу больову чутли-
вість, тож постійне подразнення цих рецепторів може 
стати серйозною причиною занепокоєння дитини. 
Поверхня шкіри новонародженого в нормі вкрита се-
кретом з реакцією середовища, близькою до нейт-
ральної, тож зниження рівня кислотності може спри-
яти надмірному росту мікроорганізмів на її поверхні. 

Механізм розвитку ПД безпосередньо пов’язаний 
з порушенням бар’єрної функції шкіри внаслідок 
механічних (тертя пелюшок та підгузків з грубої тка-
нини в аногенітальній зоні), фізичних (тривалий 
контакт з мокрими пелюшками веде до локального 
підвищення вологості та температури), хімічних 
(аміак, солі жовчних кислот, ферменти травлен-
ня, що містяться в сечі та калі), сенсибілізуючих 
та мікробних чинників.

Розрізняють первинний та вторинний ПД. Пер-
винний ПД буває неускладненим і виникає внаслі-
док неправильного догляду, конституційних особли-
востей шкіри малюків, впливу обмінних процесів 
під час діареї, при переході на тверду їжу, через не-
якісні засоби гігієни. Ускладнений ПД розвивається 
у разі приєднання бактеріальної інфекції (стафіло-
кокової, стрептококової, грам-негативної флори), 
вірусів (частіше герметичного ґенезу), грибків (кан-
дидоз). Вторинний ПД частіше розвивається у дітей 
з вродженими та алергічними захворюваннями шкі-
ри. Нерідко в педіатричній практиці спостерігаєть-
ся поєднання пелюшкового та атопічного дермати-
тів, при цьому атопія сприяє розвитку ПД.

Для ПД характерна поява почервоніння та папул 
на опуклих поверхнях сідниць, стегнах та паху. У не-
доношених та ослаблених немовлят запальний про-
цес може переходити на інші ділянки шкіри (під-
пахвинні, шийні складки, за вуха, на пупок) та часто 
комбінується з себореєю волосистої частини голови 
або обличчя (Crusta lactea). У ряді випадків ці явища 
можуть бути раннім проявом десквамативної 
 еритродермії новонароджених Лейнера – Муссу. 
При приєднанні суперінфекції Candida albicans 
на шкірі малюків з’являються плями з типовим лу-
щенням по периферії («комірцеві лущення») на гі-
перемованому тлі. 

Ступінь тяжкості ПД оцінюється за шкалою 
F. Hermoso (1998): до уваги беруться поширеність 
та інтенсивність почервоніння шкіри, поява та кіль-
кість папул, ерозій, виразок, інфільтратів. Для 0 ба-
лів характерна чиста шкіра, може бути незначна 
сухість та/або поодинокі папули, але не еритема. 
При тяжкому ступені, що відповідає оцінці 3 бали, 
виникає дуже інтенсивне почервоніння великої пло-
щі (>50%) шкіри та/або сильне лущення, сильний 
набряк, ерозії, виразки; можуть бути наявні великі 
площі зливних папул та рясних гнійників/пухирців.

Хоча у більшості випадків клінічні прояви захво-
рювання є типовими, періодично виникає потреба 
диференціювати ПД з коростою, себорейним, 
атопічним, алергічним контактним дерматитом, 
псоріазом, імунодефіцитними станами (синдромами 
Іова, Віскотта – Олдрича), гістіоцитозом, дитячим 
ентеропатичним акродерматитом, інфекційни-
ми  захворюваннями шкіри (стрепто-, стафілодер-
мією, герпетичною інфекцією, інфекцією Candida 
albicans).

Правильний щоденний догляд за шкірою малюка, 
часта заміна підгузків, ніжне очищення або викори-
стання бар’єрних засобів є запорукою успішної про-
філактики та лікування ПД.

Європейська асоціація дерматологів розробила 
ефективні методи профілактики ПД – ABCDE: 
А (air) – аерація, B (barrier) – захист та збереження 
бар’єрних властивостей епідермісу, С (cleaning) – 
очищення, D (diaper) – ретельний підбір підгузків 
та їх зміна якнайшвидше після випорожнення, 
Е (education) – навчання батьків правильному до-
гляду. 

Отже, для успішного запобігання захворюванню 
необхідні: підтримка шкіри новонародженого в су-
хому та чистому стані, дотримання температурного 
режиму (оптимальна температура в приміщенні 
+22 °С), попередження сенсибілізації алергенами, 
усунення механічних факторів тертя та травмування 
шкіри, повітряні ванни після кожної зміни підгузка, 
обробка природних складок та ділянки шкіри під 
підгузком засобами, що посилюють захисні власти-
вості організму, грудне вигодовування (у немовлят 
на штучному вигодовуванні лужна реакція калу). 

Лікування ПД включає: ретельні гігієнічні проце-
дури (обмеження контакту з агресивними агентами, 
часту зміну підгузків з обов’язковим миттям та пові-
тряними ваннами, збільшення періоду часу без під-
гузка), ванни з відварами лікарських трав (ромаш-
ки, череди, кори дуба), використання лікувальних 

дерматологічних засобів (для покращення бар’єрної 
функції шкіри).

Дерматологічні засоби для ефективної профілак-
тики та результативного лікування ПД у дітей ран-
нього віку мають відповідати ряду вимог, а саме: 
мати протизапальний ефект (зменшувати ознаки 
запалення на шкірі та пов’язаних з ним основних 
симптомів дерматиту), пом’якшувальний (усувати 
сухість шкіри), протимікробний (усувати та попере-
джувати вторинне інфікування уражених ділянок 
шкіри), загоювальний (відновлювати ушкоджений 
епітелій) та захисний (покращувати бар’єрні функції 
шкіри (для чого його потрібно використовувати під 
час кожної зміни підгузка).

Усім цим критеріям повною мірою відповідає спе-
ціально розроблений комплексний крем для запо-
бігання виникненню попрілостей у дорослих та ді-
тей з народження РеКрем (ReCream) від міжнарод-
ної фармацевтичної компанії Biocodex.

Комплекс компонентів РеКрем – це поєднання 
наукових досягнень та природних механізмів для 
дбайливого відновлення, загоєння та захисту шкіри. 
З першого дня використання препарат забезпечує 
надійний захист ніжної шкіри дитини від попріло-
стей, подразнень, почервоніння в паховій ділянці 
та складках шкіри завдяки унікальній насиченій 
формулі, яка містить пантенол, цинк, ланолін, ва-
зелін, гліцерин, мигдальну олію, вітамін Е, ромашку, 
алое вера, звіробій, бджолиний віск.

 Гіпоалергенний ланолін добре утримує вологу, 
пом’якшує та заспокоює шкіру, утворює тонку плів-
ку на її поверхні, запобігаючи механічному тертю. 
Ромашка володіє місцевими знеболювальними та ан-
тисептичними властивостями, гарно захищає шкіру. 
Цинк є в’яжучою речовиною, яка має загоювальні 
властивості, чинить підсушувальну, анти септичну 
дію, зменшує вираженість ексудативних процесів. 
Звіробій діиркуватий – ефективний засіб для заго-
єння опіків та ран, сприяє швидкій регенерації тка-
нин. Провітамін В5 (Д-пантенол) покращує місцеве 
зволоження шкіри, поліпшує її відновлення шляхом 
посилення диференціювання епідермісу і синтезу 
ліпідів. Мигдальна олія і вітамін Е забезпечують зво-
ложення і захисний бар’єр від впливу зовнішніх фак-
торів. Алое вера чинить протизапальну, ранозагою-
вальну та протимікробну дію. Гліцерин має антисеп-
тичні властивості, прискорює загоєння ран та трі-
щин. Вазелін перешкоджає зневодненню шкірних 
покривів, сприяє їх більш швидкому загоєнню 
та пом’якшенню. Парафін та бджолиний віск мають 
властивості вологостійкого бар’єру, під силюють збе-
реження природного балансу вологості шкіри.

Згідно з даними наративного огляду (S. Reick 
et al., 2017) про локальні бар’єрні креми для догляду 
за шкірою новонароджених, немовлят та малюків 
із дерматитом, асоційованим з нетриманням 
сечі, комплексні препарати краще зменшують біль, 
ступінь тяжкості та тривалість загоєння при ПД. 
Щоденне використання засобу РеКрем після кожної 
зміни підгузка допомагає в 92% випадків ПД. Крем 
також показав відмінний результат щодо зменшення 
скарг на симптоми дерматиту.

Отже, стан шкіри є очевидним показником здоров’я 
дитини та потребує такої самої уваги, як усі інші 
життєво важливі органи та системи організму. 

Підготувала Вікторія Бандалетова ЗУ

Г.О. Леженко

ПЕДІАТРІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ
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Антибіотикотерапія в педіатрії: 
поліпрагмазія та профілактика побічних реакцій 

У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «VI академічна школа з педіатрії», 
яка відбулася в м. Трускавці, у форматі міждисциплінарного тріо на тему раціональної фармакотерапії 
та антибіотикотерапії (АБТ) у дітей дискутували провідні вітчизняні та міжнародні експерти.

Заслужений лікар України, завідувач 
кафедри дитячих і підліткових 
 захворювань Національної медичної 
академії післядипломної освіти 
(НМАПО) імені П.Л. Шупика, док
тор медичних наук, професор Галина 
Володимирівна Бекетова нагадала 
присутнім етіологію інфекційних 
запальних захворювань органів ди-
хання, розповіла про ключові під-
ходи до стартової емпіричної АБТ 

згідно міжнародних стандартів та наслідки зловживання 
антибіотиками (АБ).

– Незважаючи на прихід весни, в країні зберігається 
високий рівень захворюваності на гострі респіраторні ін-
фекції (ГРІ) з ураженням як верхніх, так і нижніх дихаль-
них шляхів. Найбільше лікарів первинної ланки непоко-
їть пневмонія, незалежно від можливих збудників розвит-
ку патології (бактерії, віруси, найпростіші мікроорганіз-
ми, грибкова флора, мікст-інфекції). Пневмонії бувають 
різні за етіологією, патогенезом і морфологічною харак-
теристикою гострих вогнищевих інфекційно-запальних 
захворювань легень з переважним включенням у патоло-
гічний процес респіраторних відділів та обов’язковою 
наявністю внутрішньоальвеолярної запальної ексудації. 
При появі у дітей фізикальних критеріїв синдрому ущіль-
нення легеневої тканини – вкорочення перкуторного 
звуку, гучних дрібно- чи середньопухирчастих хрипів, 
бронхіального дихання, крепітації – і встановленні клі-
нічного діагнозу пневмонія перед лікарем постає склад-
ний вибір щодо призначення адекватної АБТ. 

Ще однією патологією, що супроводжується появою 
сухих, а згодом і вологих хрипів, є бронхіт. Етіологічним 
чинником гострого бронхіту в основному є віруси. 
Відносно новою клінічною формою, включеною до між-
народних керівництв з кашлю, став затяжний бактеріаль-
ний бронхіт (рrotracted bacterial bronchitis), який є трива-
лою або постійною інфекцією дихальних шляхів і харак-
теризується щоденним продуктивним кашлем без/з нез-
начним підвищенням температури тіла  понад 4 тижні 
у дітей з порушенням сну, зниженням толерантності 
до фізичних навантажень за відсутності іншої органічної 
патології. У багатьох пацієнтів такий стан є вторинним 
порушенням мукоциліарного клі ренсу, що створює нішу 
для насадження бактерій,  ймовірно, у вигляді біоплівки 
(V. Craven et al., 2013). Саме при затяжних бактеріальних 
бронхітах, асоці йованих з так званою пекельною трій-
цею – Haemophilus influenzae (H. influ enzae), Streptococcus 
pneumo niae (S. pneumoniae) та Mora xella catarrhalis 
(M. catarrhalis), показаний прийом АБ. Серед усіх нозоло-
гій у педіатрії саме бронхіти є най частішою причиною 
поліпрагмазії та зловживання АБ (А.П. Воло совець, 
С.П. Кривопустов, 2011).

Згідно з даними Європейського нагляду за вживанням 
антимікробних препаратів (ESAC-Net), щоденне амбула-
торне використання АБ у 20 європейських країнах (1999-
2017) становить від 10,3 DDD (Нідерланди) до 34,6 DDD 
(Греція), де DDD – це кількість визначених добових доз 
на 1000 жителів. Зловживання АБ супроводжується таки-
ми тяжкими/глобальними негативними наслідками, 
як медикаментозно-індуковані ураження кишечнику 
та печінки, формування та розширення резистому. 
Частота розвитку антибіотикасоційованої діареї у дітей 
залежно від групи АБ складає: кліндаміцин – 20-30%, 
амоксициліну клавуланат – 10-25%, ампіцилін – 5-10%, 
цефалоспорини – 4-9%, макроліди – 2-5 %, фтор хіно-
лони – 1-2%. Проспективне спостереження DILIN ос-
новною причиною медикаментозно-індукованого 
 ураження печінки вважає антимікробні препарати 
(N. Chalasani et al., 2015). Глобальним побічним негатив-
ним ефектом при використанні АБ є насамперед форму-
вання резистентності членів мікробіому (резистом). Отже, 
сьогодні важливе завдання медичної спільноти полягає 
у призупиненні розширення резистому, щоб люди повні-
стю не втратили чутливість до існуючих АБ. У цьому кон-
тексті лікар першої ланки не повинен призначати анти-
мікробні препарати тоді, коли вони не потрібні. 

28.04.2017 набув чинності наказ МОЗ України № 1422 
від 29.12.2016, який дозволяє українським лікарям вико-
ристовувати у своїй роботі міжнародні рекомендації. 
Тепер українські спеціалісти мають змогу користуватися 
тими ж інструкціями, що і фахівці провідних зарубіжних 
установ. Згідно з сучасними підходами до стартової АБТ 
при бактеріально-асоційованій респіраторній патології 
у дітей мікробіологічне дослідження не вважається не-
обхідним, оскільки етіологія більшості випадків захво-
рювань є передбачуваною. Вибір АБ проводиться емпі-
рично, з урахуванням провідної ролі S. pneumoniae, 
H. influ  enzae, M. catar rhalis в етіології бактеріально- 
асоційованих захворювань (H.H. Ramadan et al., 2015). 
За даними Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy (2018), 
стартова емпірична терапія пневмонії має враховувати 
регіональний рівень вакцинації проти пневмокока 
та стійкості S. pneumo niae до пеніцилінів. У регіонах 
з  високим рівнем вакцинації або низькою резистентністю 
рекомендовано застосовувати ампіцилін/амоксицилін. 
У регіонах з низьким рівнем вакцинації або високою ре-
зистентністю стартують з цефалоспоринів. Цефотаксим 
або цефтріаксон призначають також для лікування ста-
ціонарних пацієнтів, інфікованих пневмококами, стій-
кими до пеніциліну, при серйозних інфекціях або тим, 
хто не повністю імунізований проти пневмокока PCV13. 
Оральна АБТ пневмонії, спричиненої S. pneumo niae, 
H. іnfluenzae, може бути успішною за допомогою амокси-
циліну/клавуланату у щеплених проти S. pneumo niae, 
H. іnfluenzae або цефіксиму, цефподоксиму, цефуроксиму, 
цефдиніру за відсутності вакцинації. При підозрі на мі-
коплазмову етіологію пневмонії, особливо у дітей шкіль-
ного віку, додається азитроміцин. 

Отже, ключовим моментом раціональної АБТ у світі є 
рівень вакцинації проти пневмококів, який в Україні за-
лишається достатньо низьким, оскільки щеплення від 
цього збудника є лише рекомендованим, але не обов’яз-
ковим, та регіональний рівень стійкості, який у нас не ви-
значається взагалі. 

Завідувачка кафедри клінічної фарма
кології Національного медичного уні
верситету імені О.О. Бого мольця, док
тор медичних наук, професор Ганна 
Володимирівна Зайченко зосередила 
увагу на раціональній фармакотера-
пії та безпеці використання лікарсь-
ких засобів (ЛЗ) у дітей:

– Внаслідок лікарських помилок, 
закорема неправильного призначен-
ня ЛЗ, тільки в США щорічно страж-

дає близько 1,3 млн осіб. За частотою летальних випадків 
ятрогенні ускладнення займають 4 місце, забираючи жит-
тя більше 100 тис. осіб щорічно. У 2017 році Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ) поставила амбітне 
завдання – за 5 років вдвічі зменшити смертність внаслі-
док неправильного застосування ліків.

Кожному лікарю важливо усвідомити, що не існує ме-
дичних препаратів без побічних ефектів (В.Т. Чумак, 
2009). У жовтні 2017 року стартувала глобальна кампанія 
ВООЗ «Ліки без шкоди», у фокусі уваги якої опинилися 
крайні вікові групи. Наразі виділяють 2 вікові категорії 
пацієнтів із групи ризику за розвитком побічних реакцій, 
для яких встановлюються особливі режими дозування – 
діти і літні люди. Для препаратів з уже затвердженими 
показаннями (крім вакцин) використовують чотирьох-
ступеневий розподіл дітей для клінічних досліджень (КД) 
та режиму дозування ліків: діти віком до 2 років, 2-6 років, 
6-12 років, 12-18 років (Б.К. Романов, 2019). І хоча всі 
зареєстровані препарати проходять ретельне тестування 
до реєстрації, однак далеко не всі ЛЗ досліджуються в по-
пуляції дітей та вагітних. Тільки 4,5% усіх проведених КД 
проходять за участю дітей. У неонатології до 90% ЛЗ 
не проходили клінічних досліджень у відповідній по-
пуляції немовлят (I. Choonara et al., 2002). 

Шлях до безпеки починається з усвідомлення фарма-
цевтичним виробником необхідності особливо ретель-
них підходів до розробки та виробництва лікарських 

засобів для дітей, зі змін у фармацевтичному законо-
давстві відносно педіатричних ліків.

2007 рік ознаменувався значними подіями в педіатрич-
них КД. У березні Комітет експертів ВООЗ з відбору та ви-
користання основних ЛЗ запропонував Виконавчому 
комітету розглянути можливість створення підкомітету 
для встановлення вимог проведення педіатричних КД, 
поліпшення безпеки та ефективності ЛЗ для дітей, спри-
яння розробці та широкому доступу до дитячих ЛЗ, забез-
печення етичних КД високої якості, поліпшення інфор-
мації щодо застосування ЛЗ у дитячій популяції без зайвих 
дитячих КД і затримок у реєстрації ЛЗ для інших вікових 
груп. Також були введені пільги для виробників дитячих 
ліків, що призвело до збільшення кількості розробок в об-
ласті педіатричної фармакології, технології дитячих лі-
карських форм, стимулювання КД за участю дітей, видан-
ню дитячих формулярів, посібників. На сьогодні розроб-
ка дитячих ліків стимулюється й жорстко контролюється. 
ВООЗ і ЮНІСЕФ (United Nations Children’s Fund, 
UNICEF) вживають необхідних заходів щодо поліпшення 
ситуації з критичною нестачею ліків для дітей.

Основні причини, які призводять до ризиків фармако-
терапії у дітей, включають: недотримання режимів дозу-
вання, призначення і використання надмірної кількості 
ЛЗ (поліпрагмазія, синонім «поліфармація»), неналежне 
використання АБ, надмірне використання ін’єкційних 
форм ЛЗ, призначення ЛЗ поза інструкцією (off-label), 
нехтування клінічними рекомендаціями, заснованими на 
даних доказової медицини. Дефіцит ЛЗ, дозволених до ви-
користання у дітей, змушує лікарів-педіатрів вдаватися 
до практики використання ЛЗ з порушенням приписів 
офіційно дозволених інструкцій (M.M. Saiyed et al., 2015; 
J.R. Bellis et al., 2013). Тільки 25% ЛЗ можуть вважатися 
безпечними та одночасно дієвими для дітей. За статисти-
кою, дітям призначають 54% не ліцензованих і відповід-
ним чином не маркованих препаратів. Більшість побічних 
реакцій у дитячій популяції зумовлена дією популярних 
ЛЗ, наприклад АБ, що широко використовуються в педі-
атрії. Побічні ефекти є причиною припинення терапії 
у 50% пацієнтів і вимагають лікування в третині випадків. 
При призначенні таких ЛЗ побічні реакції реєструються 
в 6% випадків у порівнянні з 3,9% при правильному за-
стосуванні (В.К. Таточенко, 2007). 

Найчастіше побічні реакції у дітей (Б.К. Романов, 2018) 
викликають протиінфекційні засоби системної дії (61,6%), 
препарати, що регулюють функції нервової системи 
(13,2%), і засоби для лікування шкіри (10,5%).

За оцінками експертів ВООЗ 2014 р., для 75% дитячих 
захворювань не існує спеціальних педіатричних ЛЗ, а по-
над 50% фармакологічних засобів офіційно не дозволені 
для застосування у дітей (unlicensed) або не застосовують-
ся відповідно до інструкції щодо застосування препарату 
(off-label), а саме: використання ЛЗ у віці, офіційно 
не дозволеному в інструкції; призначення препаратів 
за незареєстрованими показаннями; застосування при 
наявності протипоказань; використання в дозах, на які 
робиться посилання в інструкції до ЛЗ; порушення крат-
ності і тривалості застосування; призначення несприят-
ливих лікарських комбінацій; застосування за по вказа-
ному в інструкції шляху введення препаратів; порушення 
цілісності неподільної лікарської форми; використання 
деяких ЛЗ без попереднього введення пробної дози. Від 
1/3 до 1/2 несприятливих побічних реакцій на ЛЗ у педі-
атричній практиці обумовлені unlicensed або off-label при-
значеннями. Частота нерегламентованих призначень 
становить близько 50% при лікуванні дитини в стаціона-
рі і понад 10% в амбулаторних умовах (А.Р. Титова, 2017). 
Дослід ження, проведені в європейських країнах, показа-
ли, що 1/3 госпіталізованих дітей і до 90% новонародже-
них пацієнтів отримують ліки не відповідно до інструкції 
(I. Choonara et al., 2002). Серед основних off-label призна-
чень у 80% госпіталізованих дітей відмічають надлишкове 
використання симптоматичних засобів (деконгестантів, 
відхаркувальних препаратів, муколітиків, антипіретиків), 
гепатопротекторів, ноотропів, біопрепаратів, вітамінів, 
не кажучи вже про імуномодулювальні, загальнозміцню-
вальні, стимулювальні засоби, зловживання ін’єкціями, 
внутрішньовенними введеннями рідини дітям, зокрема, 
з бронхолегеневою патологією. Дуже гостро ця проблема 
стоїть у відділеннях інтенсивної терапії, особливо ново-
народжених, де ліки поза інструкцією призначаються 
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в 1,2-99,7% випадків. Найбільш поширеними серед 
 нерегламентованих призначень були (S. Balan, 2018; 
H. Nir-Neuman, 2018; S. Gerrard, 2019) доза (7,1-73,1%), 
вік, склад препарату (3,6-100%).

Отже, ефективність та безпечність ліків у педіатричній 
практиці прямо залежить від анатомо-фізіологічних 
 особливостей дитячого організму, порушення дозування, 
кратності й термінів фармакотерапії, призначення ліків 
 off-label, нераціональної взаємодії ЛЗ між собою та їжею, 
обмеження вибору лікарської форми, фармацевтичних 
особливостей ЛЗ для дітей, нераціонального призначен-
ня фітопрепаратів (А.М. Куянцева, 2013). Внаслідок ана-
томо-фізіологічних особливостей фармакологічна від-
повідь у дітей може значно відрізнятися від такої у до-
рослих, насамперед через незрілість систем абсорбції, 
розподілу, метаболізму та виведення ЛЗ. Вікові особли-
вості фізіологічних процесів чинять значний вплив 
на чутливість до ЛЗ, що необхідно враховувати як при 
виборі самого препарату, так і шляху його введення та ре-
жиму дозування. Разом із хронологічним віком велику 
роль відіграє гестаційний вік; ступінь недоношеності 
може впливати на ефект ЛЗ, які вводяться, а також на ві-
рогідність і характер побічних реакцій. 

Лікарям-педіатрам країн пострадянського простору 
властива тенденція до поліпрагмазії. Часто в стаціонарах 
одночасно призначають 5-8 ЛЗ, а в палатах інтенсивної 
терапії – до 15-25. Взаємодія ЛЗ у дітей небезпечна у ви-
падку застосування 5 і більше препаратів системної дії, що 
впливають на ферменти метаболізму та транспортери лі-
ків. До інших факторів ризику негативних ефектів з боку 
ЛЗ належать: висока потенція/ефективність, широке за-
стосування в клініці, вплив на функції життєво важливих 
органів, вузький терапевтичний  індекс, зв’язок із білками 
крові більше ніж на 90%,  інтенсивний печінковий мета-
болізм, невідповідна  лікарська форма (А.Р. Титова, 
И.Л. Асецкая, В.А. Поливанов, С.К. Зырянов, 2017).

Вибір лікарської форми в дитячій практиці визначаєть-
ся смаковими якостями, складом допоміжних речовин, 
зручністю застосування для дитини та батьків, надійністю 
дозування (найбільш небезпечні в плані розвитку побіч-
них реакцій недозовані ЛЗ – мікстури, краплі, мазі, роз-
чини для полоскання горла, відвари, настої), правильно 
вибраним шляхом і методом введення ліків, наявністю 
маркування і пристосуванням для дозування, захистом 
від випадкового проковтування дітьми, прийнятним тер-
міном зберігання (V. Ivanovska, C.M. Rademaker, 2014; 
Y. Thabet, 2018). Важливою проблемою, яку необхідно 
вирішити при розробці нових лікарських форм, є забез-
печення точності їх дозування при гнучкому режимі до-
зування. Сьогодні у педіатрії існують нові розробки з ви-
користанням інноваційних платформних технологій, 
наприклад, мінітаблетки та ородисперсні препарати.

Принципи призначення АБ у педіатрії з позиції фарма-
кологічної безпеки включають правило 4 «П»: правильний 
препарат, правильний шлях введення, правильна доза, 
правильна тривалість лікування. 

Цефалоспорини – одна з найефективніших та безпеч-
них груп АБ в педіатрії. Згідно з прогнозами клінічних 
фармакологів, найбільш динамічними будуть розробки 
та вихід на ринок нових цефалоспоринів III покоління. 
Цефіксим – перший цефалоспорин III покоління для пе-
рорального застосування, для якого характерна висока 
терапевтична ефективність і безпека лікування в умовах 
стаціонару та амбулаторної практики, бактерицидна дія, 
пов’язана з пригніченням синтезу пептидогліканів клі-
тинних мембран під час розмноження бактерій. На ринку 
України добре зарекомендував себе препарат цієї групи 
Сорцеф® фармацевтичної компанії «Алкалоїд». Моди-
фікована хімічна структура цефіксиму (Сорцеф® ) має 
покращені мікробіологічні характеристики, що забезпечує 
розширений спектр антибактеріальної дії, більшу резис-
тентність до низки β-лактамаз, зменшену кількість побіч-
них ефектів, достовірне зниження мінімальної інгібуючої 
концентрації, підвищену резистентність до соляної кис-
лоти (ефективне пероральне застосування), добре про-
никнення та високу концентрацію в тканинах, що дозво-
ляє приймати цей ЛЗ 1 раз на добу. Препарат проявляє 
значну антибактеріальну активність щодо грампозитив-
них (S. pneumoniae, S. pyogenes) та грамнегативних мікро-
організмів (H. influenzae, H. parainfluenzae, M. catarrhalis, 
Enterobacter spp., Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, 
Proteus vulgaris, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 
Salmonella spp.). Препарат Сорцеф® клінічно ефективний 
при лікуванні інфекцій «пекельної трійці», має високий 
ступінь стабільності в присутності β-лактамаз. Цефіксим 
створює високі концентрації в різних тканинах і рідинах 
організму (слизова оболонка бронхів та мокротиння 
>2,4 мкг/л, нирки 0,5 мкг/л, мигдалики 0,23-0,8 мкг/л, 
середнє вухо 1,3-1,4 мкг/л), що обґрунтовує доцільність 

використання цього ЛЗ при запаленні верхніх і нижніх 
дихальних шляхів, середніх отитах, інфекціях сечовивід-
них шляхів (A. Gladki, 2013). На відміну від макролідів, 
препарат виявляє активність як проти стрептококів, так 
і проти гемофільної палички.

Міжнародними дослідженнями також доведено, що 
цефіксим більш ефективний у профілактиці рецидиву-
ючих інфекцій сечовивідних шляхів, ніж нітрофу-
рантоїн. Цефіксим – препарат вибору для лікування 
бактеріально-асоційованих захворювань у дітей з ін-
фекцією Епштейн – Барра, оскільки при використан-
ні амінопеніцилінів можливе формування імунокомп-
лексної патології нирок. Зручна лікарська форма пре-
парату Сорцеф® у вигляді гранул для приготування 
суспензії, що приймається перорально, для дітей від 
6 місяців та таблеток, вкритих плівковою оболонкою, 
для пацієнтів старше 12 років; відсутність залежності 
від прийому їжі; кратність застосування 1 раз на добу  – 
усе це забезпечує високий комплаєнс до АБТ. Отже, 
педіатричними перевагами препарату Сорцеф® є ефек-
тивність щодо клінічно значущих збудників, безпеч-
ність у педіатричній практиці, наявність адаптованої 
дозованої дитячої лікарської форми, однократний при-
йом ЛЗ, фізіологічний шлях виведення (препарат ви-
водиться в основному в незміненому вигляді з сечею), 
низький ризик формування резистентності збудників, 
відсутність залежності від прийому їжі, економічна 
 доступність.

Дитячий пульмонолог, професор П. Переновська 
(Болгарія) доповнила виступ доповіддю про європейські 
рекомендації з АБТ при ГРІ та інфекціях сечовивідних 
шляхів у педіатрії з позиції доказової медицини та влас-
ного досвіду. Професор навела світову статистику, яка 
показує, що 75% антибіотиків в амбулаторній практиці 
призначаються для лікування ГРІ, а 95% лікарів підтвер-
дили, що іноді призначають антимікробні препарати без 
впевненості в їх необхідності. 17 січня 2020 року ВООЗ 
опублікувала 2 нові доповіді, де визнала бактеріальну ре-
зистентність глобальною проблемою та навела невтішні 
дані щодо стійкості штамів S. pneumoniae до амоксици-
ліну в 55% ізоляту з середнього вуха, 53% пазух носа 
та 48% – носоглотки; зростання за останні роки кіль-
кості штамів H. influenzae, які продукують β-лактамазу, 
до 30-35% (M.R. Jacobs et al., 2004). Тому цефіксим, пе-
роральний цефалоспорин III покоління, може бути при-
значений як емпірична терапія для лікування позагос-
пітальних інфекцій дихальних та сечовивідних шляхів. 
Для збереження ефективності АБ необхідно впрова-
дження програми раціонального застосування антимі-
кробних препаратів SMART, проведення широкомасш-
табної кампанії з вакцинації (Hib, пневмококи, грип), 
ефективне навчання лікарів та інформування населення 
для припинення неконтрольованого прийому АБ, ви-
користання пробіотиків для контролю за резистомом.

Підготувала Вікторія Бандалетова ЗУ
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Системні васкуліти:  
принципи діагностики та лікування

Продовження. Початок у № 1 (52), 2020 р., стор. 1617.

Системні васкуліти – велика група патологічних станів, при яких уражуються судини організму 
з явищами запалення стінки (в основному залучається інтима), утворенням тромбів, 
вторинною оклюзією, порушенням кровотоку, вторинними змінами в органах та системах, 
при яких клінічні прояви залежать від локалізації та калібру уражених судин.

У клінічній практиці системні васкуліти зустрічаються до-
сить рідко. За даними David Cabral et al. (2018), щорічна час-
тота первинного васкуліту у дітей та підлітків у віці до 17 років 
становить 12-53 випадки на 100 тис. Первинний васкуліт ста-
новить приблизно 2-10% усіх педіатричних станів, що спо-
стерігають у дитячих ревматологічних відділеннях.

Неспецифічний аортоартеріїт
Неспецифічний аортоартеріїт (хвороба Такаясу) – прогресу-

юче гранулематозне запалення стінки аорти та її основних 
гілок у генетично спровокованих осіб (з наявністю HLA-
DR4), з порушенням внутрішньосудинної гемодинаміки, 
розвитком тромбозу з облітерацією просвіту та ішемічними 
процесами в ділянках та органах. Встановлення такого діа-
гнозу у дітей часто затягується через неспецифічні симптоми 
або через рецидивуючий перебіг, коли періоди загострення 
та ремісії чергуються. В Україні серед дітей спостерігаються 
поодинокі випадки, хворіють частіше дівчата, дебют захво-
рювання переважно припадає на початковий шкільний період 
(7-10 років). 

Етіологія захворювання не встановлена, найчастіше роз-
виток патологічного процесу пов’язують із інфекціями.

Фактор генетичної сприйнятливості, який найбільш по-
слідовно асоціювався з артеріїтом Такаясу, є алелем HLA-B52 
людського лейкоцитарного антигену (HLA), який був під-
тверджений у кількох етнічних групах. HLA-B52 має більш 
високу поширеність у азіатів, що може допомогти пояснити 
більшу частоту артеріїтів Такаясу в цій популяції. Крім того, 
дослідження геномної асоціації виявили декілька локусів 
сприйнятливості, що не є HLA.

Патогенез. У патогенезі неспецифічного аортоартеріїту 
можлива участь різних імунологічних механізмів. Патогенна 
роль інфекції гіпотезується декількома дослідниками, але 
підтвердження та докази поки що залишаються неперекон-
ливими. У генетично схильних осіб у патологічний процес 
залучаються судинні шари стінки аорти та великих кровонос-
них судин шляхом впливу антиаортальних антитіл та антитіл 
до ендотеліальних клітин із розвитком аутоімунного запален-
ня. Клітинний інфільтрат при артеріїті Такаясу містить близь-
ко 15% кожного з CD4+ і CD8+ Т-клітин. IL-6 являє собою 
прозапальний цитокін, який переважно синтезується акти-
вованими моноцитами, макрофагами і Т-клітинами. IL-6 
активує В-клітини і посилює цитотоксичність Т-клітин, ак-
тивність природних клітин-кілерів, проліферацію фіброблас-
тів і синтез білка гострої фази.

На початку аутоімунного запального процесу в стінці аор-
ти спостерігаються явища гранулематозного артеріїту; процес 
переважає в межах адвентиції, внутрішній частині середньої 
оболонки аорти із розвитком її некрозу. В результаті проліфе-
ративних змін та відкладення колагену потовщується інти-
ма, що сприяє виникненню мікро-, а далі і макротромбів. При 
подальшому розвитку хвороби спостерігається фіброз інтими 
та адвентиції, дегенерація середньої оболонки судини, що 
веде до сегментарних стенозів, оклюзій судин.

Класифікація
Виділяють 4 анатомічних типи НАА.
·	 При І типі уражуються дуга аорти та її гілки з одно-

часним ураженням лівої підключичної та загальної сонної 
артерії.

·	 При ІІ типі спостерігаються ізольовані зміни грудного 
та черевного відділів аорти з залученням їх гілок (ниркової, 
стегнової).

·	 При ІІІ типі патологічний процес у дузі аорти поєдну-
ється зі змінами у грудному та черевному відділах.

·	 При ІV типі уражується легенева артерія, потім приєд-
нується патологія судин із перших трьох варіантів.

Клінічні ознаки хвороби Такаясу залежать від того, який 
сегмент аорти був уражений (локалізація стенозуючого сег-
мента). Виділяють стенози середньогрудної, діафрагмальної, 
інтервісцеральної, інтерренальної, інфраренальної локалі-
зації. Внутрішньорганні судини та дрібні артерії дисталь-
ного русла практично не уражуються. Над сегментом стенозу 

спостерігається вторинний коарктаційний синдром, коли над 
сегментом ураження розвивається артеріальна гіпертензія 
та ішемія тканин після сегменту стенозу на фоні загальної 
запальної реакції організму аутоімунного характеру.

Клінічні симптоми хвороби Такаясу:
1) субфебрильна температура, слабкість;
2) відсутність пульсу на руках;
3) відсутність пульсу на сонних, підключичних, скроневих 

артеріях;
4) біль та парестезії в кінцівках;
5) головокружіння, запаморочення;
6) артралгії, міалгії;
7) стійке зниження тиску на ногах.
Діагностичні критерії хвороби Такаясу в дитячому віці 

EULAR/PRINTO/PRES розроблені на основі діагностичних 
критеріїв цього захворювання у дорослих Американською 
колегією ревматологів: 

·	 початок захворювання до 14 років;
·	 слабкість та дискомфорт у м’язах кінцівок при рухах;
·	 зниження пульсації на одній або обох плечових ар теріях;
·	 різниця артеріального тиску більше ніж 10 мм рт. ст. 

на плечових артеріях;
·	 наявність шуму, який виявляється при аускультації над 

підключичними артеріями та брюшною аортою;
·	 ангіографічна аномалія (звичайна рентгенографія, КТ 

або МРТ) аорти або її головних гілок та легеневих артерій 
(обов’язковий критерій); 

·	 підвищення рівня показників гострої фази (ШОЕ  
та/або СРБ).

Наявність цих критеріїв забезпечує чутливість та специфіч-
ність діагностики хвороби Такаясу понад 99%.

У процесі перебігу захворювання виділяють гостру та хро-
нічну фази.

У гострій фазі на перший план виходять загальні ознаки 
хвороби: субфебрилітет, слабкість, підвищена втомлюваність, 
зниження маси тіла, міалгії та артралгії, головний біль, 
 головокружіння. Тривалість гострої фази складає від 3 
до 7 тижнів.

У хронічній фазі симптоми хвороби зумовлені судинними 
ураженнями: відсутність пульсу на променевій артерії, запа-
морочення, порушення зору, слабкість у руках, важка гіпер-
тонія з порушенням мозкового кровообігу, виявлення шуму 
над ураженими артеріями, різниця систолічного тиску на обох 
руках більш ніж на 10 мм рт. ст. Клінічні симптоми захворю-
вання розвиваються внаслідок сегментарного стенозу аорти 
та її гілочок. Найчастіше уражується дуга аорти та її абдомі-
нальна ділянка. Судини верхніх кінцівок та дуги аорти вклю-
чаються в патологічний процес частіше, ніж здухвинні артерії. 
Можливе ураження легеневих артерій, при якому в пацієнтів 
розвивається легенева гіпертензія. Ураження серця виникає 
у вигляді розвитку серцевої м’язової ішемії, інфаркту міокар-
да, серцевої недостатності, раптової смерті, недостатності 
аортального клапана в результаті розширення порожнини 
лівого шлуночка на фоні артеріальної гіпертензії. Від момен-
ту гострої фази до виявлення симптомів ураження окремих 
артеріальних сегментів проходить декілька років (від 3 до 5), 
але в цей час можливий розвиток важких ускладнень у вигля-
ді цеберальної, серцевої, ниркової, поліорганної недостатно-
сті з несприятливим наслідком. 

У розвитку захворювання можна виділити три стадії:
І – зниження пульсу ще немає, переважають неспецифічні 

загальні скарги на підвищення температури тіла, артралгії, 
схуднення. Специфічних клінічних та лабораторних показ-
ників немає. При проведенні доплерографічного обстеження 
можна виявити збільшення індексу інтима-медіа в локусі ви-
хідного або низхідного тракту аорти, підвищення швидкості 
кровообігу в локусі;

ІІ – з’являється біль по ходу судин, больові відчуття при їх 
пальпації, зберігаються доплерографічні зміни;

ІІІ – виникають фіброзні зміни, зменшується внутрішній 
діаметр судин, виникає локальний стеноз просвіту судини, 
на перший план виступають ішемічні ураження органів 
та шум над ураженою частиною артерії. 

Зовнішніх характерних ознак наявності хвороби Такаясу не-
має, стан дитини нормальний, рухові функції не змінені. Однак 
при наявності вищезазначених симптомів треба виміряти тиск 
на руках (він може бути підвищеним) та ногах (різниця артері-
ального тиску менше 20 мм рт. ст. або її зовсім немає).

Доплерографічне дослідження виявляє гіпертрофію комп-
лексу інтима-медіа на окремих ділянках, нерівномірне 
 зниження швидкості кровотоку, ділянки звуження просвіту 
судин, аневризми, змінення прохідності судин нижче ділян-
ки звуження.

Ангіографічне дослідження дозволяє виявити деформацію 
контурів судин, оклюзію частини аорти та її гілочок, розвиток 
колатерального кровотоку, оцінити ступінь стенозу, необхід-
ність хірургічного втручання для встановлення протезу судин.

На жаль, не існує специфічних лабораторних досліджень 
та валідованих біомаркерів активності захворювання при не-
специфічному аортоартеріїті, які могли б бути корисними для 
клінічної практики.

Одним з найпоширеніших підходів до оцінки активності 
захворювання при хворобі Такаясу є визначення Націо-
нального інституту охорони здоров’я США (1994): 

1) захворювання вважається активним при рецидиві або 
погіршенні стану пацієнта;

2) при наявності лихоманки, болю в опорно-руховому  апараті 
без іншої виявленої причини, підвищенні ШОЕ (>20 мм/год), 
додаванні нових уражень судин у раніше не уражених ділянках, 
діагностованих під час візуального обсте ження.

Приблизно третина пацієнтів не мають підвищених мар-
керів запалення в дебюті захворювання. Гострофазові показ-
ники, такі як ШОЕ та С-реактивний білок (СРБ), є найцін-
нішими тестами без візуалізації, які використовуються для 
моніторингу перебігу захворювання.

Диференційний діагноз неспецифічного аортоартеріїту про-
водиться між системними васкулітами та іншими дифузними 
захворюваннями сполучної тканини (вторинними васку-
літами), а також із вродженими аномаліями судин (коаркта-
цією аорти, синдромом Марфана та фіброзно-м’язовою дис-
плазією). 

Лікування хвороби Такаясу спрямоване на контроль запа-
лення стінок судин та запобігання незворотному ураженню 
органів. Рання діагностика та своєчасне агресивне лікування 
дуже важливі для досягнення стійкої ремісії. Після її настан-
ня більшості пацієнтів необхідно продовжувати лікування, 
щоб зменшити ризик рецидивів запального аутоімунного 
процесу або прогресування хвороби. Неактивна стадія захво-
рювання не гарантує, що ураження судин не буде прогресу-
вати.

Терапія насамперед повинна бути спрямована на ліквідацію 
аутоімунного запалення, індукцію ремісії та включати в себе:

1) глюкокортикоїди (ГК) у дозі 1-1,5 мг/кг на добу за пред-
нізолоном на 1-2 місяці з поступовим зниженням до підтри-
мувальної дози (0,2-0,3 мг/кг на добу) протягом тривалого 
часу (3-5 років) під контролем за допомогою лабораторних 
та інструментальних методів обстеження.

При важкому перебігу допускається проведення пульс- 
терапії метилпреднізолоном у дозі 5-15 мг/кг на добу (за пред-
нізолоном) протягом 3 днів, далі доцільний перехід на пер-
оральний прийом преднізолону. Метилпреднізолон розводять 
у 200 мл 5% розчину глюкози або фізіологічного розчину 
і повільно вводять протягом не менше однієї години під 
контролем температури, пульсу, артеріального тиску. 
Лікування кортикостероїдами призводить до клінічної ремі-
сії в 60% випадків;

2) метотрексат у дозі 10-15мг/м2 поверхні тіла на тиждень 
під суворим контролем показників периферичної крові та ін. 
Імуносупресія циклофосфамідом (1-2мг/кг на добу), азатіо-
прином (1-2мг/кг на добу) призначається в резистентних 
випадках або з метою зниження дози кортикостероїдів;

3) терапія імунобіологічними препаратами: TNF-інгі-
бітори (етанерцепт, адалімумаб), інгібітор IL-6 (тоцилізумаб). 
Препарат, дія якого спрямована на В-клітини (моноклональ-
ні анти-CD20-антитіла), – ритуксимаб – все частіше засто-
совується для лікування артеріїту Такаясу у дітей;
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4) ліки, що знижують агрегацію тромбоцитів: пентоксифілін 
дітям старше року призначається 2 рази на день внутрішньом’я-
зово 5-10 мг/кг; дипіридамол у дозі 2-5 мг/кг на добу за 2-3 при-
йоми; тиклопідин дітям з 14 років по 0,25 г 1-2 рази на добу. 
Антиагреганти призначають на декілька місяців під контролем 
часу згортання крові, кількості тромбоцитів, коагулограми;

5) при ішемічному ураженні органів, що швидко прог ресує, 
показане призначення прямих антикоагулянтів. Гепарин вво-
дять підшкірно в дозі 150-300 ОД/кг на добу на 4 введення;

6) блокатори АПФ при гіпертензійному синдромі (кап-
топрил 1-2 мг/кг на добу за годину до прийому їди, після 
14 років – еналоприл 0,01 мг/кг 1 раз на добу). Інгібітори 
АПФ слід застосовувати з обережністю у пацієнтів зі стенозом 
ниркової артерії, оскільки гіперренінемія призводить до різ-
кого падіння артеріального тиску, що може становити ризик 
для органів, переповнених стенозованими артеріями;

7) препарати, що покращують мозковий кровообіг (вінпо-
цетин 0,5-1 мг/кг на добу);

8) щонайменше третина дітей із хворобою Такаясу потребує 
хірургічного втручання. Незворотні стенотичні або обструк-
тивні ураження судин із гемодинамічним порушенням у різ-
них органах потребують процедури реваскуляризації, яку слід 
проводити під час фази медикаментозної ремісії захворюван-
ня та лише в центрах, що мають досвід хірургічного лікуван-
ня неспецифічного аортоартеріїту.

Рання діагностика та ефективні варіанти лікування значно 
знизили рівень смертності при хворобі Такаясу серед дітей, 
проте захворювання все одно часто прогресує, виникають 
рецидиви, пацієнтам необхідна постійна медикаментозна 
терапія у понад 80% випадків. Відсутність рецидивів захво-
рювання при використанні імунобіологічних препаратів до-
сягає 80% за 2 роки (F.A. Aeschlimann et al., 2017). За відсут-
ності ускладнень виживаність пацієнтів за період 15 років 
складає 96,4%.

Таким чином, покращена обізнаність лікарів, своєчасна 
діагностика та використання ефективних методів терапії, 
системний моніторинг активності захворювання та ефектив-
ності терапії можуть сприяти кращим результатам у майбут-
ньому.

Вузликовий поліартеріїт
Вузликовий поліартеріїт (ВП) – первинний системний не-

кротичний васкуліт, що характеризується запальними ура-
женнями судин середнього та малого розміру, переважно при 
біфуркації судин, із некрозом їхніх стінок, аневризматичними 
змінами артерій, сегментарним вторинним ураженням тка-
нин – крововиливом, тромбозом, ішемією та інфарктом ор-
ганів. ВП у дітей зустрічається рідко. Пік захворюваності 
спостерігається у віці 9-11 років без ґендерної специфіки, 
у той час як серед дорослих людей це захворювання частіше 
уражує чоловіків. В Україні серед дитячого населення спосте-
рігаються поодинокі випадки захворювання в будь-якому віці. 
На відміну від деяких інших васкулітів (мікроскопічного по-
ліартеріїту, гранулематозу тощо), ВП не асоціюється з анти-
нейтрофільними цитоплазматичними антитілами (ANCA).

Етіологічні фактори розвитку захворювання невідомі. 
Найчастіше початок патологічного процесу пов’язують з ін-
фекційними та алергічними чинниками.

В основі патогенезу розвитку цього патологічного процесу 
лежить гіперергічна реакція у вигляді аутоімунного запален-
ня стінок судин (панартеріїту) під дією різних провокувальних 
факторів (вірусних, бактеріальних інфекцій, переохолоджен-
ня, впливу опромінення, хімічних та лікарських речовин) 
у генетично спровокованих дітей. Під час гіперергічної реак-
ції розвивається аутоімунна реакція «антиген – антитіло» 
до судинної стінки, формування імунних комплексів, відкла-
дення їх у судинній стінці та підсилення в ній аутоімунного 
запалення. Ураження стінки судин призводить до формуван-
ня тромбів, виникнення аневризм, інфарктів органів.

Класифікація вузликового поліартеріїту 
І. Виділяють наступні клінічні форми ВП ( в залежності від 

переважання локальних уражень):
1) периферійна (без вісцеритів);
2) тромбангітична;
3) астматична;
4) нирково-вісцеральна;
5) нирково-поліневротична.
ІІ. Перебіг хвороби може бути гострим, підгострим, хро-

нічним.
ІІІ. За фазами хвороби:
1) активна;
2) неактивна.
ІV. Стадії:
І – лихоманково-больовий синдром;
ІІ – приєднання ураження різних органів;
ІІІ – кінцева, або генералізована стадія.
Клінічна картина. Захворювання починається гостро або 

повільно із симптомів загального характеру: підвищення тем-
ператури тіла (переважно інтермітуюча лихоманка), почуття 
слабкості, артралгії, біль у животі, м’язах, ознаки ураження 
серця, нирок, легень. При цій формі характерний симптом 
«катастрофічного схуднення», коли за місяць дитина може 
втратити від 4 до 10-12 кг маси тіла.

Шкірні прояви відзначаються наявністю геморагічної 
 пурпури – ліведо («мармурова шкіра») – у вигляді стійких 
червоно- фіолетових плям, сітчастої синюшності із симетрич-
ною локалізацією на голенях, стопах, частково стегнах, верхніх 
кінцівках, тулубі.

У дітей рідко спостерігаються аневризматичні зміни арте-
рій – вузликів по ходу судин, які можуть бути синюшного або 
червоного кольору, болісні, не змінюють колір протягом доби. 
Інші шкірні прояви, що спостерігаються при ВП, – це ерите-
матозний, папульозний, геморагічний, уртикарний, везику-
льозний, некротичний висип.

Ураження суглобів спостерігається у вигляді артритів, ар-
тралгій.

Симптоми ураження нервової системи пов’язані із патоло-
гічним процесом у судинах, які забезпечують живлення 
того чи іншого нерву. Якщо уражується судинна оболонка 
мозку, спостерігається арахноїдит. При залученні до патоло-
гічного процесу окремих гілочок судин спостерігаються не-
симетричні неврити, головний біль, головокружіння, запа-
морочення; при наявності тромбозів, розривів аневризм – 
порушення мозкового кровообігу з вогнищевою симптома-
тикою. Одним із ранніх симптомів ВП є ураження судин 
очного дна – виявляються аневризми артерій, периваскуляр-
ні інфільтрати, тромбоз артерій сітківки.

Ураження нирок – важкий симптом ВП. Воно має прояви 
судинної нефропатії (майже у 90% хворих): протеїнурія, мі-
крогематурія, циліндрурія, швидкий розвиток ниркової не-
достатності. Унаслідок розвитку тромбозу ниркової артерії 
можливий розвиток інфаркту нирки з важкими клінічними 
симптомами: різкий біль у попереку, підвищення температу-
ри тіла, макрогематурія. Гломерулонефрит може мати форму 
із помірним сечовим синдромом до дифузного гломеру-
лонефриту зі стійкою артеріальною гіпертензією. Розвиток 
синдрому злоякісної гіпертензії та нефротичного синдрому 
суп ро воджується швидким приєднанням ниркової недостат-
ності. Артеріальна гіпертензія пов’язана з нирковим васкулі-
том або ураженням клубочків.

Ураження серця зумовлене залученням у патологічний про-
цес коронарних судин або дрібних судин перикарду. В пер-
шому випадку спостерігаються напади стенокардії, можливий 
розвиток інфаркту міокарда із супутньою серцевою недостат-
ністю, в другому випадку – гемоперикард.

Ураження легень спостерігається у вигляді легеневого ва-
скуліту або інтерстиціальної пневмонії, інфаркту легенів. 
Клінічно проявляється болем у грудній порожнині, кашлем, 
задишкою, наявністю крові в мокроті. При аускультації ви-
слуховуються різні хрипи – вологі, сухі. На рентгенограмі 
виявляється посилення та деформація легеневого судинного 
малюнку.

Ураження шлунковокишкового тракту зумовлене уражен-
ням судин, які живлять органи. Пацієнти скаржаться на біль 
у різних відділах брюшної порожнини, нудоту, іноді блюван-
ня з кров’ю, випорожнення з кров’ю та слизом.

Дані лабораторних досліджень
При дослідженні крові спостерігається підвищення ШОЕ, 

рівня серомукоїду, нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом вліво, 
тромбоцитоз, позитивний СРП, підвищені показники ЦІК, 
при ураженні нирок – анемія, підвищення рівня сечовини, 
креатиніну.

Дослідження сечі виявляє протеїнурію, гематурію різного 
ступеня тяжкості, циліндрурію.

Дані інструментальних методів обстеження
·	 Біопсія уражених ділянок шкіри та м’язів: запально- 

інфільтративні та некробіотичні зміни в судинах (запальна 
інфільтрація та фібринозний некроз адвентиції, медії та ендо-
телію судин). У стадії ремісії в стінці судин розвивається фіб-
роз із руйнуванням внутрішньої еластичної мембрани.

·	 Рентгенографія суглобів патологічних змін не виявляє.
·	 Вісцеральна ангіографія виявляє мікроаневризми ура-

жених артерій. Її проводять у тих випадках, коли біопсію ура-
жених тканин провести неможливо. Це стосується органів 
брюшної порожнини, судин нирок, печінки, селезінки, шлун-
ка, тонкого кишечнику.

·	 Доплерографічне обстеження судин ниркових та інших 
артерій виявляє їх стенозування в результаті потовщення усіх 
оболонок судинної стінки, їх нерівномірності, наявності на-
шарувань (тромбів, відкладень фібрину), аневризматичних 
випинань.

Встановлення діагнозу ВП є доволі важким процесом, 
тому що відсутні специфічні клінічні ознаки, характерні для 
цієї патології.

Діагностичні критерії ВП (American College of Rheu mato-
logy, 1990):

·	 втрата маси тіла більш ніж 4 кг з початку захворювання, 
яка не пов’язана із особливостями харчування;

·	 сітчасте ліведо на шкірі нижніх кінцівок та тулубі;
·	 міалгії, слабкість та больові відчуття у м’язах ніг;
·	 мононеврит або полінейропатія;
·	 тестикулярний біль у хлопчиків;
·	 підвищення систолічного та діастолічного артеріаль ного 

тиску;
·	 підвищення рівня сечовини та креатиніну в крові;

·	 вірус гепатиту В (наявність HbsAg або антитіл до нього 
в сироватці крові);

·	 артеріографічні зміни – аневризми, оклюзії вісцераль-
них артерій;

·	 зміни біопсійного матеріалу (гранулоцитарна і моно-
нуклеарно-клітинна інфільтрація стінки судин).

Наявність 3 та більше критеріїв дозволяє встановити діа-
гноз ВП.

Результати лабораторних досліджень при ВП неспецифіч-
ні, але можуть допомогти виявити системний характер захво-
рювання:

·	 підвищена ШОЕ та/або С-реактивний білок. Ці марке-
ри можуть бути корисними для оцінки активності захворю-
вання, але не в усіх пацієнтів; 

·	 лейкоцитоз, нормохромна анемія або тромбоцитоз;
·	 підвищений рівень креатиніну, протеїнурія;
·	 підвищений рівень ферментів печінки;
·	 гіпергаммаглобулінемія.
При ВП можуть спостерігатися кріоглобуліни, циркулюю-

чі імунні комплекси та зниження рівня сироваткового 
комплементу (С3, С4), але вони не є специфічними.

ANCA-тестування при ВП рідко буває позитивним. Анти-
нуклеарні антитіла та ревматоїдний фактор, як правило, нега-
тивні, але можуть бути виявлені низькі позитивні титри.

Диференційний діагноз найчастіше проводиться між ВП 
та іншими первинними васкулітами, вторинним васкулітом 
при інфекційних захворюваннях (сепсисі, гепатиті, ВІЛ, HBV, 
HCV), ревматичними хворобами (СЧВ, ЮРА, ЮДМ), онко-
логічними процесами.

Лікування необхідно починати в умовах стаціонару, підби-
рати для кожної дитини індивідуально в залежності від харак-
теру перебігу, активності запального процесу та клініко-мор-
фологічних уражень органів та систем.

Необхідно проводити моніторинг артеріального тиску 
(2-3 рази на день), систематично робити аналіз крові та сечі.

Дитина повинна дотримуватися постільного режиму. Завдання 
дорослих – захистити її від стресів. Також слід  провести лікуван-
ня патології, викликаної інфекційними агентами.

Показане дієтичне харчування з обов’язковим контролем 
випитої та виділеної рідини. Дієта повинна бути повноцін-
ною, але з низьким вмістом білків, жирів, солі.

Імуносупресія продовжує залишатися стандартною тера-
пією ВП.

·	 ГК призначають у дозі 1 мг/кг на добу до настання клі-
нічного ефекту (в середньому на 1 місяць) з наступним знижен-
ням дози за 7-10 діб від 2,5 мг до 0,5 мг/кг на добу. Далі провести 
зниження за 7-14 діб до підтримувальної дози 0,3 мг/кг, яку 
можна залишити до повної впевненості у ремісії процесу 
(в  середньому 12-24 місяці). При неефективності монотерапії 
ГКК, у випадках з високою активністю, наявністю ураження 
життєво важливих органів і несприятливих прогностичних оз-
нак (периферична гангрена, полінейропатія, ураження шлун-
ково-кишкового тракту) починати лікування доцільно з прове-
дення пульс-терапії метилпреднізолоном у поєднанні з інфу-
зійною терапією циклофосфамідом.

·	 Циклофосфамід 2,0-3,0 мг/кг на добу або у вигляді 
пульс-терапії в/в 10-15 мг/кг один раз на місяць № 12, далі 
1 раз у 3 місяці № 6-12. 

·	 При класичному ВП у якості базисного препарату при-
значається азатіоприн 2 мг/кг на добу з можливим зниженням 
дози до 1,5 мг/кг на добу через рік. Тривалість підтримуваль-
ної терапії АЗА в поєднанні з ГК повинна становити не мен-
ше 24 місяців.

·	 Лікування артеріальної гіпертензії (інгібітори АПФ): 
каптоприл 0,3мг/кг раз на добу, еналаприл 0,07-0,47 мг/кг 
за 1-2 прийоми, лізіноприл 0,08мг/кг.

При тяжкому перебігу є доцільним одночасне призначен-
ня декількох препаратів: інгібіторів АПФ або блокаторів ре-
цепторів ангіотензину ІІ, β-блокаторів адренорецепторів, які 
більш ефективні в комбінації з діуретиками і/або блокатора-
ми повільних кальцієвих каналів. Стабілізація артеріального 
тиску за допомогою антигіпертензивних ліків різних груп, які 
призначаються в різних комбінаціях, дозволяє загальмувати 
прогресування ниркової недостатності, зменшити ризик роз-
витку судинних катастроф, недостатності кровообігу.

·	 Антикоагулянти та антиагреганти: гепарин 150 тис. ОД/кг 
на добу; дипіридамол (курантил) – дітям до 5 мг/кг на добу, пен-
токсифілін (трентал) 0,1-0,3 г/добу за 2 при йоми.

·	 Імунобіологічні препарати показані пацієнтам 
із стероїд- рефрактерним або рецидивуючим перебігом ВП. 
У літературі описані випадки успішного лікування інгібіто-
рами фактора некрозу пухлини (інфліксимаб, етанерцепт) 
та антагоністами інтерлейкіну-6 (тоцилізумаб).

·	 Хірургічне лікування показане при розвитку ниркової 
недостатності (нефректомія, трансплантація) та тромбозі бри-
жових артерій.

Прогноз проблематичний при розвитку хронічної ниркової 
недостатності, ураженні серця, центральної нервової системи.

Диспансерне спостереження проводиться в поліклініці до-
вічно із систематичним (перший рік кожні 3 місяці, потім – 
2 рази на рік) обстеженням та корекцією лікування в умовах 
стаціонару. Профілактичні щеплення не проводять.

Продовження у наступному номері. ЗУ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ЛЕКЦІЯ
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VI академічний симпозіум з педіатрії: 
сучасні тенденції у лікуванні хвороб дитячого віку

4-6 березня 2020 р. у м. Трускавець за підтримки Міністерства охорони 
здоров’я (МОЗ) України, Національної медичної академії післядипломної 
освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика, Асоціації педіатрів України та м. Києва 
разом з ГО «Міжнародна академія медичної освіти» відбулася науково-
практична конференція з міжнародною участю «VI академічний симпозіум 
з педіатрії». В рамках наукового заходу за участю вітчизняних та іноземних 
спікерів із Великобританії, Франції, Болгарії, Ізраїлю, Білорусі та Литви 
були розглянуті проблемні питання педіатрії, дитячої гастроентерології, 
пульмонології, алергології, неврології, нефрології, ендокринології, 
кардіоревматології, офтальмології та генетики.

Симпозіум традиційно був організований 
та пройшов під науковим керівництвом голо-
ви Асоціації педіатрів м. Києва, заслуженого 
лікаря України, завідувачки кафедри дитячих 
і підліткових захворювань НМАПО іме-
ні П.Л. Шупика, доктора медичних наук, про-
фесора Галини Володимирівни Бекетової. 
Пані Галина сердечно привітала всіх учасників 
конференції та побажала цікавих доповідей, 
дискусій та приємних вражень від перебуван-
ня у гостинному Трускавці. До урочистих ві-
тань також долучилися проректор з наукової 
роботи НМАПО імені П.Л. Шупика професор 
Наталія Олегівна Савичук, міський голова 
м. Трускавець Андрій Богданович Куль чиць-
кий та єпископ Самбірсько-Дрогобицької 
єпархії Української греко- католицької церкви 
Ярослав Приріз.

Робота секційних засідань розпочалася 
з обговорення глобальної проблеми сучаснос-
ті – антибіотикорезистентності та побічних 
ефектів дії препаратів у дітей у форматі між-
дисциплінарного тріо вітчизняних експертів: 
професора Г.В. Бекетової, завідувачки кафе-
дри клінічної фармакології Національного 
медичного університету імені О.О. Бого-
мольця, доктора медичних наук, професора 
Г.В. Зайченко та іноземного фахівця з дитячої 
пульмонології, професора П. Переновської 
(Болгарія). Науковці окреслили шляхи опти-
мізації застосування антибіотиків у педіатрич-
ній практиці в аспекті сповільнення темпів 
поширення явища антибіотикорезистентності 
та формування резистому, обговорили клю-
чові питання фармакотерапії та безпеки ви-
користання лікарських засобів у дітей. 
Професор П. Переновська розповіла про між-
народні стандарти антибіотикотерапії гострих 
респіраторних інфекцій у дітей та інфекцій 
сечовивідних шляхів, представила власний 
досвід ведення таких пацієнтів.

Професор Галина 
В о л о д и м и р і в н а 
Бекетова виступила 
з доповіддю «Прак-
тичні аспекти діагнос-
тики та ліку вання гель-
мінтозів у дітей» .

– Однією з важли-
вих тем сучасної па-
разитології є питання 
поширеності та не-

безпеки глистяних інвазій серед насе-
лення планети. За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
за 2012 р., у світі від гельмінтозів щорічно 
помирає близько 14 млн людей. В Україні 
щороку виявляють близько 400 тис. осіб, 
хворих на глистяні інвазії, серед яких най-
більш поширеними є ентеробіоз та аска-
ридоз. Тому, згідно з рекомендаціями 
ВООЗ, при рівні зараження населення 
гельмінтозами від 20 до 50% доцільним є 
проведення превентивної терапії 2 рази 
на рік. 

Вплив глистяних інвазій на організм 
людини є надзвичайно руйнівним та ток-
сичним. Паразити здатні викли кати гіпо-
реактивність імунної системи хазяїна че-
рез механізм «молекулярної мімікрії», 
в основі якого – схожість білків паразита 
з молекулярними структурами білків ор-
ганізму-господаря (F. Luke et al., 2014). 
Саме тому при первинному зверненні па-
цієнта лікарі-педіатри повинні звернути 
увагу на анамнестичні дані, наявність на-
бряків, висипу в ділянці повік (без зв’язку 
з вживанням певних продуктів чи ліків), 
пігментації на бокових поверхнях шиї 
та живота, лущення пластами шкіри паль-
ців рук чи ніг, періанального свербежу, 
скрипіння зубами вночі уві сні, а також 
дефіциту маси тіла при нормальному апе-
титі (J. Eckert et al., 2005). Лабораторна 
діагностика гельмінтозів полягає у що-
денному проведенні аналізу кала на на-
явність яєць глистів та найпростіших 

 протягом 5 днів спостереження. Для ви-
явлення лямбліозу доцільно використо-
вувати  полімеразну ланцюгову реакцію; 
для діаг ностики токсокарозу застосову-
ють імуно фер ментний аналіз. Ліку вання 
гельмінтозів полягає у дотриманні гігіє-
нічних правил, ретельному митті овочів 
та фруктів та трьохетапній медикаментоз-
ній терапії у вигляді застосування ентеро-
сор бентів, антигістамінних та анти-
гельмінтних препаратів широкого спектра 
дії –  піперазину, пірантелу,  левамізолу, 
 мебен дазолу, празикван телу, зокрема, 
 аль бе ндазолу (D.C. Taylor-Robinson 
et al., 2015). 

Завідувачка кафедри 
педіатричної гастро
ентерології та нутри
ціології Харківської 
медичної академії 
післядипломної осві
ти, доктор медичних 
наук, професор Ольга 
Юріївна Бєлоусова 
присвятила свою 
 доповідь сучасним 

концепціям розвитку, діагностики та лі-
кування синдрому подразненого кишеч-
нику (СПК). Відпо відно до IV Рим сь-
ких критеріїв, які були представлені 
22 травня 2016 р. на симпозіумі у м. Сан-
Дієго (США), до основних критеріїв 

 встановлення  діагнозу СПК належать: 
наявність рецидивуючого болю в животі 
в середньому 1 раз на тиждень, поєдна-
ного як мінімум із двома з наступних оз-
нак – наявністю зв’язку з актом дефека-
ції чи зміною частоти або консистенції 
випорожнень, за умови збереження 
симптомів впродовж останніх 3 місяців 
та появі їх щонайменше за 6 місяців 
до встановлення діагнозу. 

Патогенез захворювання сьогодні 
до кінця ще не вивчений, але як базисну 
концепцію науковці розглядають біопси-
хосоціальну модель розвитку функціо-
нальних гастроінтестинальних розладів 
(ФГІР), втому числі й СПК. Головну роль 
у їх формуванні відіграє порушення взає-
мозв’язку між головним мозком та шлун-
ково-кишковим трактом (ШКТ) на сен-
сорному, моторному та нейроендокрин-
ному рівнях. У дітей часто спостерігаєть-
ся чітка залежність між маніфестацією 
симптомів ФГІР та психологічним ста-
ном. У лікуванні СПК необхідно користу-
ватися загальними принципами: відкори-
гувати психологічний стан пацієнта, на-
дати йому рекомендації щодо корекції 
способу життя, призначити пробіотики 
та спазмолітики з підтвердженою дока-
зовою базою. У тяжких випадках доціль-
ним є призначення трициклічних антиде-
пресантів чи інгібіторів зворотнього захо-
плення серотоніну. Професор О.Ю. Бєло-
усова також звернула увагу присутніх 
на доцільність використання пробіотиків, 
до складу яких входять Lactobacillus 
acidophilus та Bifidobacterium bifidum, що 
здатні зменшувати прояви моторних по-
рушень кишечнику, вісцеральної гіпер-
чутливості та спричиняють аналгезив-
ний ефект за рахунок збільшення експре-
сії кана біноїдних рецепторів в епітелі-
альних  клітинах кишечнику (C. Rousseaux 
et al., 2007). 

ПЕДІАТРІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ
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З доповіддю про засто-
сування седації та зне-
болення у дітей у від-
діленні невідкладної 
допомоги виступив 
професор Rimantas 
Kevalas (Литва). Він 
зазначив, що актуаль-
ність теми ефективної 
аналгезії у педіатрич-
них пацієнтів пов’яза-

на з низьким порогом больової чутли-
вості, особливо у дітей раннього віку, 
та зростанням тривожності, неспокою, по-
рушеннями сну та бадьорості при виражених 
больових відчуттях. Задля отримання бажа-
ного ефекту седації та аналгезії необхід-
но  оцінити ступінь вираженості болю. У ді-
тей до 3 років доцільно використовувати 
 шкалу FLACC (з англ. face, legs, activity, cry, 
consolability – обличчя, ноги, рухи, плач, 
ефективність заспокоювання), у дітей віком 
від 3 до 7   років – шкалу Вонга – Бейкера, 
від 7 до 18 років – візуально- аналогову шка-
лу VAS (Visual Analogue Scale). Для ефектив-
ної седації та аналгезії у дітей лікарські засо-
би вводять інгаляційно, внутрішньовенно 
та суб лінгвально. Викорис тання внутріш-
ньом’язових ін’єкцій не рекомендується 
через  повільний та найменш передбачува-
ний початок дії. Стосовно ректального спо-
собу введення лікарських засобів немає 
пере кон ливих доказів щодо його ефектив-
ності. Пере вага інгаляційного введення за-
кису азоту N2O (50% N2O + 50% O2) полягає 
у швидкому початку седативного ефекту 
та можливості поєднання з інтраназальним 
(і/н) введенням фентанілу (1,5 мкг/кг) для 
забезпечення ефективного знеболення при 
переломах та вивихах. При і/н введенні фен-
танілу разом із седативними препаратами 
(мідазоламом, дексмедетомідином) можна 
досягти ефективної аналгезії при травмах 
та болісних маніпуляціях (J. Hoeffe et al., 
2017). Також у дітей для седації з ме-
тою проведення комп’ютерної томо-
графії доцільним є викорис тання і/н 
дексмедетонідину, який викликає 
«натуральний сон» та не впли ває 
на центр дихання.

Отже, адекватне знеболення 
та седація у дітей дозволяє уникну-
ти негативних наслідків, болю та за-
безпечити максимально ефективне 
виконання необхідних маніпуляцій.

Про важливе 
зна чення вітаміну D3 
у практиці педіатра 
та сімейного  лікаря 
розповіла  керівник 
відділення медичних 
проблем здорової ди
тини та преморбідних 
станів ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства 
і гінекології НАМН 

України», доктор  медичних наук, про фесор 
Людмила Вікторівна Квашніна. Вітамін D3 

за   без печує нормальне  функціонування 
 багатьох фізіологічних процесів в організмі 

 людини шляхом участі у регуляції обміну 
речовин, проліферації та диференціації клі-
тин, а також відповідає за нормальну репро-
дуктивну функцію (A.S. Dusso et al., 2005). 
Механізм його дії на перебіг життєво важ-
ливих процесів пов’язаний із впливом 
на рівні геному, коли метаболіти вітаміну D3 
проявляють фізіологічний ефект, близький 
до дії стероїдних гормонів та зумовле-
ний безпосереднім негеномним впливом 
на плинність клітинних мембран та їх 
функцію. Професор Л.В. Кваш ніна також 
відзначила, що оцінку забезпечено-
сті  вітаміном D3 необхідно проводити 
 шляхом виз начення кон центрації 25(OH)D 
у  сиро  ватці крові, адже вимірювання 
1,25(OH)2D повністю не відображає 
 забезпеченість організму вітаміном D, тому 
не використовується для рутин ного виміру 
(P. Lips et al., 2006; H.A. Bischoff-Ferrari 
et al., 2006). 

Використання профілактичних доз 
 дозволяє уникнути дефіциту вітаміну D 
у  вагітних та дітей. Згідно з рекомен да-
ціями Глобального консенсусу з питань 

 про філактики аліментарного рахіту 2016 р., 
дітям 1-го року життя вітамін D необхідно 
приз начати в дозі 400-1000 MO на добу, від 1 
до 18 років – 600-1000 MO, дорослим від 18 
до 65 років – 600-2000 MO, при наявності 
ожиріння – 10000 MO. При вираженому де-
фіциті необхідна доза вітаміну D є значно 
вищою. Вагітним доцільно проводити про-
філактику, починаючи з  28-32-го тижня шля-
хом використання вітаміну D3 у дозі 1000 MO 
(за приналежності до групи  ризику – 
до 2000 MO) щоденно впродовж 6-8 тижнів. 
Професор також відзначила, що пот ріб-
но  поєднувати призначення вітаміну D 

з  препаратами кальцію. Це пов’язано з тим, 
що рецептор віта міну D може активувати 
2727 генів (з 25 тис.), але без кальцію віта-
мін D не може включити 525 кальційзалеж-
них білків. При поєднанні цих препаратів 
також необхідно пам’ятати, що при призна-
ченні дози вітаміну D вище 2500 МО доза 
кальцію не повинна складати більше 500 мг 
на добу (M. Wacker et al., 2013).

Голова правління 
ВГО «Асоціація ди тячих 
офталь мо логів та оп то
метристів Укра  їни», 
 завідувач кафедри 
офталь мо логії НМАПО 
імені П.Л. Шупика, 
заслу жений лікар Ук ра
їни, доктор ме дич них 
наук, професор Сергій 
Олександрович Риков 

у своїй доповіді  підкреслив важливе значення 
раннього виявлення косоокості у дітей, яка 
часто зустрічається у практиці педіатрів 
та   сімейних лікарів. У діагностиці цієї анома-
лії рефракції при первин ному зверненні пе-
діатричних пацієнтів необ хідно оці нити на-
явність обтяженого сімей ного очного анам-
незу, недоношеності, хромосомних аномалій 
та порушень з боку нервової системи. 
При  огляді дитини потрібно звернути увагу 
на поведінку дитини, її активність, здатність 
концентруватися. Крім того, лікар повинен 
оцінити наявність відхилення одного з очей, 
почер воніння, сльозотечі, частого миготіння 
та тертя очей. Для виявлення косо окості 

 використовують метод 
Гіршберга, який комбіну-
ють із cover test (тест 
прикри вання очей). Про-
фесор С.О. Риков також 
зазначив, що некори гована 
анізометропія – поширена 
причина амбліопії та косо-
окості, яка викликає розла-

ди біноку лярного зору, а  також  наголосив 
на важливості контактної корекції зору, що 
забезпечує при родню роботу акомодаційного 
 апарату (И.А. Ле щенко и соавт., 2016; 
P. McCarthy, 2019). Основ ними методами лі-
кування косо окості є: корекція аномалії 
рефракції, використання  біфокальних окуля-
рів, застосування призматичної корекції, 
 лікування амбліопії, оперативні втручання 
на екстраокулярних м’язах, ін’єкції ботуло-
токсину A. Також професор розповів про важ-
ливість викорис тання приз матичних оптич-
них пристроїв для розвитку фузійних здіб-
ностей та фор мування бінокуляр ного зору. 

Відповідно до сучасних уявлень, окуляри 
з призмами Френ еля необхідно приз начати, 
починаючи з 3-річного віку, коли йде активне 
функціональне формування зорового аналі-
затора, що є запорукою раннього формуван-
ня нормальних бінокулярних зв’язків до по-
дальшого хірургічного втручання у старшому 
віці. Отже, основною умовою правильного 

форму вання зорових функцій є ран-
нє  виявлення і повноцінна оптична 
корекція аметропії.

У рамках симпозіуму цікаві та зміс-
товні доповіді представили про-
фесори О.Г. Шадрін, Т.О. Крючко, 
Т.П. Бори со ва, О.Є. Абатуров, 
Л.В. Беш, Н.В. Без дітко, К.І. Бодня, 
Н.В. Бана дига, О.М. Охот нікова, 
В.І. По пович, М.С. Дрого мирецька, 
Л.В. Пипа, А.П. Волоха, Г.С. Сена-
торова, М.О.  Гончарь, М.Р. Анфілова, 
до центи Л.О. Па латна, О.В. Катілов, 
Ф.Б. Юрочко. Свої доповіді також 
предста вили зарубіжні колеги: про-

фесори Alla Nako nechna (Велико британія), 
Joseph Danieli (Ізраїль), Laurent Gerbaud 
(Франція), О.В. Су кало (Білорусь), які поді-
лилися власним практичним досвідом.

Вже традиційно великий інтерес викли-
кав дискусійний клуб, який блискуче про-
вели провідні вітчизняні та зарубіжні фахів-
ці і де активно обговорювалися проблеми 
впливу антибіотиків на мікробіом людини 
і формування тяжкої соціально значущої 
патології (проф. О.Є. Абатуров); гіперчут-
ливість та непереносимість компонентів їжі, 
IgE-залежні та IgE-незалежні реакції на біл-
ки злакових (Alla Nakonechna (Велико-
британія), проф. Г.В. Зайченко та доц. 
О.В. Солдатова); аліментарна недостатність 
у практиці педіатра та сімейного лікаря: 
можливості нутритивної підтримки (проф. 
О.Ю. Бєлоусова).

У рамках конференції були проведені 
практичні майстер-класи з отоскопії (проф. 
А.Л. Косаковський), неврологічного обсте-
ження малюків (доц. К.Б. Кавінова) та шко-
ла практичної майстерності педіатра 
(доц. І.А. Горячева, Н.В. Алексєєнко, 
М.І. Нехаєнко, О.В. Солдатова), які були 
високо оцінені лікарями. 

Протягом трьох днів конференції педі-
атри та сімейні лікарі отримали неймо-
вірно велику кількість корисної інформа-
ції з питань діагностики, лікування 
та профілактики дитячих захворювань, 
а також вперше мали можливість взяти 
участь у засіданні педіатричного інтелек-
туального клубу «Що? Де? Коли?». Крім 
того, всі учасники конференції отримали 
незабутні враження та позитивні емоції 
від перебування у затишному та гостин-
ному Трускавці. 

Підготувала Ірина Неміш ЗУ

ПЕДІАТРІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ
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PRIME PEDIATRICS 2020
4-6 вересня 

Місце проведення: Торгово-промислова  палата 

України, вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ 

Конгрес об’єднає дитячих гастро енте рологів, ревматологів, 

кардіологів, ендокринологів, пульмонологів, імунологів, 

інфекціоністів, анестезіологів, реаніматологів, дерматологів, 

епідеміологів.

Мета конгресу – донести сучасну інформацію до лікарів пер-

винної ланки – педіатрів та лікарів загальної практики, – від 

яких залежить вчасна діагностика, коректний вибір тактики 

лікування, тривалого спостереження пацієнтів, методів про-

філактики захворювань та ін.

Президент конгресу – д. мед. н., професор, декан педіат-

ричного факультету Національної медичної ака демії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, голова правління 

ГС «Українська академія педіатричних спеціальностей» 

Марина Маменко.

Докладніше: https://primepediatrics.com.ua/primeleader

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ІНФОРМАЦІЯ



Школа педiатра

Показання до імплантації ЕКС
Абсолютні показання:
1. Вроджена АВБ.
Встановлення ЕКС показане симптомним та асимп-

томним пацієнтам з високим ступенем АВБ або при 
повній АВБ за однієї з наступних умов:

 • систолічна дисфункція шлуночків;
 • подовження коригованого інтервалу QT;
 • шлуночкова ектопія (екстрасистолія, шлуночко-

ва тахікардія);
 • висковзуючі ритми з широкими шлуночковими 

комплексами;
 • ритм шлуночків менше 50 ударів за хвилину;
 • паузи ритму, що більше ніж в 3 рази перевищують 

базовий ритм.
2. Післяопераційна АВБ II-III ступеня, що збе-

рігається більше 10 днів після кардіохірургічного 
втручання.

3. Нейром’язові захворювання, асоційовані з АВБ 
II-III ступеня з симптомами або без них.

Відносним показанням, при якому імплантація ЕКС 
може бути тимчасово відкладена, є післяопераційна 
персистуюча асимптомна біфасцикулярна блокада 
в поєднанні зі скороминущою повною АВБ.

Відносним показанням, при якому імплантація кардіо-
стимулятора проводиться при погіршенні показників 
у катамнезі, є вроджена АВБ III ступеня за відсутності 
першого класу показань.

Дітям з аутоімунними формами АВБ II-III ступеня 
або при наявності АВБ II-III ступеня постміокарди-
тичного генезу в гострій фазі захворювання протипо-
казане проведення профілактичних щеплень. В інших 
випадках можливість вакцинації визначається наяв-
ністю декомпенсації серцевої діяльності. Встановлений 
ЕКС у пацієнта не є протипоказанням до вакцинації.

При АВБ I або II ступеня (Мобітц I) і за відсутності 
симптомів при фізичних навантаженнях, дозволено 
займатися всіма видами спорту. При АВБ II ступеня 
(Мобітц II) або III ступеня заняття спортом дозволені, 
якщо частота скорочень шлуночків у спокої >40 за хви-
лину. В цьму випадку рекомендується обирати види 
спорту з низьким або середнім динамічним та статич-
ним навантаженням: боулінг, гольф, стрільба, автогон-
ки, кінний спорт, мотоспорт, гімнастика, карате, дзю-
до, вітрильний спорт, стрільба з лука, фехтування, 
настільний теніс, теніс (парний розряд), волейбол, 
легка атлетика (стрибки), фігурне катання, плавання 
(спринт).

Пацієнтам з імплантованим ЕКС дозволяється за-
йматися спортом за умов нормального збільшення 
ЧСС на навантаження за даними проб з дозованим 
навантаженням, відсутності аритмії, нормальної ско-
рочувальної функції серця. Рекомендується обирати 
види спорту з низьким або середнім динамічним 
і низьким статичним навантаженням, виключаючи 
травматичні, –  боулінг, гольф, стрільба, фехтування, 
настільний теніс, теніс (парний розряд), волейбол.

З огляду на той факт, що 1% жінок є прихованими 
носіями антитіл класу анти-SS-A/Ro й анти-SS-B/La, 
на ранніх термінах вагітності необхідно визначити на-
явність і титр цих антитіл. Особливо це актуально, 
якщо до цього жіна вже народжувала дитину з АВБ.

При ранньому (з 16 тижня внутрішньоутробного роз-
витку плода) виявленні вродженої аутоімунної АВБ 
I-III ступеня у плода рекомендовано призначити ма-
тері дексаметазон 4 мг на добу з 16 по 24 тиждень ва-
гітності, щотижневе застосування плазмаферезу, вну-
трішньовенне введення людського імуноглобуліну G 
у дозі 1 г/кг на добу на 12, 15, 18, 21 і 24 тижні вагітно-
сті. Після пологів новонародженому для зниження 
рівня материнських аутоантитіл необхідно протягом 
2 тижнів вводити людський імуноглобулін G з розра-
хунку 1 г/кг на добу. Така терапія сприяє відновленню 
атріовентрикулярної провідності, а результати катам-
нестичного спостереження свідчать про відсутність 

рецидивів виникнення АВБ після завершення курсу 
медикаментозної терапії.

Для дітей з транзиторною АВБ I ступеня прогноз 
захворювання сприятливий. На тлі лікування основної 
патології, як правило, відбувається відновлення атрі-
овентрикулярного проведення. Стійка АВБ I ступеня 
(аутоімунного, постміокардитичного або травматич-
ного характеру) може прогресувати в АВБ II-III ступе-
ня за рахунок наростання фіброзу або через апоптоз 
клітин провідної системи серця. Для дітей з АВБ III 
ступеня при стійкій гемодинаміці імплантацію карді-
остимулятора рекомендується проводити після припи-
нення інтенсивного росту.

Блокади ніжок пучка Гіса
Блокада ніжок і гілок пучка Гіса –  це уповільнення 

або повне припинення проведення збудження по од-
ній, двох ніжках або гілках пучка Гіса. При повному 
припиненні проведення збудження говорять про пов-
ну блокаду. Часткове уповільнення провідності свід-
чить про неповну блокаду ніжки.

ЕКГознаки повної блокади правої ніжки пучка Гіса:
 • наявність у правих грудних відведеннях V1, V2 

комплексів QRS, RSR, RSR, що мають М-подібний 
вигляд;

 • наявність у лівих грудних відведеннях V5, V6 
i у відведеннях I, AVL розширеного, нерідко зазубре-
ного зубця S;

 • збільшення часу внутрішнього відхилення в пра-
вих грудних відведеннях V1, V2 до 0,06 с або більше;

 • збільшення тривалості шлуночкового комплексу 
QRS до 0,12 с або більше;

 • наявність у відведенні V1 депресії сегмента ST 
і негативного або двофазного (– +) асиметричного 
 зубця Т.

ЕКГознаки неповної блокади правої ніжки пучка Гіса:
 • наявність у відведенні V1 комплексу QRS типу 

RSR;
 • наявність у лівих грудних відведеннях V5, V6 

i у відведеннях I злегка розширеного зубця S;
 • час внутрішнього відхилення у відведенні V1 

не більше 0,06 с;
 • тривалість шлуночкового комплексу QRS менше 

0,12 с;
 • сегмент ST і зубець T у правих грудних відведен-

нях V1, V2, як правило, не змінюються.
ЕКГознаки повної блокади лівої ніжки пучка Гіса:

 • наявність у лівих грудних відведеннях V5, V6, I, 
AVl розширених деформованих шлуночкових комплек-
сів, зубець R з розщепленою або широкою вершиною;

 • наявність у відведеннях V1, V2, III, AVF розши-
рених деформованих шлуночкових комплексів, що 
мають вигляд QS або RS з розщепленою або широкою 
вершиною зубця S;

 • час внутрішнього відхилення у відведеннях V5, V6 
більше або дорівнює 0,08 с;

 • збільшення загальної тривалості комплексу QRS 
до 0,12 с або більше;

 • наявність у відведеннях V5, V6, I, AVL дис-
кордантного стосовно QRS зміщення сегмента R(S)-T 
і негативних або двофазних (–+) асиметричних 
 зубців Т;

 • відсутність зубця Q у I, AVL, V5, V6 відведеннях.
ЕКГознаки неповної блокади лівої ніжки пучка Гіса:

 • наявність у відведеннях I, AVL, V5, V6 високих 
розширених, іноді розщеплених зубців R (зубець Q 
у V6 відсутній);

 • наявність у відведеннях III, AVF, V1, V2 розшире-
них і глибоких комплексів типу QS або RS, іноді з по-
чатковим розщепленням зубця S;

 • час внутрішнього відхилення у відведеннях V5, V6 
становить 0,05-0,08 с;

 • загальна тривалість комплексу QRS становить 
0,1-0,11 с;

 • відсутність Q у V5-6.

У зв’язку з тим, що ліва ніжка розділяється на пере-
дньоверхню і задньонижню гілки, виділяють блокади 
передньої і задньої гілок лівої ніжки пучка Гіса.

При блокаді передньоверхньої гілки лівої ніжки пуч-
ка Гіса порушується проведення збудження до пере-
дньої стінки лівого шлуночка. Збудження міокарда 
лівого шлуночка відбувається у два етапи: спочатку 
збуджується міжшлуночкова перетинка і нижні відділи 
задньої стінки, а потім –  передньобічна стінка лівого 
шлуночка.

ЕКГознаки блокади передньоверхньої гілки лівої ніжки 
пучка Гіса:

 • різке відхилення електричної осі серця ліворуч 
(кут α менше або дорівнює 30°);

 • QRS у відведеннях I, AVL типу QR у III, AVF –  
типу RS;

 • загальна тривалість комплексу QRS становить 
0,08-0,11 с.

При блокаді лівої задньої гілки пучка Гіса змінюєть-
ся послідовність охоплення збудженням міокарда лі-
вого шлуночка. Збудження без перешкод проводиться 
спочатку по лівій передній гілці пучка Гіса, швидко 
охоплює міокард передньої стінки і тільки після цього 
по анастомозах волокон Пуркіньє поширюється на мі-
окард задньонижніх відділів лівого шлуночка.

ЕКГознаки блокади задньої гілки лівої ніжки пучка 
Гіса:

 • різке відхилення електричної осі серця праворуч 
(кут α більше або дорівнює 120°);

 • форма комплексу QRS у відведеннях I и AVL типу 
RS, у III, AVF –  типу QR;

 • тривалість комплексу QRS – у межах 0,08-0,11 с.
Блокади ніжок пучка Гіса часто супроводжують іншу 

патологію серця. Неповна блокада правої ніжки є ва-
ріантом норми у дитини за умов відсутності морфоло-
гічних змін у серці.

Захворювання, синдроми і феномени
Синдром слабкості синусового вузла (дисфункція си

нусового вузла) –  це поєднання електрокардіографіч-
них ознак, що відображають структурні пошкодження 
синусового вузла, його нездатність нормально викону-
вати функцію водія ритму серця і (або) забезпечувати 
регулярне проведення автоматичних імпульсів до пе-
редсердь.

Дисфункція синусового вузла часто виникає після 
хірургічного втручання на серці і порівняно рідко зу-
стрічається у дітей з нормальною серцевою анатомією.

За наявності у дітей синдрому тахікардії/брадикардії 
важка синусова брадикардія супроводжується тахікар-
дією у формі тріпотіння передсердь.

При проведенні велоергометрії у дітей з дисфункці-
єю синусового вузла спостерігається менша реакція 

Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,  
О.В. Доронін, к. мед. н., доцент кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,  

Т.В. Гищак, д. мед н., професор кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Порушення ритму і провідності серця
Ю.В. Марушко

О.В. Доронін

Т.В. Гищак
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пульсу на максимальне фізичне навантаження і швид-
ке зниження частоти серцевих скорочень у період від-
новлення.

Встановити діагноз дисфункція синусового вузла 
допомагає електрофізіологічне дослідження із визна-
ченням часу відновлення функції синусового вузла.

Найчастіше синдром слабкості синусового вузла 
спостерігається при захворюваннях серця, що ведуть 
до розвитку ішемії, дистрофії, некрозу або фіброзу 
в області синоатріального вузла.

У таблиці 5 представлені основні варіанти синдрому 
слабкості синусового вузла у дітей. Слід враховува-
ти, що за даними холтерівського моніторування ЕКГ 
у здорових дітей можуть бути короткі паузи ритму від 
1000 мс у новонароджених і до 1500 мс –  у підлітків.

Синдром Вольфа –  Паркінсона –  Уайта
WPW –  це сукупність вказаних нижче ЕКГ-ознак 

із клінічно маніфестними порушеннями ритму серця 
(найчастіше –  напади пароксизмальної тахікардії). 
У випадку феномену WPW спостерігаються ЕКГ-
ознаки синдрому при відсутності клінічних проявів 
порушень ритму серця.

Причиною синдрому є наявність додаткових 
передсер дно-шлуночкових провідних шляхів у міо-
карді.

Основними ЕКГ-ознаками синдрому WPW є скоро-
чення інтервалу PQ менш ніж 0,10 с (не завжди) при 
незмінних зубцях Р; поширення комплексу QRS біль-
ше ніж 0,10 с; наявність дельта-хвилі; зубець Т і сег-
мент ST можуть бути дискордантними до комплексу 
QRS. Залежно від локалізації зони передчасного збу-
дження в міокарді виділяють:

1) тип А обумовлений передчасним збудженням ба-
зальних відділів лівого шлуночка –  комплекси QRS 
та дельта-хвилі в грудних відведеннях та II, III, AVF 
відведеннях спрямовані вгору, а у відведеннях I, AVL –  
донизу. Електрична вісь відхилена у правий бік або 
вертикальна;

2) тип В обумовлений передчасним збудженням пра-
вого шлуночка. Електрична вісь відхилена у лівий бік 
або горизонтальна. У правих грудних відведеннях 
комплекс QRS спрямований переважно донизу, дель-
та-хвиля негативна у відведеннях V1-2, III, AVF та по-
зитивна у відведеннях V5-6, I, AVL;

3) у випадку А-В типу (септального) синдрому 
у грудних відведеннях реєструється високо амплітуд-
ний комплекс QRS типу R або RS, при цьому дель-
та-хвиля позитивна. У стандартних відведеннях висо-
кий RI та глибокий SIII, електрична вісь відхилена 
ліворуч, дельта-хвиля позитивна в І та негативна 
в ІІІ відведенні.

Основою відомих алгоритмів визначення локаліза-
ції додаткових передсердно-шлуночкових провідних 
шляхів (пучка Кента) є визначення орієнтації 

вектора дельта-хвилі. В остаточній топічній діагнос-
тиці провідна роль належить електрофізіологічному 
дослідженню. Локалізація аномального шляху має 
певне значення для визначення перспективи лікуван-
ня хворого за допомогою радіочастотної катетерної 
абляції.

Дітям з синдромом WPW призначають щадний ре-
жим з обмеженням фізичних навантажень (заняття 
фізкультурою, спортом). За наявності тільки ЕКГ-
феномену WPW обмежують тільки заняття спортом.

Під час лікування нападу пароксизмальної тахікардії 
при синдромі WPW не рекомендується використову-
вати верапаміл та дигоксин.

Для підтримуючого лікування синдрому WPW з ме-
тою попередження приступів пароксизмальної тахікар-
дії можна використовувати аміодарон, соталол, пропа-
фенон або β-адреноблокатори.

При сполученні синдрому WPW та синдрому слаб-
кості синусового вузла збільшується частота миготіння 
та тріпотіння передсердь, тромбоемболічних усклад-
нень та серцевої недостатності, що веде до зростання 
рівня смертності. Методом вибору лікування таких 
хворих є деструкція додаткових шляхів, а при симпто-
матичній брадикардії –  імплантація ЕКС.

Синдром подовженого інтервалу QT
Первинний (вроджений) і вторинний (набутий) син-

дром подовженого інтервалу QT, описані B. Surawicz 
і A. Moss, характеризуються патологічним подовжен-
ням QТ на ЕКГ, нападами втрати свідомості та високим 
ризиком раптової серцевої смерті.

За даними М.А. Школьникової (1999), без лікування 
при синдромі подовженого інтервалу QТ ризик рапто-
вої серцевої смерті через 3-5 років після першого син-
копального стану досягає 30% і максимальний у пубер-
татному періоді. На тлі прийому β-блокаторів ризик 
смерті значно знижується.

Тривалість інтервалу QT у нормі змінюється залежно 
від частоти серцевих скорочень. Для визначення інтер-
валу QT використовується показник коригованого ін-
тервалу QTС, який розраховується за формулою 
Базетта: 

QTС = QT/√RR.

Подовженим вважається інтервал QT, що перевищує 
більш ніж на 50 мс нормативні для даної ЧСС значен-
ня або QTС більше 0,44.

Незалежно від причин подовження інтервалу QT 
більш ніж на 50 мс від нормативного для даної частоти 
серцевих скорочень таке значення свідчить про елек-
тричну нестабільність міокарда і ризик розвитку жит-
тєзагрозливих станів, особливо в поєднанні зі шлуноч-
ковими формами порушення ритму.

За даними холтерівського моніторування ЕКГ, мак-
симальна тривалість інтервалу QT повинна бути до 400 
мс у новонароджених і до 480 мс у підлітків, незалежно 
від рівня ЧСС.

Первинний синдром подовженого інтервалу QТ 
може бути наслідком мутацій у генах, що кодують ка-
лієві та натрієві канали, через перенесену герпесвіру-
сну інфекцію, дисбаланс симпатичної нервової систе-
ми. Він може бути представлений наступними генетич-
ними формами: синдромом Романо –  Уорда, який 
успадковується за аутосомно-домінантним типом і зу-
стрічається з частотою 1:10 000, і синдромом Ервелл –  
Ланге –  Нільсена, що має аутосомно-рецесивний тип 
успадкування і поєднується з вродженою глухотою. 
Частота останнього близько 0,8%, зустрічається серед 
дітей з порушенням слуху, які страждають пароксиз-
мальними станами і мають подовжений інтервал 
QT, що вказує на необхідність проведення ЕКГ-
обстеження новонароджених у пологовому будинку або 
після виписки в поліклініці.

Вторинні (набуті) форми синдрому подовженого ін-
тервалу QТ формуються внаслідок прийому лікарських 
препаратів (антиаритмічних, фенотіазидів, трицикліч-
них антидепресантів), порушення метаболічних про-
цесів, низькокалорійної дієти, при нервовій анорексії, 
інтракраніальних крововиливах, а також при захворю-
ваннях серцево-судинної системи (пролапс мітрально-
го клапана).

У таблиці 6 перераховано стани, з якими асоціюють 
синдром подовженого інтервалу QT.

Важливим фактором є наявність в сім’ї випадків рап-
тової серцевої смерті родичів, особливо в молодому 
віці, а також наявність типових ЕКГ-ознак захворю-
вання у родичів пробанда. Перші симптоми у вигляді 
нападів запаморочення або синкопе можуть з’явитися 
вже в ранньому віці. Найчастіше мають місце полімор-
фні шлуночкові тахікардії (наприклад шлуночкова та-
хікардія типу «пірует») або фібриляція шлуночків. 
Провокує виникнення нападів емоційне збудження 
(переляк, відповідь біля дошки тощо), фізична актив-
ність (біг і особливо плавання –  смерть у воді зустрі-
чається у 57% дітей з синдромом подовженого інтер-
валу QT).

При розвитку синкопального стану через виникнен-
ня фибриляції шлуночків здійснюють серцево-легене-
ву реанімацію.

При асистолії вводять адреналін 0,01 мг/кг внутріш-
ньовенно або ендотрахеально, атропін 0,01 мг/кг вну-
трішньовенно або ендотрахеально.

При шлуночковій брадикардії застосовують атропін 
0,01 мг/кг внутрішньовенно або ендотрахеально, іза-
дрин 2 мкг/хв внутрішньовенно краплинно.

При фібриляції шлуночків вводять повільно вну-
трішньовенно лідокаїн, на 5% розчині глюкози, в дозі 
1 мг/кг, за показаннями проводять  дефібриляцію.

Для припинення нападу тахікардії типу «пірует» 
у хворих з подовженим інтервалом QТ препаратом ви-
бору є сульфат магнію 10% розчин у дозі 25-50 мг/кг 
(не більше 2 г) протягом 1-2 хвилин.

Усі антиаритмічні препарати класів ІА, ІС та III про-
типоказані.

Стандартом для патогенетичного лікування врод-
женого синдрому подовженого інтервалу QT при на-
явності в анамнезі синкопальних станів є β-адрено-
блокатори (пропранолон 1 мг/кг на добу за 3-4 рази). 
Призначення β-адреноблокаторів при набутих фор-
мах синдрому подовженого інтервалу QT протипо-
казане.

Продовження на стор. 34.

Таблиця 5. Варіанти синдрому слабкості синусового 
вузла у дітей (М.А. Школьникова, 2003)

Порушення функції  
синусового вузла

Порушення функцій 
нижчих рівнів 

провідної системи 
серця

Синусова брадикардія з ЧСС менше 
70 поштовхів за хвилину у дітей молодшого 
і менше 40 поштовхів за хвилину –  у дітей 
старшого віку. Міграція водія ритму. Паузи 
ритму при холтерівському моніторуванні ЕКГ 
до 1,5 с. Адекватне прискорення синусового 
ритму при фізичному навантаженні

Сповільнення 
атріовентрикулярного 
проведення 
до атріовентрикулярної 
блокади І ступеня. 
Альтернація 
атріовентрикулярного 
проведення

Синоатріальна блокада, висковзуючі 
скорочення і прискорення ритму. Паузи 
ритму при холтерівському моніторуванні ЕКГ 
1,5-2 с. Неадекватний приріст ЧСС при 
фізичному навантаженні

Атріовентрикулярна 
дисоціація, 
атріовентрикулярна 
блокада ІІ-ІІІ ступеня

Синдром тахікардії-брадикардії. Паузи ритму 
при холтерівському моніторуванні ЕКГ 1,5-2 с Те саме

Ригідна синусова брадикардія менше 
4 поштовхів за хвилину. Ектопічні ритми 
з одиничними синусовими скороченнями, 
миготіння-тріпотіння передсердь. Відсутність 
відновлення синусового ритму й адекватного 
його прискорення при фізичному 
навантаженні. Паузи при холтерівському 
моніторуванні ЕКГ більше 2 с

Порушення 
атріовентрикулярного 
і внутрішлуночкового 
проведення. Подовження 
інтервалу QТ більше ніж 
0,05 с. Порушення 
процесу реполяризації

Таблиця 6. Препарати, клінічні стани і захворювання, 
асоційовані з подовженням інтервалу QT

Антиаритмічні препарати: Iа клас –  хінідин, дизопірамід, прокаїнамід; Iв 
клас –  лідокаїн, мексилетин; Iс клас –  флекаїнід, пропафенон (ритмонорм); 
III класс –  соталол, кордарон, бретиліум, ацетилпрокаїнамід, дофетилід, 
сематилід; IV клас –  бепридил

Інші антиаритмічні препарати: гілуритмал (аймалін), енкаїнід, апринідин

Серцево-судинні препарати: адреналін, ефедрин, кавінтон

Антигістамінні препарати: астемізол, терфенадин

Антимікробні препарати: еритроміцин, кларитроміцин, азитроміцин, 
спіраміцин, кліндаміцин, бактрим, антраміцин, пентамідин (в/венний), 
тролеандоміцин, ізоніазид

Антималярійні препарати: галофантрин

Трициклічні та тетрациклічні антидепресанти: амітриптилін, нортриптилін, 
іміпрамін, дезипрамін, доксепін, мапротилін, фенотіазин, хлорпромазин, 
флувоксамін, кларитроміцин

Нейролептики: галоперидол, хлоралгідрат

Антагоністи серотоніну: кетансерин, зімелдін

Гастроентерологічні препарати: цизаприд

Діуретики: індапамід

Антигрибкові препарати: кетоназол, флуконазол, ітраконазол

Інші препарати: кокаїн, пробукол, папаверин, аденозин, бепридил, 
прениламіy, лідофлазін, теродилін

Отруєння: ртуттю та органофосфорними інсектицидами

Електролітні порушення: гіпокаліємія, гіпомагнезіємія, гіпокальціємія

Інші стани: низькобілкова дієта

Захворювання: нервова анорексія, інтракраніальні та субарахноїдальні 
крововиливи, повна атріовентрикулярна блокада, синусова брадикардія, 
міокардити, кардіоміопатії



Школа педiатра

Якщо спостерігається брадикардія, особливо на фоні 
застосування β-адреноблокаторів, показана імпланта-
ція ЕКС.

За відсутності ефекту від терапії β-адреноблокатора-
ми та за наявності синкопальних станів дітям із син-
дромом подовженого інтервалу QT показана імплан-
тація кардіовертера-дефібрилятора.

Синдром Бругада
Синдром Бругада –  це клініко-електрокардіографіч-

ний синдром, що характеризується синкопальними 
станами і синдромом раптової серцевої смерті пацієн-
тів без органічних змін серця. Синдром виявляється 
на ЕКГ як постійна або транзиторна блокада правої 
ніжки пучка Гіса з підйомом сегмента ST у правих груд-
них відведеннях (V1-3). Синдром описаний у 1992 р. 
лікарями Педро і Джозефом Бругада (Іспанія).

Синдром Бругада успадковується за аутосомно-до-
мінантним типом. Генетичною основою є мутація гена 
SCN5A на короткому плечі третьої хромосоми 3p21-24. 
Цей ген кодує структуру білка α-субодиниці натрієвих 
каналів, які забезпечують натрієвий струм потенціалу 
дії. Налічується більше 80 можливих мутацій гена 
SCN5A. На даний час синдром Бругада вважається пер-
винною «електричною» хворобою серця. ЕКГ-зміни 
по типу блокади правої ніжки пучка Гіса при синдромі 
Бругада пов’язані з ранньою реполяризацією, а не з за-
тримкою проведення імпульсу по системі Гіса –  
Пуркіньє.

Зростання градієнта між ендокардом і епікардом 
призводить до вираженої дисперсії реполяризації 
та рефрактерності між епікардом і ендокардом і утво-
рення «уразливого вікна». Ранні екстрасистоли потра-
пляють в «уразливе вікно» та запускають шлуночкову 
тахікардію і/або фібриляцію шлуночків. Крім генетич-
них порушень, велике значення в розвитку шлуночко-
вих порушень ритму при синдромі Бругада має авто-
номна нервова система. Активація парасимпатичної 
або гальмування симпатичної нервової системи поси-
лює аритмогенез.

Клінічними ознаками синдрому Бругада є синко-
пальні стани і раптова смерть.

При збільшенні кількості пошкоджених натрієвих 
каналів понад 25% ризик раптової смерті різко зростає.

У багатьох пацієнтів напади протікають без втрати 
свідомості, у вигляді різкої загальної слабкості та пе-
ребоїв у роботі серця. Описано різні порушення ритму 
при синдромі Бругада: суправентрикулярні аритмії, 
фібриляція передсердь, атріовентрикулярна вузлова 
тахікардія. Проте найчастішою і життєво небезпечною 
є шлуночкова тахікардія типу «пірует» і фібриляція 
шлуночків.

Фармакотерапія синдрому Бругада не розроблена. 
Симпатоміметики (ізадрин) і фізичне навантаження 
зменшують прояви синдрому Бругада, але не можуть 
запобігти епізодам фатальної аритмії. Для припинення 
нападів шлуночкової тахікардії ефективним може бути 
хінідин, проте ця проблема вимагає подальшого ви-
вчення. Доведено ефективність імплантації кардіовер-
тера-дефібрилятора.

Синдром Фредеріка
Синдром Фредеріка –  поєднання повної АВБ з фібри-

ляцією або тріпотінням передсердь. У дітей зустрічаєть-
ся рідко, переважно у новонароджених. Є показанням 
до встановлення штучного водія ритму.

Кардіохірургічні методи лікування аритмій серця
Для лікування аритмій серця застосовують інвазив-

ні та оперативні методи. Інвазивні втручання –  це ка-
тетерні деструкції та імплантації антиаритмічних сис-
тем. Оперативні ж методи використовують як супутню 
операцію під час кардіохірургічного втручання.

Катетерні деструкції проводять шляхом пункції ма-
гістральних судин (стегнові судини, підключична, 

яремна вени), проведення електродів у серце, пошуку 
та усунення субстрату аритмії. Щоб потрапити у ліве 
передсер дя, виконується транссептальна пункція. 
Для усунення субстрату, розташованого епікардіально, 
роблять пункцію перикарду.

Для усунення субстрату аритмії в більшості випадків 
використовують енергію радіочастотного струму. В де-
яких клініках використовують замороження (кріоде-
струкцію), лазер та ультразвукову енергію.

Перед проведенням катетерної деструкції обов’яз-
ково проводять електрофізіологічне дослідження. 
З цією метою у відповідних відділах серця розташо-
вують електроди, за допомогою яких за відповідною 
програмою стимулюють камери серця, вивчають роз-
повсюдження хвилі електричного збудження, прово-
кують аритмію, вивчають властивості та локалізацію 
субстрату аритмії. Якщо потрібно, медикаментозно 
провокують чи зупиняють аритмію. Після цього усу-
вають субстрат аритмії та перевіряють її ефективність.

Для припинення фібриляції передсердь, шлуночко-
вих тахікардій чи інших аритмій з важким для усунен-
ня субстратом використовуються навігаційні системи. 
Вони дозволяють створити тривимірну модель серця, 
прослідкувати розповсюдження хвилі збудження, от-
римати положення деструкційного електроду в режимі 
реального часу та позначити місця нанесення радіочас-
тотного струму.

Ефективність усунення субстрату аритмії залежить 
від його розташування і величини. Вірогідність усунен-
ня при додатковому передсердно-шлуночковому з’єд-
нанні складає 96-97%, re-entry тахікардії атріовентри-
кулярного вузла –  90-100%, типовому тріпотінні пе-
редсердь –  100%, ідіопатичній шлуночковій тахікардії/
екстрасистолії –  до 100%, шлуночковій тахікардії при 
структурній патології міокарду –  до 70%, фібриляції 
передсердь –  50-80%. Вірогідність рецидиву аритмії 
і необхідності повторного втручання у більшості ви-
падків складає 5-7%.

Ускладнення виникають у 2-3% випадків: ятрогенні 
АВБ, тампонада перикарду, пневмоторакс, ушкоджен-
ня судин чи значна кровотеча в місці пункції, тромбоз 
вен, ушкодження коронарних судин. Смертність скла-
дає менше 1:1000.

Дітям віком до 3-4 років чи вагою менше 15 кг кате-
терні деструкції проводять лише за життєвими пока-
заннями. Старшим дітям і дорослим, зважаючи на ви-
соку ефективність та низький відсоток ускладнень, 
катетерні деструкції проводяться у випадках неефек-
тивності медикаментозної терапії або небажанні паці-
єнта отримувати постійну антиаритмічну терапію. 
Також катетерні деструкції проводять спортсменам 
з синдромом WPW.

ЕКС виконують наступні функції: сприйняття елек-
тричних потенціалів серця, подача електричних ім-
пульсів для індукції хвилі електричного збудження 
у випадках, коли власний ритм відсутній або менший 
за задану ЕКТ частоту.

ЕКС протезують пошкоджені елементи провідної 
системи серця. Існують однокамерні ЕКС (протезують 
водій ритму серця), двокамерні (протезують атріовен-
трикулярний вузол) та трикамерні (протезують ліву 
ніжку пучка Гіса).

Система для постійної електрокардіостимуляції 
складається з самого стимулятора, який може імплан-
туватися в підключичній зоні (у маленьких дітей –  
на передній черевній стінці), та електродів, які прово-
дять через підключичну вену (ендокардіально) чи під-
шивають епікардіально під час кардіохірургічних втру-
чань (переважно у маленьких дітей). При вадах серця, 
коли ліві та праві камери серця сполучені дефектом й 
існує вірогідність право-лівого скиду крові, використо-
вують тільки епікардіальну стимуляцію з метою запо-
бігання емболій.

Сучасні ЕКС захищенні в разі застосування електро-
 імпульсної терапії. Також є моделі ЕКС, які можуть 
збільшувати ЧСС при фізичному навантаженні, 
 автоматично вибирати найбільш економний режим 

стимуляції та переходити в асинхронний режим сти-
муляції при виснаженні батареї (стимуляція лише шлу-
ночків, при цьому ЧСС стає стабільною, перестає змі-
нюватися під час фізичних навантажень).

Людині з ЕКС протипоказане проведення МРТ, од-
нак вже з’явилися стимулятори, з якими це стало мож-
ливо. За необхідності використання діатермії під час 
хірургічних втручань ЕКС переводять в асинхронний 
режим. Не можна направляти промінь ультразвуку 
на місце розташування ЕКС. Не можна також прохо-
дити через рамку металошукача в аеропорту.

Пацієнт з ЕКС повинен проходити спостереження 
у кардіохірурга (програмування ЕКС). Якщо є припу-
щення щодо порушень у роботі ЕКС, незрозуміле під-
вищення температури чи зміна кольору шкіри над міс-
цем імплантації стимулятора, обов’язкова невідкладна 
консультація кардіохірурга.

Показами до імплантації ЕКС є симптоматична си-
нусова брадикардія, АВБ II ступеня (тип ІІ), АВБ III сту-
пеня. При вроджених АВБ імплантацію ЕКС намага-
ються відстрочити. Її проводять у випадках середньої 
ЧСС (за показами холтерівського моніторування ЕКГ) 
менше 55 ударів за хвилину для дітей без вад серця 
і 70 ударів за хвилину у дітей з вадою серця, прогресую-
чою серцевою недостатністю, брадизалежною шлуноч-
ковою тахікардією, при широких комплексах QRS тощо.

Трикамерні ЕКС (ресинхронізаційну терапію) за-
стосовують при сукупності таких факторів: ХСН 
з ФК = III/IV, блокада лівої ніжки пучка Гіса, QRS 
≥130 мс, ФВ ≤35%, наявність симптомів, незважаючи 
на оптимальну медикаментозну терапію. Ресинхро  ні-
за ційна терапія дозволяє зменшити симптоматику 
у 70-85% пацієнтів, але мало впливає на серцеву 
смертність. Електрод для стимуляції лівого шлуночка 
проводять через коронарний синус.

Імплантовані кардіовертеридефібрилятори –  це сис-
теми для розпізнавання тахікардії/фібриляції шлуноч-
ків, автоматичної частої шлуночкової стимуляції з ме-
тою припинення шлуночкової тахікардії, а за її неефек-
тивності –  нанесення розряду електричного струму 
з метою відновлення синусового ритму. Вони можуть 
паралельно виконувати функцію ЕКС, тому бувають 
однокамерними, двокамерними й трикамерними. 
Зважаючи на відносно великий розмір, імплантовані 
кардіовертери-дефібрилятори можуть застосовуватися 
у дітей з 3 років.

Імплантовані реєстратори серцевого ритму застосову-
ються у пацієнтів, які періодично втрачають свідомість, 
якщо іншими методами визначити причину таких ста-
нів не вдалося.

Хірургічне лікування застосовується для усунення фі-
бриляції передсердь (як супутня операція під час кар-
діохірургічних втручань) та імплантації ЕКС з епікар-
діальною стимуляцію (у немовлят чи під час корекції 
вроджених вад серця). Також хірургічні втручання 
з використанням штучного кровообігу використову-
ються для видалення ендокардіального електроду при 
запаленні ЕКС, якщо його не вдалося видалити ендо-
кардіально. Для видалення епікардіального електроду 
застосовується торакотомія. Після видалення системи 
для стимуляції пацієнт залишається на тимчасовій епі-
кардіальній стимуляції, а після припинення запалення 
проводиться повторна імплантація ЕКС.
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НОВИНИ ВООЗ

Гепатит кидає виклик Європі
У країнах Європи дедалі частіше заявляє про себе прихована епідемія гепатиту, 

але неповна реєстрація та запізніла діагностика випадків усе ще перешкоджають прогре-
су в профілактиці інфікування гепатитом B та C. Більшість осіб, які живуть із хронічним 
ге патитом C, не підозрюють про інфекцію доти, доки вірус не призведе до тяжкого ура-
ження печінки.

Інфекційні гепатити B та C зумовлюють близько 96% усіх випадків смерті від гепатиту. 
Боротьба з ними є важливим пріоритетом прийнятої Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я (ВООЗ) 2016 р. Глобальної стратегії сектора охорони здоров’я щодо вірусного 
гепатиту, що передбачає елімінацію до 2030 р. вірусного гепатиту як серйозної загрози 
здоров’ю населення (тобто зменшення щорічної кількості нових випадків інфікування 
на 90% і зниження смертності від цієї хвороби на 65%).

Європа входить до регіонів, яким ніяк не вдається побороти епідемію вірусного гепатиту, 
при цьому точний масштаб проблеми досі не відомий, зокрема через безсимптомний 
характер інфекції.

«У багатьох людей із гепатитом B або C не спостерігається явних симптомів хвороби, 
тож її часто довго не діагностують», –  констатує Еріка Даффелл, епідеміолог 
Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ЄЦПКЗ) у Стокгольмі 
(Швеція) й автор статті «Гепатит B/C у країнах Європейського союзу / Європейського 
економічного простору: систематичний огляд поширеності серед груп ризику», опуб-
лікованій у лютому на порталі BMC Infectious Diseases. Одним із джерел цього досліджен-
ня було опитування ЄЦПКЗ 2016 р., під час якого було встановлено, що 45-85% випадків 
інфікування гепатитом B та 20-89% –  гепатитом C у країнах Європи не виявляються 
протягом декількох років. Отже, забезпечення більш ранньої діагностики цих інфекцій 
є одним із ключових завдань системи охорони здоров’я.

Як і в разі з тестуванням на ВІЛ-статус, яке стало важливим напрямом боротьби з епіде-
мією ВІЛ, людям настійно рекомендується дізнаватися про наявність або відсутність у них 
вірусу гепатиту.

Інфекції гепатиту B та C можна лікувати препаратами, що сповільнюють розвиток циро-
зу та скорочують захворюваність на рак печінки. Гепатит С піддається лікуванню за допо-
могою нових лікарських засобів. Отже, більш раннє виявлення інфікування знижує імо-
вірність передачі інфекції від хворих до інших людей і підвищує шанси на позитивний 
результат їх лікування.

Щоби запобігти передачі інфекції, чимало європейських країн включають вакцинацію 
проти гепатиту B у свої національні плани імунізації, завдяки чому його поширеність, 
за їхніми даними, становить менш як 1%.

Вакцини проти гепатиту C нині не існує, а профілактика утруднена через особливості 
найуразливіших до нього груп населення. Гепатит C здебільшого передається в результа-
ті контакту з кров’ю інфікованої людини та є найпоширенішою серед споживачів ін’єкцій-
них наркотиків інфекційною хворобою, передача котрої відбувається під час спільного 
використання голок, шприців та інших ін’єкційних пристроїв.

Відповідно до проведеного ЄЦПКЗ огляду, на частку ін’єкцій наркотиків припадає 
77,6% випадків передачі гепатиту C, при цьому 11 із 16 європейських країн, які мають 
свіжі дані, повідомили, що загальнонаціональний розрахунковий показник поширеності 
гепатиту C у цій групі перевищує 40%.

Деякі країни надають комплексні послуги споживачам ін’єкційних наркотиків. Так, 
Німеччина 2016 р. прийняла стратегію, що передбачає інтеграцію допомоги з приводу 
ВІЛ, гепатиту B та C й інших інфекцій, які передаються статевим шляхом, і стала однією 
з перших європейських країн, які встановили гарантії загального доступу до лікування 
хронічного гепатиту С. У рамках італійської Національної програми з профілактики 
вірусного гепатиту тепер безкоштовно надаються послуги скринінгу. Крім того, іта-
лійські Міністерство охорони здоров’я й Агентство з лікарських засобів уживають 
заходів для забезпечення широкої доступності терапії гепатиту C. Румунія, де згідно 
з наяв ними даними висока поширеність гепатиту як B, так і С, розробляє всеосяжний 
план дій щодо боротьби з гепатитом, пов’язаний із Глобальною стратегією сектора 
охорони здоров’я щодо вірусного гепатиту ВООЗ на 2016-2021 рр. і Європейським 
планом дій.

Цілі в боротьбі з гепатитом В та С були сформульовані в прийнятому ВООЗ у 2016 р. 
Плані дій сектора охорони здоров’я щодо боротьби з вірусними гепатитами 
в Європейському регіоні ВООЗ, який охоплює всі п’ять вірусів гепатиту, але присвячений 
насамперед боротьбі з гепатитом B та C. Основна мета плану полягає в елімінації вірус-
них гепатитів як загрози громадському здоров’ю в Європейському регіоні до 2030 р. 
шляхом зменшення кількості випадків передачі, зниження захворюваності та смертності 
від вірусного гепатиту та його ускладнень, а також шляхом забезпечення рівного доступу 
до комплексної профілактики й послуг із тестування, медичної допомоги для всіх.

ВООЗ попереджає: якщо призупинити надання  
важливих медичних послуг, досягнуті успіхи вакцинації  
можуть лишитися в минулому

Напередодні Всесвітнього тижня імунізації (24-30 квітня) ВООЗ заявила, що без надан-
ня послуг із вакцинації у зв’язку з пандемією COVID-19 буде важко запобігти загрозі 
нового витка поширення хвороб, яким можливо протидіяти за допомогою безпечних 
та ефективних вакцин.

Призупинення надання послуг у галузі вакцинації навіть на короткий час через надзви-
чайну ситуацію підвищує ризик виникнення спалахів хвороб, таких як кір або поліомієліт. 
Про це наочно свідчить приклад Демократичної Республіки Конго, в якій минулого року 
на тлі найбільшого спалаху хвороби, спричиненої вірусом Ебола, від кору померли понад 
6 тис. осіб. Окрім того, спалахи нових хвороб здатні призвести до перевантаження систем 
охорони здоров’я, котрі зайняті ліквідацією наслідків COVID-19.

До початку пандемії COVID-19 у світі були досягнуті значні успіхи в галузі дитячої вак-
цинації. У 2018 р. 86% дітей віком до 5 років були вакциновані трьома дозами вакцини 
проти дифтерії, правця та кашлюку й однією дозою –  проти кору, тоді як у 2000 р. цей 
показник становив 72%, а в 1980 р. – 20%. Кількість випадків паралічу внаслідок поліо-
мієліту в дітей удалося скоротити на 99,9% у глобальному масштабі. Проте глобальне 
охоплення імунізацією все ще далеке від рівня в 95%, необхідного для повноцінного 
захисту населення від спалахів цієї хвороби.

У 2018 р. близько 20 млн дітей у світі, тобто більш як 1 із 10, не були охоплені жит-
тєво важливими щепленнями проти кору, дифтерії та правця. Близько 13 млн дітей 
не були вакциновані зовсім, що створює ризик захворювання та смерті як для них 
самих, так і для людей у їхніх громадах. Більшість цих дітей проживають у країнах 
зі слабкими системами охорони здоров’я, що обмежує їх доступ до основних послуг 
у разі захворювання.

Кір, як і раніше, є загрозою, особливо на тлі слабкого охоплення вакцинацією. За наяв-
ними підрахунками, у 2019 р. кором могли бути заражені близько 800 тис. осіб у світі. 
Викликає дедалі більше побоювань ризик виникнення нового витка захворювання 
у 2020 р., особливо в разі відкладання чи тимчасового припинення планової імунізації 
з подальшим зниженням рівня охоплення вакцинацією.

У новому документі ВООЗ щодо імунізації та COVID-19 урядам країн рекомендується 
за відсутності наразі спалаху хвороби тимчасово припинити кампанії з профілактичної 
вакцинації. Проте в ньому міститься заклик до того, щоб у пріоритетному порядку виріши-
ти питання про безперервну планову імунізацію дітей у рамках надання життєво важли-
вих послуг, а також дорослих, наприклад, у разі вакцинації від грипу осіб із групи найви-
щого ризику.

Офіційний сайт ВООЗ: www.who.int

НОВИНИ FDA

FDA схвалило нову терапію для дітей із вірусним гепатитом С 
незалежно від генотипу

19 березня Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів 
США (US Food and Drug Administration –  FDA) схвалило нове показання до використання 
препарату Епклюза/Epclusa (софосбувір і велпатасвір), виробником якого є компанія 
Gilead Sciences Inc. Відтепер препарат може використовуватися для лікування вірусного 
гепатиту C (ВГС) будь-якого з шести генотипів, у тому числі з ускладненням у вигляді циро-
зу печінки, в дітей віком від 6 років або з масою тіла не менш як 17 кг, у поєднанні з риба-
вірином. Раніше препарат Епклюза був схвалений для лікування хронічного гепатиту C 
(ХГC) у дорослих.

Доктор Дебора Бірнкрант, директор підрозділу противірусних препаратів Центру 
з оцінки та розробок препаратів FDA, вважає: «Нове схвалення забезпечить альтернати-
ву в лікуванні дітей і підлітків із ВГC, а також є зручним терапевтичним рішенням в умовах 
утрудненого медичного забезпечення щодо тестування генотипів ВГC».

ВГC є вірусним захворюванням печінки, що може призводити до цирозу. За даними 
Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC), 2016 р. налічувалося 
близько 2,4 млн осіб із ХГC. Діти, народжені від ВГC- позитивних матерів, перебувають 
у групі ризику щодо інфікування.

Показники фармакокінетики, безпеки й ефективності препарату Епклюза, що застосо-
вувався перорально протягом 12 тиж для лікування ВГС генотипів 1-4 та 6, оцінювали 
в ході відкритого багатоцентрового клінічного дослідження за участю 173 дітей віком від 
6 років без цирозу чи зі слабкою його формою, включаючи пацієнтів, які не проходили 
раніше будь-яке лікування.

Учені не виявили жодних значних відмінностей у фармакокінетиці в дітей порівняно 
з дорослими пацієнтами. Діти віком менш як 6 років не брали участі в дослідженні. 
Найпоширенішими побічними явищами при лікуванні препаратом Епклюза були втома 
й головний біль, що збігалося зі спектром побічних ефектів під час клінічних досліджень 
у дорослих.

FDA затвердило новий біологічний продукт  
для лікування гемофілії A та B

1 квітня FDA схвалило препарат Севенфакт/Sevenfact –  фактор згортання крові VIIa 
(рекомбінантний) –  для лікування та контролю кровотеч у дорослих і підлітків віком понад 
12 років із гемофілією A чи B з інгібіторами (нейтралізувальними антитілами).

«Це затвердження є ще одним варіантом контролю епізодів кровотеч у дорослих і під-
літків із гемофілією, котрі мають антитіла, –  сказав Пітер Маркс, директор Центру з біо-
логічної оцінки та досліджень FDA. –  Окрім того, що Севенфакт –  це новий варіант ліку-
вання для пацієнтів, він також є первинним продуктом для лікування гемофілії та містить 
активний інгредієнт, отриманий від кролів, генетично модифікованих для вироблення біл-
ків, необхідних для коагуляції крові».

Відповідно до даних CDC, у США проживають близько 20 тис. осіб із гемофілією. 
Епізоди кровотеч у цих людей можуть бути контрольовані завдяки профілактичному вико-
ристанню продуктів, які містять фактори згортання VIII або IX. Однак у пацієнтів, які виро-
бляють інгібітори факторів VIII або IX, лікування епізодів кровотеч зі введенням продуктів 
факторів VIII або IX може бути неефективним. У цих ситуаціях необхідне введення таких 
продуктів, як Севенфакт, які перебувають у реакції з факторами VIII та IX і здатні утворю-
вати згустки, контролюючи кровотечу.

Активним інгредієнтом препарату Севенфакт є рекомбінантний аналог людського фак-
тора VII, який виробляється в молочній залозі генно-інженерних кролів і секретується 
в молоко. Під час очищення й обробки молока фактор VII перетворюється на активований 
фактор VII (VIIa). Севенфакт протипоказаний пацієнтам із відомою алергією чи підвище-
ною чутливістю до білка кролів.

Безпека й ефективність препарату були показані в дослідженні за участю пацієнтів 
із гемофілією A чи B з інгібіторами, котрі включали 465 легких або значних і 3 серйозні 
епізоди кровотеч. У дослідженні оцінювали дієвість препарату в зупиненні кровотеч через 
12 год після введення початкової дози. Ефективність препарату в лікуванні легких або 
помірних епізодів кровотеч становила 86%. Сильні кровотечі успішно були зупинені при 
використанні вищих доз.

В іншому дослідженні за участю 15 осіб з гемофілією A чи B з інгібіторами або без них, 
вивчалися безпека та фармакокінетика препарату. Найпоширенішими побічними ефек-
тами препарату Севенфакт були головний біль, дискомфорт у місці ін’єкції, гематома 
та лихоманка.

Препарат виробляє компанія Laboratoire Francais du Fractionnement et des Biotechno-
logies S. A. (LFB).

Офіційний сайт FDA: www.fda.gov
Підготувала Ольга Татаренко
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Ключові аспекти дитячої нутриціології:  
оновлені алгоритми та сучасні рекомендації

16 квітня 2020 року за підтримки ВГО «Асоціація педіатрів-гастроентерологів 
та нутриціологів України» відбулася науково-практична конференція 
«Актуальні питання дитячої нутриціології», на якій було розглянуто ключові 
аспекти ведення дітей раннього віку з функціональними захворюваннями 
шлунково-кишкового тракту (ШКТ), ожирінням, алергічними реакціями 
та патологією печінки. Також новою та цікавою для слухачів була тема, 
присвячена грудному вигодовуванню в умовах пандемії коронавірусу 
COVID-19, адже досліджень у цьому напрямку поки що немає.

Голова засідання, президент 
Асоціації педіатрівгастроенте
рологів та нутриціологів України, 
завідувач відділення проблем хар
чування та соматичних захво
рювань у дітей раннього віку 
ДУ «Інститут педіатрії, акушер
ства і гінекології імені академіка 
О.М. Лук’янової НАМН Укра
їни», доктор медичних наук, 

 професор Олег Геннадійович Шадрін щиро привітав 
усіх учасників онлайн-конференції та розпочав 
свою доповідь з розповіді про оновлені алго-
ритми ведення дітей раннього віку з функціональ-
ними захворюваннями ШКТ, серед яких найчас-
тіше зустрічається синдром регургітації та кишкові 
кольки.

– Згідно зі спільними настановами Північно-
Американського товариства педіатричної гастрое-
нтерології, гепатології та нутриціології (North 
American Society for Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition, NASPGHAN) та Євро-
пейського товариства педіатричної гастроентеро-
логії, гепатології та нутриціології (European Society 
for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition, ESPGHAN) 2018 р., на первинному етапі 
ведення дітей з функціональними порушеннями 
ШКТ необхідно виключити наявність симптомів 
так званих червоних прапорців (СЧП). За їх відсут-
ності у педіатричних пацієнтів із синдромом регур-
гітації подальші дії лікаря спрямовані на корекцію 
режиму харчування дитини та постуральну терапію. 
Проте якщо у дитини зберігаються симптоми зри-
гування, педіатру слід призначити дитині анти-
рефлюксну молочну суміш. Якщо ефект від терапії 
відсутній, необхідно виключити алергію на білок 
коров’ячого молока (БКМ). Якщо дитина знахо-
диться на грудному вигодовуванні, призначається 
елімінаційна дієта, а якщо на змішаному – слід ви-
користовувати суміші на основі глибокого гідро лізу 
білка чи амінокислот. Через 4 тижні необхідно оці-
нити загальний стан пацієнта. Якщо самопочут-
тя дитини покращилося, рекомендується провести 
оральну провокаційну пробу з безлактозною молоч-
ною сумішшю та при підтвердженні діагнозу при-
значити елімінаційну дієту мінімум на 6 місяців. 
Якщо алергії до БКМ немає, лікарю необхідно ске-
рувати дитину до більш вузьких спеціалістів для 
подальших обстежень.

Алгоритм ведення педіатричних пацієнтів із киш-
ковими кольками також починається з виключення 
СЧП. Якщо малюк знаходиться на грудному 
 вигодовуванні, потрібно прибрати з раціону матері 
потенційні алергени та продукти, що посилюють 
газоутворення, а також призначити дитині фермент 
лактазу. Якщо ж малюк знаходиться на штучному 
вигодовуванні, необхідно використовувати без-
лактозні кисломолочні суміші. Якщо кольки не зни-
кли, потрібно виключити алергію до БКМ, користу-
ючись тим самим алгоритмом, що і при синдромі 
зригування. 

Отже, застосування педіатрами оновлених алго-
ритмів ведення пацієнтів раннього віку з синдромом 
зригування та кишковими кольками є важливим 

кроком на шляху ефективного усунення функціо-
нальних розладів ШКТ.

З доповіддю «Дитяче ожиріння. 
Причини та наслідки» виступи-
ла завідувачка відділення дитячої 
 ендокринології  Українського 
науково практичного центру ендо
кринної хірургії, трансплантації 
ендокринних органів і тканин 
Міністерства охорони здоров’я 
України, доктор медичних наук 
Наталія Борисівна Зелінська.

– Згідно з даними Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я (ВООЗ) за 2017 р., однією з важливих 
проблем сьогодення є зростання кількості дітей 
з надлишковою масою тіла (НМТ) та ожирінням. 
Світові тенденції поширення цієї патології пере-
важно пов’язані зі споживанням висококалорійних 
продуктів та обмеженням фізичної активності, че-
рез що виникає енергетичний дисбаланс, при якому 
калорійність раціону перевищує енергетичні потре-
би та витрати організму. Проте є й інші причини 
зростання маси тіла у дітей, які внесені до сучасної 
класифікації. За етіологією виділяють: первинне 
(аліментарне, тобто пов’язане з неправильним хар-
чуванням, та екзогенно-конституційне, тобто зу-
мовлене спадковістю), діенцефальне (гіпоталаміч-
не, церебральне, змішане), вторинне (як симптом 
іншої ендокринологічної патології), генетичне 
та медикаментозне ожиріння. Тому ретельне обсте-
ження таких пацієнтів допоможе виявити істинну 
причину захворювання. 

Відповідно до рекомендацій Ендокринологічного 
товариства (Endocrine Society) 2017 р., для діаг-
ностики ожиріння у дітей старше 2 років необхідно 
застосовувати нормативи перцентилів індексу маси 
тіла (ІМТ) Центру контролю та профілактики захво-
рювань (Centers for Disease Control and Pre vention, 
CDC), а у дітей молодше 2 років – перцентильні гра-
фіки ВООЗ. Подальше обстеження хворих з цією 
патологією повинно включати: вимірювання та оцін-
ку артеріального тиску за нормативними таблицями 
відповідно до зросту/віку/статі, огляд шкірних по-
кривів, обстеження суглобів (виявлення ознак болю-
чості в ногах, колінах, ступнях) та оцінку наявності 
периферичних набряків. Генетичне обстеження ре-
комендоване тільки дітям молодше 5 років з ознака-
ми екстремального ожиріння або з клінічними про-
явами хромосомних аномалій. Лабораторна діагнос-
тика для встановлення ендокринної етіології дитя-
чого ожиріння та визначення концентрації інсуліну 
застосовується тільки в окремих випадках.

Проблема дитячого ожиріння є особливо актуаль-
ною через її поширеність та негативні наслідки 
з боку ендокринної (розвиток цукрового діабету, 
дисфункції статевих залоз), опорно-рухової (зміна 
постави, клишоногість, остеопороз) та серцево- 
судинної (підвищення артеріального тиску та пору-
шення ритму) систем. Проте найбільш потенційно 
небезпечним для життя ускладненням є розвиток 
синдрому гіповентиляції (апное) під час сну, 
при якому зниження маси тіла є вкрай важливим 
для відновлення адекватної вентиляції легень.

З доповіддю «Результати дослі-
дження харчування дітей в Ук ра-
їні протягом 2018-2019 рр.» ви-
ступив президент Асоціації дієто
логів України, кандидат медичних 
наук Олег Віталійович Швець. Він 
відзначив актуальність цієї теми 
у зв’язку з необхідністю вивчення 
основних моделей харчування ді-
тей різного віку та проведення 

аналізу поширеності аліментарно-залежних станів 
(зайвої маси тіла, ожиріння, цукрового діабету), які 
є наслідком недостатнього надходження поживних 
речовин та незамінних нутрієнтів з одночасним над-
мірним споживанням шкідливих продуктів, які є 
джерелом цукру, солі та трансжирів. 

– Учасниками дослідження були люди віком від 1 
до 60 років, які проживали у великих містах з кіль-
кістю населення >50 тис. Вони проводили фотофік-
сацію спожитої їжі та напоїв і вносили дані в елек-
тронний щоденник протягом тижня. Окрема части-
на дослідження була присвячена харчуванню дітей 
різних вікових груп. Також у щоденник заносилася 
інформація щодо режиму дня – кількість сну, спосіб 
проведення вільного часу тощо.

Результати аналізу даних показали, що більшість 
свого часу всі досліджувані проводили зі смартфо-
ном (4 год на добу), а на сон виділяли лише 6,5 год. 
Регулярно займалися спортом тільки 25% учасників. 
Загалом більшість людей споживали їжу без обме-
жень (78%) та перевищували норму калорійності 
власного добового раціону. В результаті було вияв-
лено, що тільки у 49% обстежуваних була нормальна 
маса тіла, у 33% – надмірна та у 14% – ожиріння.

Аналіз харчового раціону дітей різного віку виявив 
неоптимальне споживання основних груп корисних 
харчових продуктів. Зокрема, у раціоні не було до-
статньої кількості овочів, фруктів, ягід та молочних 
продуктів. Водночас діти та підлітки споживали ба-
гато картоплі (та виробів із неї), виробів з борошна, 
технологічно оброблених м’ясних продуктів (напів-
фабрикатів), які мають високу калорійність одно-
часно з низьким вмістом харчових волокон, вітамі-
нів та мінералів. Також усі учасники дослідження 
перевищували добову потребу дорослої людини 
у солі та цукрі. У дітей усіх вікових груп було вияв-
лено нестачу в раціоні кальцію та вітаміну Е.

Зміцнення здоров’я українських дітей є важливим 
завданням сучасного суспільства та можливе тільки 
за умови формування та дотримання чітких реко-
мендацій із вдосконалення вимог до продуктів хар-
чування у закладах освіти, проведення навчальних 
та інформаційних кампаній під контролем з боку 
держави.

Отже, регулярні дослідження якості харчування є 
критично важливими, адже сучасний набір продук-
тів у щоденному раціоні дітей різного віку є далеким 
від оптимального, що в подальшому може призвести 
до зростання чисельності аліментарно-залежних за-
хворювань та їх негативних наслідків.

Головний науковий співробітник 
відділення захворювань органів ди
хання та респіраторних алергозів 
у дітей ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології імені ака
деміка О.М. Лук’янової НАМН 
України», доктор медичних наук 
Тетяна Рудольфівна Уманець 
у своїй доповіді звернула увагу 
слухачів на особливості вигодо-

вування дітей грудного віку з алергією на БКМ, яка 
спостерігається у 0,5-7,5% малюків до року. 
Сенсибілізація до БКМ у 60% випадках супро-
воджується гастроінтестинальними симптомами, 
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у 50-60% – ураженням шкіри, у 20-30% – респі-
раторними симптомами та у 9% – виникненням 
анафілаксії. 

– Ретельний збір анамнезу є дуже важливим для 
успішного встановлення діагнозу. Педіатрам під час 
опитування необхідно звернути увагу на наявність 
алергічних захворювань у батьків, братів, сестер, 
з’ясувати тип вигодовування, відповідність фізично-
го розвитку віку дитини. Важливо також уточнити 
послідовність виникнення симптомів захворювання 
та час їх появи, тому що симптоми, пов’язані з IgE-
залежними механізмами, виникають менше ніж 
за годину, а розвиток не-IgE-опосередкованої алергії 
відбувається за трохи довший час (2-72 години).

До IgE-опосередкованої шкірної гіперчутливості, 
зумовленої БКМ, відносять гостру кропив’янку, яка 
може виникати самостійно чи у поєднанні з ангіо-
невротичним набряком, контактну кропив’янку 
та атопічний дерматит, чітко асоційований з харчо-
вою алергією. 

Не-IgE-асоційована алергія супроводжується пе-
реважно ентероколітичним синдромом, ентеропаті-
єю з синдромом мальабсорбції, алергічним прокто-
колітом.

Відповідно до оновлених рекомендацій Все-
світньої організації алергологів «Діагностика та ра-
ціональні дії проти алергії на коров’яче молоко» 
(World Allergy Organization, WAO, Diagnosis and 
Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy, 
DRACMA), наявність у дитини ознак відставання 
у фізичному розвитку та тривала відсутність апетиту 
свідчать про тяжкі прояви гастроінтестинальних по-
рушень.

На початку діагностики алергії на БКМ найперше 
необхідно виключити з раціону матері коров’яче мо-
локо (при грудному вигодовуванні) та ввести у раці-
он дитини суміші на основі глибокого гідролізу (при 
штучному вигодовуванні), тобто застосувати діа-
гностичну елімінаційну дієту. При покра щенні клі-
нічної симптоматики для підтвердження діагнозу 
дітям проводять стандартну оральну провокаційну 

пробу. Якщо діагноз підтвердився, призначають елі-
мінаційно-терапевтичну дієту мінімум на 6 міся-
ців чи до 9-12 місяців життя дитини. 

Профілактика розвитку алергії на БКМ насампе-
ред полягає в інформуванні про важливість грудно-
го вигодовування дитини протягом перших 4-6 мі-
сяців життя. Але якщо анамнез обтяжений і природ-
не вигодовування неможливе, необхідно рекомен-
дувати застосування суміші на основі часткового 
гідролізу білка. 

Тему грудного вигодовування 
в сучасних умовах пандемії 
COVID-19 висвітлила медичний 
директор клініки «Френдлік», 
 кандидат медичних наук Юлія 
Олексіївна Гончарова. 

– В умовах сьогодення перш 
за все необхідно з’ясувати мож-
ливі механізми передачі інфекції 
від матері до новонародженого. 

Нам вже відомо про повітряно-краплинний та кон-
тактний шляхи зараження, проте дані щодо верти-
кальної чи лактаційної трансмісії є поодино-
кими та недостатньо вивченими. У дослідженні 
D.A. Schwartz (2020) серед 38 обстежуваних вагітних 
не було зареєстровано жодного випадку внутріш-
ньоутробного інфікування. Автори іншого дослі-
дження L. Zeng et al. (2020) наводять дані про те, що 
у трьох з 33 дітей, народжених шляхом кесаревого 
розтину під суворим контролем та з профілактикою 
інфекції, розвинулася пневмонія, а носоглоткові 
культури були SARS-CoV-2-позитивними на 2 і 4 дні 
життя та негативними на 6 або 7 день.

Згідно з рекомендаціями CDC 2020 р., якщо у ма-
тері є підозра на COVID-19 без попередньо прове-
деного тестування, то її новонароджену дітину слід 
вважати здоровою. Проте якщо під час вагітності 
при госпіталізації в пологове відділення був підтвер-
джений коронавірус, то у новонародженого слід 
припустити наявність COVID-19 і обрати ізоляційну 

тактику. Також, згідно з рекомендаціями CDC, рі-
шення про розділення матері з дитиною (хворою або 
з підозрою на наявність коронавірусу) необхідно 
приймати у кожному конкретному випадку, беручи 
до уваги клінічний стан породіллі та новонародже-
ного, бажання жінки годувати грудьми та інші ри-
зики і переваги тимчасового розлучення матері з ма-
люком. Проте діти з підозрою або доведеною коро-
навірусною інфекцією повинні перебувати окремо 
від здорових малюків. Для догляду за дитиною ре-
комендують залучати здорового члена сім’ї з вико-
ристанням засобів індивідуального захисту (халат, 
рукавички, маска для обличчя, засоби захисту очей).

Дані щодо грудного вигодовування поки що не-
достатньо вивчені. В материнському молоці шести 
пацієнток шляхом тестування не було виявлено ві-
русу. Науковці припускають можливість інфікуван-
ня новонародженого при тісному контакті з матір’ю 
під час годування грудьми (контактний шлях пере-
дачі). В ідеалі жінки, які обирають грудне вигодову-
вання, повинні отримувати допомогу для годування 
зцідженим молоком. Якщо це неможливо, породіллі 
вживають усі необхідні заходи інфекційного контр-
олю: ретельне миття рук, використання маски для 
обличчя, дезінфекція робочих поверхонь для запо-
бігання передачі через тісний контакт під час году-
вання (V. Berghella, 2020). Тактика ведення жінок 
та новонароджених при підозрі чи встановленні ко-
ронавірусної інфекції повинна бути визначена інди-
відуально у кожному конкретному випадку.

Отже, науковопрактична конференція з актуальних 
питань дитячої нутриціології, яка відбулася 
в онлайнрежимі, була інформативною, змістовною  
та цікавою для слухачів, адже лекції були підготов
лені доповідачами на високому рівні з використан
ням сучасних рекомендацій та алгоритмів ведення 
дітей з різноманітними функціональними порушен
нями ШКТ, ожирінням та алергічними станами.
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COVID-19 у дітей
Уже майже 4 міс світ бореться з коронавірусною інфекцією (COVID-19), викликаною 
новим коронавірусом (SARS-CoV-2). Станом на 20 травня у світі зафіксовано 
4 922 137 випадків інфікування, з яких 323 956 – летальні, проте 1 709 279 осіб уже 
подолали захворювання. В Україні завдяки своєчасному введенню карантину вдалося 
уникнути різкого підвищення захворюваності на COVID-19, яка однозначно призвела б 
до кризи системи охорони здоров’я, як це спостерігалося в інших країнах. 
Натомість у державі протягом тривалого часу зберігається плато кривої інфікованості. 
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 травня в Україні виявлено 
19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальних, 
5955 пацієнтів одужали. Захворіли 1376 дітей і 3757 медичних працівників.

Медична та наукова спільнота світу об’єднала усі 
зусилля для протистояння COVID-19, а також ство-
рення дієвих алгоритмів роботи системи охорони 
здоров’я у період пандемії. У перші місяці після 
появи не відомого людству інфекційного захворю-
вання спостерігався стрімкий потік нової інформації, 
котра оновлювалася не днями, а годинами. На сьо-
годні уже накопичені деякі знання про SARS-CoV-2 
та COVID-19. Пропонуємо читачам ознайомитися 
з оглядом нещодавніх оновлень даних про коронаві-
русну хворобу у педіатричній практиці. 

Рекомендації Національних  інститутів  
здоров,я США (National Institutes  
of Health, NIH)
Оновлення від 21 квітня 2020 р.
Загальні дані

Орієнтовний інкубаційний період для COVID-19 
становить 14 днів від контакту з вірусом (у середньо-
му 4-5 днів). Спектр клінічних проявів представлений 
від безсимптомного вірусоносійства до розвитку 
тяжкої пневмонії з гострим респіраторним дистрес- 
синдромом та смерті. Після аналізу історії хвороби 
72 314 осіб з COVID-19 у Китаї виявлено, що 
у 81% випадків перебіг був легким, у 14% – тяжким 
та у 5% – критичним (Z. Wu et al., 2020). У 1482 гос-
піталізованих осіб із підтвердженим діагнозом 
COVID-19 у США найчастішими клінічними проява-
ми захворювання були кашель (86%), лихоманка 
й озноб (85%), задишка (80%), діарея (27%) 
та нудота (24%). Серед інших симптомів також відмі-
чалися продуктивний кашель, головний біль, запамо-
рочення, ринорея, аносмія, порушення сприйняття 
смаку, біль у горлі чи животі, анорексія, блювання. 
Основними лабораторно виявленими ознаками були 
лейкопенія, лімфопенія, підвищення рівня амінотранс-
фераз, С-реактивного протеїну, D-димеру, феритину 
та лактатдегідрогенази. Щодо візуалізаційних мето-
дів дослідження органів грудної клітки слід підкрес-
лити, що на початку захворювання COVID-19 рент-
генографія чи комп’ютерна томографія (КТ) можуть 
не показувати відхилень, а при безсимптомному 
перебігу можливе виявлення патологічних змін 
(H. Shi et al., 2020).

Особливості COVID-19 у дітей
Дані про тяжкість захворювання та особливості 

патогенезу інфекції у дітей обмежені. Загалом 
результати кількох великих епідеміологічних дослі-
джень свідчать про те, що перебіг COVID-19 у дітей 
значно легший, ніж у дорослих, хоча є повідомлення 
про дітей із COVID-19, які потребували лікування 
у відділеннях інтенсивної терапії. За попередніми 
даними Центру з контролю та профілактики захво-
рювань, частота госпіталізації та направлення у пала-
ти інтенсивної терапії дітей є значно нижчою, ніж 
дорослих пацієнтів. Тяжкі випадки COVID-19 у дітей 

були пов’язані з молодшим віком і наявністю іншого 
основного захворювання, проте на момент попе-
реднього звіту не було отримано повну інформацію 
про значну частину випадків COVID-19 у педіатрич-
них пацієнтів. Оцінити реальну поширеність тяжких 
випадків захворювання серед дітей неможливо без 
впровадження широкого тестування населення. Дані 
щодо вертикальної передачі вірусу від матері до дити-
ни також є неоднозначними: в одних випадках запе-
речують можливість передачі збудника, тоді як в інших 
остаточно не виключають цю ймовірність. Наразі 
немає специфічних даних щодо факторів ризику тяж-
кого перебігу COVID-19 у дітей. На підставі даних 
про COVID-19 у дорослих та екстраполяції відомих 
фактів про інші респіраторні вірусні захворювання 
у дітей можна зробити висновок, що вищий ризик 
тяжкого перебігу COVID-19 мають діти з серйозними 
імунними порушеннями, тяжкими серцево- легеневими 
 хворобами. Факторами ризику тяжкого перебігу 
COVID-19 у дітей також можуть бути ожиріння, цук-
ровий діабет та артеріальна гіпертензія (як і в дорос-
лих), проте поки що немає опублікованих даних, 
котрі підтверджували б цю асоціацію. У міру надхо-
дження нової інформації про фактори ризику тяжкого 
перебігу COVID-19, вірогідно, з’явиться можливість 
адаптувати рекомендації щодо терапевтичних підхо-
дів для окремих категорій населення з високим ризи-
ком COVID-19. Таким чином, сьогодні відсутні дані, 
які б підтверджували чи заперечували застосування 
специфічних противірусних або імуномодулюваль-
них засобів для лікування COVID-19 у дітей.

Нині досліджується низка препаратів для лікування 
дорослих із COVID-19; клініцисти можуть користува-
тися терапевтичними опціями при COVID-19 у дорос-
лих, які зараз перебувають на етапі дослідження, 
розглянути можливість застосування цих засобів 
у дітей у дозах відповідно до віку (табл.).

Що нового в рекомендаціях NIH  
щодо лікування COVID-19? 

Антитромботична терапія у пацієнтів 
з COVID-19. Крім запалення, COVID-19 асоціюєть-
ся з підвищенням рівня фібрину і продуктів його роз-
паду, фібриногену та D-димеру. Наразі відмічається 
підвищення частоти тромботичної хвороби, пов’яза-
ної із COVID-19, у пацієнтів відділень інтенсивної 
терапії. Тому NIH рекомендують застосовувати анти-
тромботичну терапію у пацієнтів з COVID-19, які 
перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Імунотерапія при COVID-19. Застосування 
неспецифічного для SARS-CoV-2 внутрішньовенного 
імуноглобуліну не рекомендоване, за винятком клі-
нічних досліджень (AIII). Однак ця рекомендація 
не повинна перешкоджати застосуванню імуногло-
буліну для лікування ускладнень хвороби.

Інгібітори інтерлейкіну-6. Поки що недостатньо 
даних, щоб рекомендувати інгібітори інтерлейкіну-6 
(наприклад, сарилумаб, силутуксимаб, тоцилізумаб) 
для лікування COVID-19 (AIII).

Інформація Центру з контролю  
та профілактики захворювань США 
(Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) для медичних  
працівників педіатричних  відділень
Оновлення від 19 травня 2020 р.

Оскільки карантинні заходи обмежують переміщен-
ня осіб, мінімізують відвідування амбулаторно-полі-
клінічних закладів, це призводить до зниження рівня 
рутинної вакцинації, що тягне за собою ризик спала-
хів захворювань, які контролюються шляхом вакцина-
ції, включаючи кір і кашлюк. Тому медичним працівни-
кам, особливо первинної ланки медичної допомоги, 
потрібно інформувати сім’ї про вакцинацію. Первинна 
ланка медичної допомоги повинна розмежувати відві-
дування клініки хворими і здоровими особами. 
Наприклад, це можна зробити шляхом розділення 
прийомів хворих і здорових дітей у часі, уникнення 
формувань скупчення людей у залах очікування, виді-
лення окремих локацій для прийому здорових дітей. 

COVID-19 у дітей
Коронавірусна хвороба, викликана SARS-CoV-2, 

у дитячій популяції зустрічається значно рідше, ніж 
у дорослих. Так, у США в осіб віком <18 років були 
2% підтверджених випадків COVID-19, в Італії – 1,2%, 
в Іспанії – 0,8%, у Китаї – 2,2% (в осіб віком <19 років).

Дані щодо інкубаційного періоду COVID-19 у дітей 
обмежені. За результатами досліджень, проведених 
у Китаї, інкубаційний період у більшості педіатрич-
них пацієнтів коливався в межах 2-10 днів. У дітей 
з COVID-19 спостерігали такі симптоми: лихоманку, 
кашель, закладеність носа або ринорею, біль у горлі, 
задишку, діарею, нудоту або блювання, втомлюва-
ність, головний біль, міалгії, зниження апетиту. 
Сьогодні також є повідомлення про безсимптомну 
інфекцію SARS-CoV-2 у дітей. В одному дослідженні 
до 13% випадків інфікування SARS-CoV-2 не супро-
воджувалися жодними симптомами (Y. Dong et al., 
2020). Проте досі невідома реальна поширеність 
безсимптомних форм SARS-CoV-2 і тривалість 
передклінічного періоду, адже особи без симптомів 
не підпадають під рутинне діагностичне тестування. 

Клінічні прояви COVID-19 у дітей можуть бути таки-
ми самими, як і поширених респіраторних вірусних 
або інших дитячих інфекцій. Важливо, щоб лікарі 
не лише проявляли належну настороженість щодо 
можливості COVID-19 у дитини, а й перевіряли її 
на наявність інших захворювань, у тому числі грипу. 

Клінічний перебіг та ускладнення COVID-19 
у дітей

Результати найбільшого дослідження серед педіа-
тричних пацієнтів з COVID-19 (>2000), проведеного 
в Китаї, продемонстрували, що ступінь тяжкості 
захворювання варіює від безсимптомого перебігу 
до розвитку критичного стану (Y. Dong et al., 2020):

• легкий перебіг (легкі симптоми, включаючи під-
вищення температури тіла, втому, міалгії, кашель) – 
51% випадків;

• середньотяжкий перебіг (пневмонія + симптоми 
або субклінічний перебіг + аномальна картина при 
візуалізації органів грудної клітки) – 39%;
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• тяжкий перебіг (задишка, центральний ціаноз, 
гіпоксія) – 5%;

• критичний стан (гострий респіраторний 
 дистрес-синдром, дихальна недостатність, шок або 
поліорганна дисфункція) – 0,6%. 

У дітей SARS-CoV-2 може мати більшу спорідне-
ність до верхніх дихальних шляхів, ніж до нижніх. 
Діти з COVID-19 рідше потребують госпіта лі-
зації (6-20%) та переведення у відділення інтен-
сивної терапії (0,6-2%). На підставі обмежених 
даних про дітей з підозрюваною або підтвердженою 
інфекцією SARS-CoV-2, немовлята (<12 міс) можуть 
мати вищий ризик виникнення тяжких або критич-
них ускладнень порівняно з дітьми старшого віку 
(Y. Dong et al., 2020), оскільки найчастіше потребу-
ють  стаціонарного лікування діти до 1 року, а також 
ті, які мають іншу патологію (хронічні захворю-
вання легень, включаючи астму, серцево-судинні 

захворювання, імунодефіцитні стани). На 2 квітня 
2020 р. у США були зафіксовані 4 летальних ви -
падки серед дітей з COVID-19, проте досте-
менно не відомо, який внесок SARS-CoV-2 у цих 
випадках.

Дані щодо лабораторних показників крові при 
COVID-19 у дітей обмежені. На відміну від дорослих 
пацієнтів, при лабораторному аналізі крові у дітей 
з COVID-19 не виявляли аномальний рівень лейко-
цитів. Для кращої інтерпретації лабораторних показ-
ників крові необхідне проведення додаткових дос-
ліджень. 

Що стосується рентгенографічної картини органів 
грудної клітки, у дітей з COVID-19 виявляють інфільт-
рати, які відповідають ознакам вірусної пневмонії, 
а при КТ – непрозорі ділянки типу матового скла або 
вузлики. Однак ці патологічні зміни не є специ-
фічними для COVID-19 і можуть бути при інших 

захворюваннях. Крім того, при коронавірусній 
 хворобі можуть спостерігати нормальну рентгено-
логічну картину. Тому встановлення діагнозу 
на основі лише результатів рент генографії чи КТ 
органів грудної клітки не реко мен доване. 

Мультисистемний запальний синдром 
при COVID-19 у дітей

У дітей мультисистемний запальний синдром (МЗС) 
супроводжується постійною лихоманкою та іншими 
симптомами порушення функції серцево- судинної, 
травної, нервової систем, нирок, а також гемато-
логічними та шкірними проявами, підвищенням рівня 
маркерів запалення. Слід зазначити, МЗС у дітей 
проявляється по-різному, у тому числі симптомами, 
які не входять до наведеного вище переліку. МЗС 
може розвинутися у дитини через кілька тижнів після 
інфікування SARS-CoV-2. 

Таблиця. Характеристика лікарських засобів, які вивчаються з метою застосування при COVID-19 (оновлення від 12 травня 2020 р.)

Лікарський 
засіб Режим дозування* Побічні ефекти Моніторинг Взаємодія з іншими 

 лікарськими препаратами

Рекомендації, коментарі 
та посилання на клінічні 

дослідження

Азитроміцин 
(AZM; при вико-
ристанні гідро кси-
хлорохіну)

500 мг перорально одноразово, потім по 250 мг перорально 
1 р/добу протягом 2-5 днів

Гастроінтестинальні розлади (діарея, 
нудота, блювання)
Гепатотоксичність

Моніторинг електрокардіограми (ЕКГ)
Печінкові проби, рівень креатиніну 
сироватки крові, калію, магнію

Адитивний ефект із засобами, які 
подовжують інтервал QT (включаю-
чи гідроксихлорохін і хлорохін)

Не рекомендоване застосування 
AZM разом з гідроксихлорохі-
ном для лікування COVID-19, 
крім випадків клінічного 
 дослідження (AIII)
Період напіввиведення до 72 год

Хлорохін (CQ)** Рекомендована доза в рамках EUAa: 1 г перорально 
 одноразово в 1-й день, потім 500 мг перорально 1 р/добу 
протягом 4-7 днів лікування на основі клінічної оцінки
EUA: деякі фахівці рекомендують знизити дозу на 50% 
при швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) <10 мл/хв, 
 гемодіалізі або перитонеальному діалізі; не рекомендується 
знижувати дозу при ШКФ >10 мл/хв

Подовження інтервалу QT, torsade 
de pointes, атріовентрикулярна 
блокада, шлуночкова тахікардія
Гастроінтестинальні розлади (нудота, 
блювання, діарея, гепатит)
Гіпоглікемія
Гемоліз
Міопатія
Висип
Враховуючи ризик виникнення 
проблем із серцевим ритмом, FDA 
застерігає від використання CQ 
при COVID-19 поза межами лікарні 
або клінічного дослідження

Розгорнутий аналіз крові, печінкові 
проби, глікемія, рівень креатиніну 
сироватки крові, калію, магнію,  
ЕКГ-моніторинг при застосуванні 
засобів, які подовжують інтервал 
QT, чи наявності патології серця
Аналіз крові на глюкозо-6-
фосфатдегідрогеназу (Г-6-ФДГ): 
при її дефіциті CQ 
не рекомендований

Адитивний ефект із засобами, які 
подовжують інтервал QT (включаю-
чи AZM) чи викликають гіпогліке-
мію, інгібіторами CYP2D6 (помір-
ний), інгібіторами Р-глікопротеїну

Недостатньо даних 
для рекомендацій за чи проти 
використання CQ для лікування 
COVID-19 (AIII)
Не рекомендоване застосування 
високих доз CQ (AI)
Існує дозозалежна токсичність

Гідроксихлорохін 
(HCQ)

Рекомендована доза в рамках EUAa для дорослих/підлітків 
з масою тіла ≥50 кг: 800 мг перорально одноразово 
в 1-й день, потім 400 мг перорально 1 р/добу протягом 
4-7 днів лікування на основі клінічної оцінки
EUA: деякі фахівці рекомендують знизити дозу на 50% 
при ШКФ <10 мл/хв, гемодіалізі або перитонеальному діалізі; 
не рекомендується знижувати дозу при ШКФ >10 мл/хв
Немовлята, діти та підлітки (варіанти дозування для лікування 
малярії):
• 13 мг/кг маси тіла (максимум 800 мг) 1 р/добу, потім 
по 6,5 мг/кг (максимум 400 мг) через 6, 24 та 48 год після 
першого прийому; тривалість лікування може бути подовжена 
до 5 днів;
• 6,5 мг/кг (максимум 400 мг/добу) 2 р/добу у 1-й день ліку-
вання, потім 3,25 мг/кг (максимум 200 мг/добу) 2 р/добу; 
тривалість лікування може бути подовжена до 5 днів
Новонароджені: дозування не встановлено

Подовження інтервалу QT, torsade 
de pointes, атріовентрикулярна 
блокада, шлуночкова тахікардія
Гастроінтестинальні розлади (нудота, 
блювання, діарея, гепатит)
Гіпоглікемія
Міопатія
Тривога, збудження, галюцинації, 
психоз
Алергічна реакція, висип

Розгорнутий аналіз крові, печінкові 
проби, глікемія, рівень креатиніну 
сироватки крові, калію, магнію, 
 ЕКГ-моніторинг при застосуванні 
засобів, які подовжують інтервал 
QT, чи наявності патології серця

Адитивний ефект із засобами, 
які подовжують інтервал QT 
(включаючи AZM) чи викликають 
гіпоглікемію, інгібіторами CYP2D6 
(помірний), інгібіторами 
Р-глікопротеїну

Недостатньо даних для 
рекомендацій за чи проти 
використання HCQ для лікування 
COVID-19 (AIII)
Не рекомендоване застосування 
HCQ + AZM для лікування 
COVID-19, крім випадків 
клінічного дослідження (AIII)
Тривала елімінація; період 
напіввиведення становить 
40-55 днів
Дозозалежна токсичність

Лопінавір/ 
ритонавір

Дорослі: лопінавір 400 мг/ритонавір 100 мг 2 р/день протя-
гом 10-14 днів
Доношені новонароджені віком ≥14 днів та діти віком 
<18 років: лопінавір 300 мг/м2 площі поверхні тіла плюс рито-
навір 75 мг/м2 (максимум: лопінавір 400 мг /ритонавір 100 мг 
на добу) 2 р/добу протягом 7 днів

Нудота, блювання, діарея
Підвищення рівня трансаміназ
Подовження інтервалу QT, повідомля-
лося про випадки torsade de pointes, 
подовження інтервалу PR

Тест на ВІЛ
Трансамінази крові
ЕКГ-моніторинг при застосуванні 
засобів, які подовжують інтервал QT

Високий потенціал взаємодії 
з іншими препаратами
Лопінавір: інгібітор CYP3A4 
та субстрат
Ритонавір:
• CYP3A4 >2D6 субстрат
• потужний інгібітор CYP3A4 
та 2D6
• індуктор UGT1A1, CYPs 1A2, 
2C8, 2C9 та 2C19

Не рекомендоване застосування 
лопінавіру/ритонавіру 
для лікування COVID-19, 
крім випадків клінічного 
дослідження (AI)
З обережністю застосовувати 
у пацієнтів з порушеннями 
функції печінки

Ремдесивір (RDV; 
не затверджений 
FDA, однак 
доступний 
в рамках EUA, 
для клінічних 
досліджень або 
програми 
екстреної 
допомоги)

Пацієнти, які беруть участь у клінічних дослідженнях: доза 
 відповідно до протоколу клінічного дослідження
Доза в рамках EUAb для дорослих і педіатричних 
пацієнтів з масою тіла ≥40 кг, що потребують інвазив-
ної механічної вентиляції та/або ECMO: 200 мг в/в про-
тягом 30-120 хв у 1-шу добу, після чого 100 мг в/в щодня 
упродовж 30-120 хв з 2-го по 10-й день
Пацієнти, які не потребують інвазивної механічної вен-
тиляції та/або ECMO: 200 мг в/в протягом 30-120 хв 
в 1-й день, після чого 100 мг в/в щодня протягом 30-120 хв 
у 2-5-й день. При відсутності клінічного покращення терапію 
можна продовжити на 5 днів (загальна тривалість лікування 
10 днів)
Доза в рамках EUAb для педіатричних пацієнтів 
з масою тіла від 3,5 до 40,0 кг, що потребують інва-
зивної механічної вентиляції та/або ECMO: 5 мг/кг в/в 
протягом 30-120 хв у 1-й день, потім 2,5 мг/кг в/в щодня 
 протягом 30-120 хв у 2-10-й день
Пацієнти, які не потребують інвазивної механічної 
вентиляції та/або ECMO: 5 мг/кг в/в протягом 30-120 хв 
у 1-й день, потім 2,5 мг/кг в/в щодня протягом 30-120 хв 
у 2-5-й день. Якщо клінічного поліпшення немає, можна про-
довжити лікування ще на 5 днів (загальна тривалість лікування 
10 днів)

Транзиторне підвищення рівня аланін- 
та аспартатамінотрансферази 
Незначне зворотне подовження 
протромбінового часу без відхилення 
міжнародного нормалізованого 
відношення та рівня печінкових 
ферментів
Ниркова токсичність
Гастроінтестинальні розлади (нудота, 
блювання)

Оцінка реакції на інфузію, стану 
функції нирок і печінки
Не вводиться у разі ШКФ <30 мл/хв, 
коли пацієнт перебуває на гемодіалі-
зі чи перевищенні рівня аланін- або 
аспартатамінотрансферази більш 
як у 5 разів

Малоймовірно, що RDV помітно 
впливає на ферменти CYP2C8, 
CYP2D6 або CYP3A4 чи 
транспортери (Р-глікопротеїн,   
аніонотранспортні поліпептиди)
RDV можна застосовувати 
зі слабкими та помірними 
індукторами та з сильними 
інгібіторами CYP450, транспортерів
Сильна індукція Р-глікопротеїну 
може дещо знизити концентрацію 
RDV, проте клінічна значимість 
такого ефекту невідома
Не рекомендоване застосування 
RDV з рифампіцином

На основі даних попередніх 
клінічних досліджень, RDV 
рекомендований для лікування 
госпіталізованих пацієнтів 
із тяжким перебігом COVID-19, 
(SpO2 ≤94% на атмосферному 
повітрі, що потребує проведення 
кисневої терапії, штучної 
вентиляції легень або ECMO (BI)
RDV не рекомендований для 
лікування легкого 
та середньотяжкого перебігу 
COVID-19 поза клінічними 
дослідженнями (AIII)
RDV доступний у рамках EUAb 
для лікування госпіталізованих 
дорослих і дітей із тяжким 
перебігом COVID-19
RDV також доступний для інших 
груп пацієнтів через програми 
розширеного доступу

*Немає затверджених доз для лікування COVID-19. Зазначені дози базуються на затверджених показаннях, клінічному досвіді чи результатах досліджень.
**Враховуючи ризик порушення серцевого ритму, Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA) застерігає від використання CQ, HCQ для лікування пацієнтів з COVID-19 поза межами лікарні або клінічного дослідження.
a EUA (Emergency Use Authorization) – дозвіл FDA на екстрене використання засобів у США. EUA не є затвердженням препарату, проте дозволяє полегшити доступ до незатверджених продуктів чи несанкціонованого використання затверджених продуктів в умовах надзвичайного стану. EUA в цьому 
випадку дає змогу використовувати ці препарати для лікування госпіталізованих із COVID-19 дорослих пацієнтів і підлітків з масою тіла ≥50 кг, для яких клінічне дослідження недоступне або участь у ньому неможлива.
b EUA дає змогу екстрено використовувати досліджуваний продукт RDV для лікування підозрюваних або лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у дорослих і дітей, госпіталізованих із тяжким перебігом захворювання (при SpO2 ≤94%). 
ECMO – екстракорпоральна мембранна оксигенація. 
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Бинокулярное зрение и его нарушения
Наши глаза представляют собой парный орган, слаженно работающий между собой и головным мозгом. 
В норме зрение у человека должно быть бинокулярным. Когда мы смотрим на один предмет, то видим 
именно этот предмет, а не два одновременно. За доли секунды мы способны определить его размер, 
форму, другие параметры. При косоглазии этого соединения в зрительном анализаторе не происходит, 
и центральная нервная система, чтобы защититься от двоения, исключает изображение косящего глаза. 
Немалую роль в развитии нарушений бинокулярного зрения играет наследственность.

Бинокулярное зрение (лат. bini –  два, 
oculus –  глаза) –  это зрение двумя глаза-
ми с соединением в зрительном анализа-
торе (коре головного мозга) изображений, 
полученных каждым глазом, в единый 
образ. Этот оптико-моторно-сенсорный 
процесс дает возможность стереоскопи-
ческого зрения –  создает объемность изо-
бражения. Бинокулярное зрение позво-
ляет видеть окружающий мир в трех из-
мерениях (высота, ширина и глубина), 
определять расстояние между предмета-
ми, телесность (объемность) окружающе-
го мира. Отсут ствие бинокулярного зре-
ния при двух открытых глазах внешне 
проявляется в виде постепенно развива-
ющегося косоглазия.

Причин нарушения бинокулярного зре-
ния много, и они достаточно разно-
образны. Часто это происходит вследствие 
того, что мышечная работа органов зрения 
перестает быть согласованной. В боль-
шинстве случаев это последствия различ-
ных офтальмологических заболеваний, 
которые могут оказывать существенное 
влияние не только на монокулярные, 
но и на бинокулярные функции. К наи-
более распространенным видам наруше-
ний бинокулярного зрения относятся ани-
зометропия (разность в рефракции глаз), 
отслоение сетчатки, нарушения со сторо-
ны нервной системы, кровоизлияние 
в сетчатку, ожог роговой оболочки, ката-
ракта. Некорригированные аметропии 
(гиперметропия, миопия, астигматизм), 
особенно высоких степеней, в детском 
возрасте приводят к задержке формирова-
ния зрительных функций, дезадаптации 
зрительного восприятия. Частичное вы-
ключение зрительного сенсорного сигна-
ла, постоянная нехватка зрительной ин-
формации препятствуют формированию 
полноценного центрального, бинокуляр-
ного, стереозрения, что приводит к огра-
ничению трудоспособности и профессио-
нальной пригодности.

Оптическая коррекция необходима как 
для достижения максимальной остроты 
зрения при аметропии, так и для исключе-
ния аккомодационно-рефракционного 
фактора возникновения косоглазия. 
Раннее выявление амблиогенных факто-
ров может не только существенно улуч-
шить остроту зрения, но и оказать влияние 
на оптомоторный процесс бинокулярного 
зрения. Нередко трудности возникают 
у детей в осложненных и нестандартных 
случаях, а также в связи с поздним обра-
щением. Сохранение высокого зрения 
на амблиопичном глазу и, соответственно, 
бинокулярного зрения –  это наиболее 
трудная задача для офтальмологов.

Классификация нарушений
Монокулярное зрение –  способность ви-

деть только правым или левым глазом, 
если бинокулярное зрение не развивается. 
 Возможно попеременное зрение: то пра-
вым, то левым глазом –  монокулярное 
 альтернирующее. Если правому и левому 
глазам предъявляются два разных изобра-
жения, может возникать феномен биноку-
лярной конкуренции, когда субъективно 
человек воспринимает то одно, то другое 
изображение, которые с определенной пе-
риодичностью сменяют друг друга.

Диплопия (двойное зрение) –  одно-
временное представление двух изображе-
ний одного объекта, которые могут быть 
смещены по горизонтали, вертикали, диа-
гонали (т.е. по вертикали и горизонтали 
одновременно) или повернуты относи-
тельно друг друга. Возникает в результате 
глазодвигательных нарушений при трав-
мах, нарушениях нервно-мышечной пере-
дачи импульсов, повреждениях III, IV 
и VI пар черепных нервов, которые кон-
тролируют движение глаз, а иногда при 
вовлечении супрануклеарных глазодвига-
тельных путей или попадании токсинов.

Бинокулярная диплопия возникает как 
при сходящемся (эзотропия), так и при 
расходящемся (экзотропия) косоглазии. 
При попытке избежать двойного изобра-
жения мозг может игнорировать (пода-
влять) изображение одного из глаз. Эту 
способность можно обнаружить в сенси-
тивный период развития зрительной 
 системы у детей. Поэтому пациенты, 
у  которых косоглазие возникло в детстве, 
почти никогда не жалуются на двоение 
в глазах, а те, у кого развилось в зрелом 
возрасте, –  почти всегда. Феномен асим
метричного бинокулярного зрения занимает 
промежуточное место между нормальным 
и анормальным. Для него характерна вза-
имосвязь между корковыми представи-
тельствами центральной ямки сетчатки 
фиксирующего глаза и парацентрального 
участка сетчатки косящего глаза, на кото-
рые падает изображение рассматриваемого 
предмета. Такая функциональная взаимо-
связь, напоминающая нормальную, обра-
зуется очень редко и только при небольших 
углах косоглазия (до 5-7 градусов).

Монокулярная диплопия наблюдается 
на одном глазу; если пациент воспринима-
ет более двух изображений, имеет место 
монокулярная полиопия. Временная 
 диплопия может быть вызвана алкоголь-
ным опьянением, сотрясением головного 
мозга, побочным эффектом лекарствен-
ных средств, усталостью и/или напряжен-
ностью глазных мышц.

Волевая диплопия. Некоторые люди спо-
собны сознательно расцепить глаза, сводя 
их близко (происходит перекрестное сле-
жение) либо разводя в стороны. Кроме 
того, если смотреть на один объект позади 
другого, то изображение переднего  объекта 
дублируется. Такое двойное зрение 
не представляет опасности, делает воз-
можным просмотр стереограмм.

Причины развития
Поскольку глаз является сложной опти-

ческой системой, это влияет на централь-
ное зрение. В оптической системе глаза 
(роговице, хрусталике, отчасти влаге пе-
редней камеры и стекловидном теле) про-
исходит преломление лучей света. Затем 
они изменяют свое направление, фокуси-
руются (сходятся) на сетчатке и дают изо-
бражения предметов.

Бинокулярное зрение как оптико- 
моторно- сенсорный процесс обеспе -
чивается в корковом отделе зрительного 
анализатора благодаря сложнейшему 
физио логическому механизму зрения –  
фузии, т.е. слиянию зрительных образов, 
возни кающих отдельно в каждом глазу 
(монокулярное изображение), в единое 

 сочетанное зрительное восприятие (рис. 1). 
В идеале размеры изображений, передан-
ных от сетчаток двух корригированных глаз 
к затылочной коре, должны быть равными 
(изейкония). Главная особенность биноку-
лярного зрения –  это способность форми-
рования единого образа с помощью изо-
бражений, что позволяет обеспечить чело-
веку объем и глубину восприятия.

При симметричном положении глаз, как 
показано на рисунке 2А, изображение 
предметов проецируется на корреспонди-
рующие, т.е. идентичные, точки сетчаток. 
При одновременном возбуждении фото-
рецепторных клеток центральных ямок 
сетчаток каждого глаза изображение про-
ецируется в одну и ту же точку бинокуляр-
ного поля зрения. В кортикальных отделах 
зрительного анализатора происходит их 
слияние в единое бинокулярное изображе-
ние. Эта способность позволяет оценивать 
глубину, очередность расположения пред-
метов в поле зрения, объем окружающих 
его предметов, обусловливает целостность 
восприятия.

Если человек получает визуальную ин-
формацию более низкого качества –  изоб-
ражение с одного глаза, как показано 
на рисунке 2Б, то со временем мозг начи-
нает игнорировать его. Изображение 
не проецируется одновременно на цен-
тральные ямки сетчаток обоих глаз, а по-
падает на несоответствующие (диспарат-
ные) точки сетчаток, слияния не проис-
ходит. Глаза видят слишком разные кар-
тинки, и мозг не может совместить их 
в одну объем ную, в результате чего подав-
ляется работа одного глаза.

При наличии такого состояния у детей 
в течение длительного времени развивает-
ся амблиопия –  функциональное обрати-
мое понижение зрения, при котором один 
из двух глаз почти (или вообще) не задей-
ствован в зрительном процессе. Чаще все-
го амблиопия возникает при анизо-
метропии.

Как правило, причиной нарушения 
 бинокулярного зрения является косо-
глазие –  периодическое или постоянное. 
Косо  глазие, возникшее в детстве, может 
привести к амблиопии либо потере глу-
бинного восприятия, в зрелом возрасте –  
к двоению. Причины косоглазия могут 
быть как врожденные, так и приобретен-
ные: аметропии, травмы, параличи и па-
резы, аномалии развития и прикрепления 
глазодвигательных мышц, патологии цент-
ральной нервной системы, стрессы, 
инфек ционные (корь, скарлатина, дифте-
рия, грипп) и соматические заболевания, 
психические травмы (испуг), резкое сни-
жение остроты зрения одного глаза. К низ-
кой остроте зрения приводят изменения 
со стороны глазного дна, роговицы, хру-
сталика и пр.

Амблиопия, или «ленивый глаз», может 
быть и причиной косоглазия, и следст-
вием. Имеет место, когда один глаз обла-
дает такой остротой зрения (обычно ниже 
0,4-0,3), при которой невозможно слияние 
изображения.

Диплопия возникает вследствие различ-
ных причин –  офтальмологических, ин-
фекционных, аутоиммунных, невроло-
гических, опухолевых. К ним относятся: 
повреждение III, IV и VI пар черепных 

нервов, рак, травма, сахарный диабет, 
 мигрень, рассеянный склероз, ботулизм, 
синдром Гийена – Барре, синусит, абсцесс, 
синдром Вернике, болезнь Грейвса, алко-
голизм, гетерофория, орбитальный мио-
зит, миастения, анизометропия, косогла-
зие, болезнь Лайма, кератоконус, отравле-
ние салициловой кислотой, инсульт 
в стволе мозга. Диплопия может быть по-
бочным эффектом некоторых препара-
тов –  антибиотиков группы фторхиноло-
нов, нейролептиков, седативных средств, 
стрептомицина, глюкокортикоидов, сали-
цилатов, амфетамина, опиатов.

Группы риска
Диплопия может быть одним из первых 

признаков системного заболевания, по-
ражения глазодвигательных мышц или 
нев рологической патологии, что приводит 
к нарушению баланса движения и/или 
способности к чтению. Факторами риска  
развития косоглазия являются прежде-
временные роды, церебральный паралич, 
наследственность.

При аномалиях рефракции, особенно 
анизометропии, птозе и нистагме, дети 
практически с рождения попадают в груп-
пу риска развития амблиопии, косо глазия. 
Вид и величина клинической рефракции 
могут быть обусловлены как наследствен-
ными факторами, так и влиянием внешней 
среды. При неблагоприятных условиях для 
зрительной работы, различных заболева-
ниях, наследственной предрасположен-
ности форма глаза может стать удлинен-
ной, вследствие чего рефракция может 
усиливаться.

Симптоматика
Нарушения бинокулярного зрения мо-

гут проявляться повышенной утомляемо-
стью глаз, отсутствием четкого различения 
цветовых оттенков и степени яркости объ-
екта, проблемами с фокусировкой, ухуд-
шением зрения только вблизи либо только 
вдаль, ухудшением зрения как вблизи, так 
и вдаль, снижением зрительного комфор-
та, частыми эпизодами головной боли, 
косоглазием, птозом, нистагмом, привыч-
кой закрывать один глаз при рассматрива-
нии объекта.

Чаще всего причиной амблиопии явля-
ется анизометропия. Ребенок использует 
глаз, которым легче воспринимает изобра-
жения, и прекращает использование глаза 
с наибольшей рефракцией. В окружении 
ребенка не замечают ничего странного, 
поскольку он имеет нормальное зрение 
на одном глазу. Врожденная катаракта, 
птоз или нарушения прозрачности рого-
вицы также могут привести к нарушениям 
развития зрительной системы, а следова-
тельно, к возникновению амблиопии.

При гиперметропии пациенты жалуют-
ся на быструю утомляемость глаз, харак-
терную головную боль в области лба и ор-
бит. Может наблюдаться постоянная гипе-
ремия конъюнктивы ( хронический конъ-
юнктивит). Такое состояние называется 

Л.А. Бруцкая

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ЛЕКЦІЯ

Тематичний номер • № 2 (53) • 2020 р.



41

www.health-ua.com

аккомодационной астенопией (бес силием 
аккомодации). Кроме того, не корригиро-
ванная в детские годы  гиперметропия не-
редко приводит к развитию содружествен-
ного сходящегося косо глазия, амблиопии.

Если при наличии аномалий рефракции 
наблюдается снижение остроты зрения, 
зрительного комфорта, прищуривание, 
косоглазие, необходимо обратиться к оф-
тальмологу как можно быстрее.

Возможные осложнения
Отсутствие полноценной коррекции 

зрения в сенситивный период развития 
зрительной системы приводит к стойким 
и глубоким нарушениям бинокулярного 
зрения –  амблиопии и косоглазию. Это 
влечет за собой возникновение неврозов, 
задержку общего развития детей и пр. 
Таким образом, проблема имеет не только 
медицинское, но и социальное значение.

Амблиопия может развиваться при лю-
бых детских глазных болезнях: и при несо-
вершенстве оптической системы (дально-
зоркости, близорукости, астигматизме), 
и при косоглазии, и при врожденной ката-
ракте, и при других состояниях, сопряжен-
ных с нарушением первичного зрительно-
го восприятия. При недостаточности ком-
пенсирующих механизмов в двигательной 
и оптической системах создаются допол-
нительные трудности для адаптационного 
механизма. Важнейшими признаками 
 дезадаптации зрительной  системы к аме-
тропиям являются астенопия и рефракци-
онная амблиопия. Астенопия проявляется 
в виде быстрой утомляемости при чтении, 
ощущения подергивания в глазу, головной 
боли.

Диагностика и лечение
При нарушениях бинокулярного зрения 

используются следующие методы диа-
гностики: визометрия, рефрактометрия, 
определение угла косоглазия, характера 
бинокулярного слияния на цветовом при-
боре, фиксации амблиопичного глаза, 
биомикроскопия, офтальмоскопия.

Успех реабилитации детей с аномалиями 
рефракции во многом зависит от адекват-
ной очковой коррекции. Основными кри-
териями подбора очковой коррекции яв-
ляются степень аметропии, функциональ-
ное состояние глаз (острота зрения, по-
ложение глаз, характер бинокулярного 
зрения, влияние коррекции на эти пока-
затели), возраст пациента, динамика реф-
ракции, наличие/отсутствие астенопии, 
переносимость коррекции.

В настоящее время в практику широко 
внедрена высокоэффективная и научно 
обоснованная схема лечения косоглазия 
и амблиопии. Современная офтальмоло-
гия достигла немалых успехов в лечении 
таких больных.

Поэтапная реабилитация пациентов 
с амблиопией включает окклюзию (вы-
ключение из акта зрения одного глаза) 
и аппаратное плеоптическое лечение. 
Действие прямой окклюзии заключается 
в переносе основной зрительной нагрузки 
на амблиопичный глаз, исключая тормо-
зящее влияние на него со стороны фикси-
рующего глаза. При амблиопии с цен-
тральной фиксацией назначается прямая 
окклюзия (т.е. выключение лучшего глаза). 
При дисбинокулярной амблиопии назна-
чение окклюзии обязательно. Режим но-
шения окклюзии обычно устанавливают 
после проверки остроты зрения как фик-
сирующего, так и амблиопичного глаза. 
Ее применение особенно эффективно 
в дошкольном возрасте. Можно исполь-
зовать как непрозрачную, так и полу-
прозрачную окклюзию на разных этапах 
лечения.

Как известно, положительным резуль-
татом при плеоптическом лечении явля-
ется восстановление фовеальной фик сации 

и  такой остроты зрения, которая совмес-
тима с бинокулярным зрением ( 0,3-0,4) 
и позволяет приступить к ортоптическому 
курсу лечения.

Профессором В.А. Розенбергом (ГУ 
«Инс ти тут глазных болезней и тканевой 
терапии им. В.П. Филатова НАМН Укра-
ины») предложено новое направление в ле-
чении нарушений бинокулярного зрения 
различной этиологии. Бинокулярная им-
пульсная фотостимуляция фовеол фигур-
ными «слепящими» полями позволяет ре-
шать проблемы не только повышения 
остроты зрения, восстановления фиксации, 
но и восстановления бифовеальных связей 
за счет объединения методов плеоптики 
и ортоптики в одной лечебной процедуре. 
Первый опыт использования такого под-
хода при лечении больных с асимметрич-
ным бинокулярным зрением показал воз-
можность достижения как плеоптического, 
так и ортоп тического эффекта. Восстанов-
ление цент ральной фиксации наблюдалось 
у 84,6% пациентов, нормальной корреспон-
денции сетчаток –  у 54%, повышение 
остроты зрения до 1,0 и выше –  у 69%.

Принцип одновременного плеопто- 
ортоптического лечения получил даль-
нейшее развитие. Разработаны способы 

восстановления бинокулярных функций 
у больных с монолатеральным и альтерни-
рующим содружественным косоглазием, 
сочетающимся со стойкой скотомой по-
давления; восстановления бинокулярного 
зрения и его устойчивости у пациентов 
с нормосенсорными связями.

После восстановления бинокулярного 
зрения используют методы стереоптики. 
Был предложен способ лечения наруше-
ний бинокулярного и стереоскопического 
зрения путем бинокулярной фотостимуля-
ции корреспондирующих полей сетчаток 
стерео паттернами.

Детские офтальмологи считают целесо-
образным проведение комплексного лече-
ния амблиопии, обеспечивающего воздей-
ствие на различные каналы зрительной 
системы. Наряду с традиционными под-
ходами схема функционального лечения 
включает и методы восстановления акко-
модационной способности, разработанные 
В.И. Сердюченко.

Широко обсуждается вопрос о био-
стимулирующем механизме действия ла-
зеров с низкими (субпороговыми) уровня-
ми энергии. Для лечения амблио пии пред-
ложено множество  различных цвето- 
и электростимуляций. Фото стимуляция 

низкоэнергетическим моно хроматическим 
импульсным светом воздействует на акко-
модационно-конвергентно-зрачковый 
аппарат глаза.

В последнее время в практику внед-
ряются аппаратно-лечебные офталь-
мологические комплексы: «АТОС-А», 
«ЛАСТ-01», «Радуга». Достаточно успешно 
используются компьютерные программы 
«Амблио кор», «Паучок», «Крестики», 
«Контур», EYE, STARSHIP. Возмож ность 
с их помощью осуществлять процесс 
в игровой форме является главным досто-
инством этого метода лечения. В процессе 
тренировки стимулируются все отделы 
зрительного анализатора, в том числе кор-
ковый.

Следует отметить, что степень выражен-
ности амблиопии зависит от  возраста па-
циента, в котором она возникла, причем 
у дошкольников лечение, как правило, 
более эффективно.

В осложненных случаях (при расстрой-
стве мышечно-аккомодационного аппара-
та глаза, развитии косоглазия и амблио-
пии), помимо коррекции, необходимо 
своевременное применение плеопто- 
ортоптического лечения, а при показа-
ниях –  плеопто-ортопто-хирургического. 
Чем раньше оно начато, тем лучше конеч-
ный результат.

Задача семейного врача заключается 
в как можно более раннем выявлении у де-
тей аномалий рефракции, амблиопии, ко-
соглазия, птоза, нистагма и направлении 
к детскому офтальмологу.

Меры профилактики
Нередки случаи, когда человек, случай-

но закрыв один глаз, выясняет, что другой 
его глаз не видит. Именно поэтому регу-
лярное диагностическое обследование ре-
комендуют проходить не реже чем 1 раз 
в год.

Профилактические мероприятия долж-
ны быть направлены на строгое выполне-
ние всех предписаний офтальмолога. 
Первоочередной задачей является подбор 
оптимальной коррекции (очки либо кон-
тактные линзы). В процессе подбора не-
обходимо учитывать состояние зрительных 
функций, положение глаз, характер бин-
оку лярного зрения, наличие астенопии, 
ее переносимость. Необходимо система-
тически исследовать клиническую рефрак-
цию, а при ее аномалиях –  постоянно ис-
пользовать коррекцию.

Важными мерами профилактики явля-
ются улучшение режима и условий заня-
тий и отдыха детей, коррекция нарушений 
осанки, повышение двигательной актив-
ности с достаточным пребыванием на све-
жем воздухе, занятиями физкультурой 
и плаванием. Необходимо обеспечить хо-
рошее освещение, соблюдать режим зри-
тельных нагрузок, регулярно давать отдых 
глазам, делать расслабляющую гимнастику 
с целью тренировки глазных мышц.

В детских и образовательных учрежде-
ниях следует строго соблюдать гигиени-
ческие нормы по оборудованию комнат 
и классов, обеспечивать оптимальное 
осве щение рабочего места (свет должен 
падать с левой стороны). С раннего до-
школьного возраста нужно вырабатывать 
у детей правильный «рефлекс чтения» 
(игрушки, картинки, буквы должны быть 
на расстоянии не ближе 30 см от глаз), ка-
тегорически запрещать чтение лежа.

Рекомендуются полноценное питание, 
достаточное потребление витаминов 
и микро элементов. Немалое значение име-
ют вовремя начатое лечение хронических 
заболеваний (тонзиллита, кариеса), пато-
логии центральной нервной системы, ин-
фекционных, соматических, психических 
заболеваний, исключение стрессовых си-
туаций, эндокринной патологии.

Рис. 1. Бинокулярное зрение

Рис. 2. Бинокулярное (А) и монокулярное (Б) зрение

А. Каждый из глаз получает свое изображение объекта. В головном мозге происходит процесс слияния – из двух совмещенных изображений 
 получается одно.
Б. Если по каким-то причинам поступающие от глаз изображения различаются, мозг «отключает» глаз, транслирующий искаженное изображение.

ЗУ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ЛЕКЦІЯ
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Екзокринна недостатність підшлункової залози (ЕНПЗ) – це стан, що характеризується зниженням секреції 
ферментів та/або бікарбонатів підшлунковою залозою (ПЗ), а це призводить до мальабсорбції нутрієнтів 
[1, 2]. Незважаючи на те що ПЗ має чималий фізіологічний резерв, зниження секреції на <10% 
супроводжується появою характерних симптомів: хронічної діареї, стеатореї, недостатнього набору маси 
тіла [3-6]. Симптоми ЕНПЗ не завжди можуть бути розпізнаними, що ускладнює діагностику патології. 
Негативний вплив ЕНПЗ на здоров’я та самопочуття людини зумовлений мальдигестією та мальабсорбцією 
макро-, мікроелементів і жиророзчинних вітамінів (ЖРВ). Ці стани характеризуються субклінічним 
перебігом [2, 7]. Зазвичай симптоми ЕНПЗ є неспецифічними та нагадують симптоми інших захворювань 
 шлунково-кишкового тракту (ШКТ), що суттєво ускладнює верифікацію патології [2].

На відміну від дорослих, у яких ЕНПЗ зазвичай розви-
вається при хронічному панкреатиті, у дітей та підлітків 
найчастіше причиною цього стану є муковісцидоз [8]. 
Через те що діти мають високі енергетичні потреби для 
активного росту та розвитку, ця категорія пацієнтів є дуже 
вразливою через негативні наслідки нелікованої ЕНПЗ 
[7]. Окрім суттєвого зниження якості життя через симп-
томи мальнутриції, пізня верифікація діагнозу призво-
дить до затримки нормального росту та розвитку дитини. 
Основним методом лікування таких пацієнтів є замісна 
ферментативна терапія (ЗФТ). Вона допомагає усунути 
симптоми та покращити абсорбцію поживних речовин. 
Також важливим напрямком є гіперенергетична дієта, що 
містить багато жирів та ЖРВ. Враховуючи те, що алго-
ритм ведення дітей із муковісцидозом добре відомий, цей 
огляд більше сконцентрований на нутритивній підтрим-
ці дітей з ЕНПЗ без муковісцидозу [9, 10]. 

Основи фізіології секреції ПЗ
ПЗ відіграє важливу роль у процесі перетравлення макро-

елементів. Відповідно, мальдигестія призводить до мальну-
триції [8]. ПЗ секретує ферменти, що забезпечують гідроліз 
макроелементів: амілаза забезпечує перетравлення вугле-
водів, ліпаза – жирів, протеази (трипсиноген, хімотрипси-
ноген) – білків [4, 11, 12]. Ліпаза та амілаза секретуються 
в активній формі, а протеази – у вигляді проферментів, які 
переходять в активну форму в проксимальному відділі тон-
кої кишки [11, 12]. Незважаючи на те що в ПЗ продукують-
ся ферменти для перетравлення всіх макроелементів, ос-
новного удару при ЕНПЗ зазнає процес перетворення жи-
рів [1]. При зниженні синтезу трипсину нижче 5-10% від 
норми [6] відбувається надмірне виділення з випорожнен-
нями нітросполук. Панкреатичний дефіцит амілази зазви-
чай не супроводжується появою клінічних симптомів, 
оскільки в більшості випадків непанкреатичні джерела фер-
менту (слинні залози та залози тонкої кишки) можуть част-
ково компенсувати цю нестачу [13]. Панкреатична ліпаза 
уразлива до незворотної інактивації шлунковим соком 
(pH<4) та руйнується протеазами [13-15]. Деякі патологічні 
стани (такі як синдром Золлінгера – Еллісона), асоційова-
ні із надмірним виділенням шлункового соку, призводять 
до вторинної ЕНПЗ шляхом кислотно-індукованої інакти-
вації ферментів ПЗ і денатурації жовчних кислот з подаль-
шою мальдигестією та мальнутрицією жирів [6].

Основні стимулятори секреції ПЗ – гормони ШКТ: хо-
лецистокінін (ХЦК) і секретин [5]. ХЦК є основним сти-
мулятором виділення ферментів ПЗ, а секретин – багатих 
на бікарбонати рідин. Секреція ХЦК стимулюється жир-
ними кислотами та короткими пептидними ланцюгами [5, 
10]. Найвідомішим стимулятором вироблення секретину 
є кислий шлунковий вміст (pH<4,5), що досягає просвіту 
дванадцятипалої кишки. Вплив секретину на виділення 
багатого на бікарбонати панкреатичного соку відбуваєть-
ся через муковісцидозний трансмембранний регулятор 
провідності. Панкреатичний сік, маючи лужні хімічні вла-
стивості (pH 7,5-8,8), нейтралізує кислий шлунковий хімус 
і допомагає зберегти функцію pH-чутливих панкреатичних 
ферментів, зокрема ліпази. Виявлено, що у немовлят має 
місце недостатній розвиток амілази та ліпази, проте цей 
стан рідко супроводжується появою симптомів [3]. Крім 
того, у немовлят, які знаходяться на грудному вигодову-
ванні, стимульована материнським молоком ліпаза також 
бере участь у перетравлюванні жирів [1, 16].

Етіопатогенез та епідеміологія ЕНПЗ у дітей
Синдром Швахмана – Даймонда є другою за пошире-

ністю спадковою патологією (після муковісцидозу), що 
призводить до ЕНПЗ у немовлят і дітей [17]. Іншими 
рідкісними генетичними синдромами, які викликають 
тяжку ЕНПЗ, є синдром Йохансона – Бліззарда, син-
дром Пірсона, синдром Жене та агенезія ПЗ [17] 
(табл. 1). За наявності генетичної патології внаслідок 
нестачі функціонуючої паренхіми ПЗ [3] розвивається 
первинна ЕНПЗ. Також до первинної ЕНПЗ призводять 
муковісцидоз, аномалії розвитку ПЗ (агенезія чи гіпоп-
лазія), резекція ПЗ. 

Вторинна ЕНПЗ зумовлена непанкреатичними причи-
нами, такими як, наприклад, ентерит та порушення син-
хронності травлення [3, 8] (табл. 1). При запальних захво-
рюваннях кишечнику, целіакії та запаленні слизової обо-
лонки проксимального відділу тонкої кишки ЕНПЗ є 
наслідком зниження ентеропанкреатичної стимуляції 
ХЦК [2, 4, 8, 14, 16]. 

Моторно-секреторна асинхронія – це стан, при якому 
виникає дисоціація процесів доставки хімусу до прокси-
мального відділу тонкої кишки та виділення ферментів 
ПЗ, що зазвичай є наслідком зміненої анатомічної будо-
ви верхніх відділів ШКТ [2, 14]. Через поширеність ожи-
ріння ця етіологія ЕНПЗ все частіше зустрічається після 
перенесених баріатричних операцій, таких як лапароско-
пічна вертикальна гастректомія та шунтування шлунка 
[5, 14]. У деяких випадках ЕНПЗ може бути викликана 
одночасно декількома причинами. 

ЕНПЗ описана у дітей з гострим синдромом мальну-
триції, переважно при набрякових формах (квашіоркор) 
в умовах обмежених ресурсів [16, 19, 20]. Тяжка мальну-
триція асоціюється з поєднанням структурних (атрофія 
ацинусів ПЗ із фіброзним заміщенням тканин, зменшен-
ня секреторних гранул) і функціональних (зниження се-
креції ліпази і трипсину) змін, що призводить до ЕНПЗ. 
Зміни в ПЗ за умови лікування мальнутриції є здебільшо-
го зворотними [20].

У тропічних регіонах провідною причиною ЕНПЗ у ди-
тячому віці є тропічний кальцифікуючий панкреатит [8, 17]. 
На відміну від дорослої популяції, у дітей злоякісні захво-
рювання ПЗ зустрічаються вкрай рідко і становлять лише 
0,2% у структурі дитячих онкологічних захворювань. Серед 
них панкреатобластома, солідно- кістозна пухлина, адено-
карцинома протоки та ацинарний клітинний рак. Лікування 
цих патологій часто вимагає хірургічної резекції ПЗ, що 
призводить до формування недостатності ПЗ [21].

Через гіподіагностику та недостатнє виявлення пато-
логії на ранніх стадіях загальна епідеміологічна картина 
ЕНПЗ у дітей не сформована [7].

Клінічні симптоми та лабораторна діагностика

! Незалежно від основної етіології, клінічна маніфеста
ція ЕНПЗ у дітей зазвичай представлена рідкими 

та об’ємними випорожненнями, стеатореєю, болем у животі, 
надмірним газоутворенням та сповільненням росту [10, 38]. 

Стеаторея (надлишок жиру в калі) характеризується 
рідкими блискучими випорожненнями з дуже неприєм-
ним запахом. Приріст маси тіла у немовлят і більш до-
рослих дітей може залишатися нормальним за рахунок 
вживання більшої кількості калорій. У таких дітей вини-
кає надмірний апетит, що є тривожним сигналом для 
лікаря та потребує проведення лабораторних досліджень 
[3]. Відставання в рості пояснюється зменшенням всмок-
тування поживних речовин у кишечнику та їх надмірною 
втратою одночасно зі зростанням енергетичних потреб 
організму [10, 39-41]. Більшість вроджених синдромів 
з ЕНПЗ характеризуються мультисистемним ураженням 
органів. Наявність будь-яких симптомів, не пов’язаних 
із ШКТ, допомагає скорегувати діагностичну тактику. 

Діагностика ЕНПЗ може ускладнюватися через недо-
статню кореляцію суб’єктивних симптомів та об’єктивних 
даних щодо зниження всмоктування жирів, особливо 
на ранніх стадіях, коли симптоми мінімальні та неспеци-
фічні. Обстеження включають непрямі дослідження для 
оцінювання наслідків ЕНПЗ та прямі – для безпосеред-
нього оцінювання функції ПЗ [1]. Прямі дослідження – 
золотий стандарт, але вони інвазивні та не є широко до-
ступними [2]. Переваги та обмеження тестів для оцінки 
функціонального стану ПЗ узагальнені та наведені у та-
блиці 2. Непрямі дослідження широко використовуються 
в клінічних умовах завдяки своїй простоті, неінвазивнос-
ті та відносно низькій вартості. Серед непрямих аналізів 
визначення рівня фекальної еластази-1 (ФЕ-1) є найбільш 

Таблиця 1. Патологічні стани у дітей, асоційовані з ЕНПЗ [3, 5, 6, 14, 18]

Вид ЕПНЗ Механізм виникнення ЕНПЗ Патологічні стани

Первинна 
 (панкреатична)

Зменшення вироблення секрету ПЗ через 
зменшення обсягу паренхіми органу

Недостатність синтезу ферментів

Генетичні хвороби
• муковісцидоз
• синдром Швахмана – Даймонда
• синдром Йохансона – Бліззарда
• синдром Пірсона
• синдром Жене
Хронічний панкреатит 
• муковісцидоз
Аутоімунний панкреатит
Інші причини
• обструкція проток ПЗ через конкремент чи спазм
•  медикаментозний, метаболічний (гіперкальціємія, гіпертригліцеридемія), тропічний 

кальцифікуючий панкреатит
Аномалії розвитку підшлункової залози
• агенезія/ гіпоплазія ПЗ
• вроджена/внутрішньоутробна інфекція
• резекція ПЗ
• ізольована вроджена недостатність ферменту

Вторинна 
 (непанкреатична)

Зниженння секреції ферментів чи пору-
шення функції ПЗ при нормальному стані 
паренхіми органу

Ураження слизової оболонки тонкої кишки (зниження стимуляції ПЗ ХЦК)
• целіакія
• запальні захворювання кишечнику
Моторно-секреторна асинхронія
•  хірургічні втручання на верхніх відділах ШКТ – гастректомія або інші баріатричні 

 операції
Інактивація панкреатичної ліпази
• підвищена кислотність шлунка – синдром Золлінгера – Еллісона

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ОГЛЯД
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43

www.health-ua.com

чутливим та ефективним для скринінгу ЕНПЗ [42]. 
Європейське товариство клінічного харчування та мета-
болізму (ESPEN), Європейське товариство педіатричної 
гастроентерології, гепатології та харчування (ESPGHAN) 
та Європейське товариство муковісцидозу (ECFS) реко-
мендують проводити щорічне тестування ФЕ-1 хворим 
на муковісцидоз з достатньою функцією ПЗ. При появі 
симптомів аналіз слід проводити раніше [10]. Рівень ФЕ-1 
>200 мкг/г у зібраному калі умовно виключає ЕНПЗ, 100-
200 мкг/г (незначно знижений) свідчить про легку ЕНПЗ, 
а <100 мкг/г – про тяжку ЕНПЗ [2, 4]. Клініцисти мають 
враховувати, що дослідження ФЕ-1 менш чутливе при лег-
кій ЕНПЗ [4]. Аналіз на ФЕ-1 не дозволяє диференціюва-
ти первинну та вторинну ЕНПЗ [42]. Для аналізу вмісту 
ФЕ-1 рекомендується брати твердий або напівтвердий кал. 
При визначенні ФЕ-1 у недостатньо твердих випорожнен-
нях можна отримати хибно-позитивний результат (на ко-
ристь ЕНПЗ) через розведення концентрації ферменту [1]. 
Високий рівень ФЕ-1 вказує на відсутність ЕНПЗ, проте 
у таких випадках рекомендоване спостереження за паці-
єнтом (за необхідності – визначення ФЕ-1 щороку) [10, 
42]. Якщо рівень ФЕ-1 <200 мкг/г, варто повторити аналіз. 
Отримання двох результатів аналізів із низьким рівнем 
ФЕ-1 (<100 мкг/г), ймовірно, свідчить про ЕНПЗ. У разі 
відсутності можливості забору калу оптимальної для до-
слідження консистенції чи якщо аналіз на ФЕ-1 не вказує 
на наявність ЕНПЗ при сильній клінічній підозрі, можна 
розглянути інші методи обстеження, наприклад ендоско-
пічне дослідження ПЗ за методикою Horvath et al. [43]. 
Крім того, при підозрі на ізольований дефіцит ферментів 
ПЗ (наприклад при вродженій недостатності ліпази) також 
слід застосовувати цей метод дослідження, оскільки аналіз 
на ФЕ-1 у таких пацієнтів є неінформативним. 

Лікування
До впровадження ферментних препаратів із кишко-

во-розчинною оболонкою та відкриття важливості пожив-
них речовин контроль ЕНПЗ здійснювали за рахунок 

 дотримання дієти з обмеженням жирів. Це призводило 
до прогресування мальнутриції та несприятливих наслідків 
[13]. На сьогодні ферментні препарати із кишково- 
розчинною оболонкою є основою лікування пацієнтів 
із ЕНПЗ [50]. При застосуванні адекватної ЗФТ засвоєння 
жирів наближується до нормального [13, 51]. Більшість 
рекомендацій з лікування ЕНПЗ базується на даних щодо 
ведення хворих на муковісцидоз. Ці ж принципи лежать 
в основі лікування ЕНПЗ іншої етіології [22, 37]. 

! Сучасне лікування ЕНПЗ будьякої етіології включає 
високоенергетичну дієту без обмеження споживання 

жиру, доповнену ЗФТ та ЖРВ [10, 52, 53]. Враховуючи 
те, що всмоктування ЖРВ відбувається за тим же принци
пом, що і самих жирів, пацієнти з ЕНПЗ часто схильні 
до розвитку дефіциту цих віта мінів. Головна мета лікування 
ЕНПЗ включає опти мізацію травлення з покращенням 
засвоювання поживних речовин. Це підвищує загальний 
харчовий статус, полегшує симптоми, підвищує якість життя 
та виживаність [50, 5456].

Замісна ферментна терапія
Крім покращення симптомів, ЗФТ об’єктивно підвищує 

коефіцієнт засвоєння жирів і зменшує об’єм випорожнень 
без значних побічних явищ порівняно із плацебо [45, 50, 51, 
57, 58]. Більшість сучасних засобів панкреатину свинячого 
походження і випускаються у різних лікарських формах. 
Вони капсульовані й містять мікросфери чи мікротаблетки 
з кишково-розчинним покриттям для вивільнення фермен-
тів у середовищі з pH 5,5-6,0 у проксимальному відділі тон-
кої кишки [15, 39]. Капсулу потрібно проковтнути, не роз-
жовуючи. Для немовлят або дітей, яким важко ковтати, її 
можна відкрити і змішати мікросфери з їжею на початку 
годування [11]. У США генеричні препарати  панк реа тичних 
ферментів не погоджені Управлінням з продовольства і ме-
дикаментів США (Food and Drug Adminis tration, FDA). 

Сучасні рекомендації щодо дозування ферментних 
препаратів базуються на розрахунку за масою тіла або 

кількістю жирів у раціоні [44]. Дозування за масою тіла 
легке в обчисленні та зручне. Проте дозування за вміс-
том жирів у раціоні більш фізіологічне [59]. Ферментні 
препарати додаються до усіх продуктів, включаючи 
грудне молоко, дитячі суміші та харчові добавки. 
Відповідно до експертного консенсусу з менеджменту 
муковісцидозу, розрахунок дози ферментів для немов-
лят, хворих на муковісцидоз, протягом першого року 
життя відбувається наступним чином: 2000-4000 ОД 
ліпази на кожні 120 мл дитячої суміші або виділеного 
грудного молока [60]. Для немовлят на грудному виго-
довуванні рекомендована доза ліпази дорівнює 1000 
ОД/кг на годування. Якщо час годування становить 
більше півгодини, всю дозу ферменту можна розділити 
на 2 прийоми. У випадку частого годування невелики-
ми об’ємами рекомен дується застосування найменшої 
ефективної дози препарату [61]. 

Для дітей старше 1 року рекомендована кількість ліпази 
становить 1000-2500 ОД/кг маси тіла на одне годування 
з максимальною добовою дозою 10 000 ОД/кг [44, 59, 62]. 
Дозування ліпази за вмістом жирів у раціоні становить 
 500-4000 ОД/г жирів (у середньому 1800 ОД ліпази/г 
жирів) [44]. Батьки пацієнтів отримують загальні рекомен-
дації щодо корегування ЗФТ, залежно від розміру порцій 
та вмісту жиру в продуктах, які вони споживають. Що сто-
сується перекусів, то доза ферментів при таких прийомах 
їжі складає половину від звичайної дози. Ферменти слід 
приймати перед основним прийомом їжі чи перекусом. 
Під час вживання напоїв та продуктів з високим вмістом 
цукру (фруктів, соків, безалкогольних солодких напоїв, 
льодяників) приймати ферменти не  потрібно. 

Для немовлят капсулу можна відкрити і змішати її вміст 
з невеликою кількістю їжі, що не потребує  пережовування, 
наприклад, яблучним пюре [11]. Немовлятам, які знахо-
дяться на грудному вигодовуванні, вміст капсул можна вво-
дити за допомогою дитячої ложечки, змішавши його з не-
великою кількістю яблучного пюре, перед годуванням [10, 
11]. Мікросфери не можна подрібнювати, пережовувати або 
розчиняти, тому що це зруйнує кишково-розчинну обо-
лонку. Її наявність перешкоджає виникненню екскоріацій 
у ротовій порожнині (від активованої протеази) та інакти-
вації незахищених ферментів шлунковим соком. Після 
прийому засобу слід ретельно оглянути ротову порожнину 
на наявність мінімікросфер, адже вони можуть пошкодити 
слизову рота. Залишки мікросфер у ротовій порожнині не-
мовлят, котрі знаходяться на грудному вигодовуванні, мо-
жуть спричинити екскоріації навколо сосків у матері. Для 
видалення залишків мікросфер можна скористатися ватним 
тампоном, чистою тканиною чи пальцем, обережно про-
терши проміжки між яснами та під язиком [61, 63].

Причинами неефективності правильно підібраного 
режиму ЗФТ при наявності стійких симптомів ЕНПЗ мо-
жуть бути такі: пропущення дози препарату, неправильне 
зберігання, прострочений засіб, прийом ферменту після 
їжі, порушення цілісності кишково-розчинної оболонки, 
наявність не пов’язаних з ЕНПЗ факторів (наприклад 
надмірне вживання соків) [2, 15, 62]. Також може спосте-
рігатися недостатня нейтралізація кислого рН хімусу 
в проксимальному відділі тонкої кишки через зменшен-
ня або відсутність секреції бікарбонату ПЗ [64]. Це при-
зводить до недостатнього розчинення оболонок мікро-
сфер, преципітації жовчних солей, тим самим посилюю-
чи мальабсорбцію жиру [15]. З метою підвищення рівня 
рН у кишечнику можуть застосовуватися кислото-інгібу-
ючі засоби (антагоністи Н2-гістамінових рецепторів, ін-
гібітори протонної помпи) або препарати ЗФТ з бікарбо-
натом [15, 65, 66]. Оскільки ефективність ЗФТ залежить 
від дотримання графіку прийому, у випадку асинхронії 
випороження шлунка пацієнти можуть мати більшу ко-
ристь від розділення дози та прийому препарату протягом 
одного прийому їжі [65]. При збереженні симптоматики 
слід звернути увагу на ймовірність наявності інших па-
тологічних станів, які можуть імітувати ЕНПЗ: надмірний 
бактеріальний ріст у тонкій кишці, непереносимість лак-
този, захворювання печінки, целіакія [62]. 

Як правило, ЗФТ добре переноситься, а побічні ефекти 
виникають рідко. У немовлят може з’явитися висип навко-
ло анального отвору – це пов’язано з подразнювальною 
дією ферментів, які частково можуть міститися у калі 
при швидкому транзиті хімусу по ШКТ. Це явище зазвичай 
зникає протягом 1-2 тижнів після початку ЗФТ. З метою 
профілактики висипу слід змінювати підгузки одразу піс-
ля випорожнення, систематично застосову вати бар’єрні 

Таблиця 2. Прямі та непрямі тести для оцінки функціонального стану ПЗ

Тест Опис Переваги Недоліки

Непрямі тести

Дослідження калу

Коефіцієнт абсорбції 
жиру

•  визначення вмісту жиру у калі, зібраному 
за 72 години

•  різниця між об’ємом жиру, який надходить, 
та тим, що екскретується з організму протя-
гом періоду спостереження [44, 45] 

•  золотий стандарт для оцінки 
абсорбції жиру

•  для більшості пацієнтів проведення тесту 
є проб лематичним [1]

•  низька специфічність, оскільки стеаторея 
характерна для інших захворювань ШКТ 
(запалення слизової оболонки, холестатичні 
захворювання, синдром короткої кишки, 
порушення перистальтики) [38, 46]

ФЕ-1

•  протеази ПЗ
•  секретується лише у ПЗ
•  не руйнується після проходження кишечником
•  специфічна для людини
•  корелює з ЕНПЗ [2]

•  простий у виконанні
•  перед проведенням не потребує 

призупинення ЗФТ 

•  можливий хибно-позитивний результат 
при розрідженому калі через інші причини 
(наприклад, при інфекційній діареї)

Хімотрипсин в калі •  протеази ПЗ
•  простий у виконанні
•  може використовуватися для 

контролю ефективності ЗФТ [1]

•  потребує припинення ЗФТ перед прове-
денням тесту

•  менш чутливий, ніж ФЕ-1 [14]

Дослідження крові

Імунореактивний 
трипсиноген 
 сироватки

•  підвищений у немовлят з муковісцидозом
•  з віком на тлі ЕНПЗ показник знижується 

•  висока чутливість для скринінгу 
муковісцидозу у новонарод-
жених

•  корисний для діагностики ЕНПЗ, 
викликаної не муковісцидозом 
(синдром Швахмана – 
Даймонда) у дітей до 3 років

•  низька специфічність

Дихальні тести

13С-змішаний 
 тригліцеридний 
дихальний тест

•  для тесту вводять 13С-мічені тригліцериди, які 
гідролізуються ліпазою з виділенням 13CO2, 
що поглинається в ШКТ та екскре тується 
через дихальні шляхи 

•  неінвазивний
•  простий у виконанні
•  доступний для дітей [48]
•  оцінка ЕНПЗ чи ЗФТ за активніс-

тю ліпази [46]

•  не є широко доступним

Прямі тести

Cекреторна активність ПЗ (стимуляційні секретинові або ХЦК-тести)

Ендоскопічний 
стимульований 
секретин-ХЦК-тест 
секреторної 
активності ПЗ

•  процедура проводиться за допомогою спеці-
ального двоканального зонду, що є непрак-
тичним у дітей [16]

•  панкреатичний сік отримують з дванадцяти-
палої кишки під час ЕФГДС після внутрішньо-
венного введення секретину або ХЦК

•  активність панкреатичного ферменту вимірю-
ється безпосередньо в зібраній рідині [2, 7]

•  інформативний на ранніх стадіях 
захворювання

•  виявляє ізольований дефіцит 
ферментів

•  дороговартісний
•  інвазивний, потребує седації пацієнта
•  проводиться у спеціалізованих центрах
•  нестандартизований [7] 

Магнітно-резонансна 
холангіо панкреато-
графія зі стимуляцією 
секретином

•  оцінка секреції підшлункового соку відбу-
вається після введення секретину

•  зниження секреції корелює з вираженістю 
ЕНПЗ

•  неінвазивний
•  можливість одночасної оцінки 

стану паренхіми та протокової 
 системи ПЗ

•  не рекомендований в якості єдиного діагнос-
тичного тесту через брак даних [7, 49]

•  не є широко доступним
•  потребує седації при проведенні тесту 

в маленьких дітей
Продовження на стор. 44.
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засоби (вазелін, креми з вмістом цинку), особливо у пер-
ший тиждень ЗФТ. При усуненні стеатореї у деяких осіб 
може виникнути запор через відсутність надлишків жиру 
в калі, а також через інші стани, які сприяють його виник-
ненню. Наразі немає доказів того, що власне ЗФТ спри-
чиняє запор. При появі запору перед зменшенням дози 
або повним припиненням ЗФТ слід розглянути окремі 
настанови щодо лікування запорів у хворих на муковісци-
доз [69]. Існують повідомлення про розвиток рідкого, але 
тяжкого ускладнення під час застосування дуже високих 
доз ЗФТ – фіброзуючої колонопатії (ФК). У період між 
1990 і 1995 роками було зафіксовано 35 таких випадків [70], 
зазвичай у хворих на муковісцидоз [4], які були пов’язані 
із застосуванням ліпази в дозі понад 6000 Од/кг на один 
прийом їжі. При гістрологічному аналізі ФК характеризу-
ється наявністю субмукозного фіброзу [71]. На ранніх ста-
діях ФК зниження дози ЗФТ може покращити стан паці-
єнта, проте в запущених випадках розглядають можливість 
проведення колектомії [59]. Клінічні прояви ФК включа-
ють біль у животі, блювання, нестримну діарею, поганий 
набір або втрату маси тіла [70, 71]. Щоб попередити роз-
виток ФК, слід застосовувати дозу, що не перевищує 
2500  Од/кг на один прийом їжі або 10 000 ОД/кг/добу [59]. 
При синдромі Швахмана – Даймонда керуються тими ж 
рекомендаціями щодо дозування ЗФТ, що й при муко-
вісцидозі, але клінічна відповідь у першому випадку є кра-
щою. З віком у пацієнтів з синдромом Швахмана – 
Даймонда спостерігається відновлення функцій ПЗ, що 
дозволяє їм відмовитися від ЗФТ. Причини такого явища 
досі незрозумілі [22]. Тому існує потреба в періодичному 
моніторингу проявів ЕНПЗ та корегуванні дози препарату 
під час регулярних клінічних візитів. 

Жиророзчинні вітаміни
Ще в першому описі перебігу муковісцидозу Дороті 

Андрерсен (1938) йшлося про те, що у таких хворих має 
місце дефіцит вітаміну А [72]. У багатьох пацієнтів із не-
лікованою ЕНПЗ спостерігається дефіцит вітамінів А, D, 
Е та К, що потребує окремого контролю та корекції. 
Мальабсорбція ЖРВ та жиру мають спільні патогенетич-
ні механізми через відсутність панкреатичної ліпази. 
У пацієнтів з ЕНПЗ неможливо досягти повноцінного 
засвоєння ЖРВ лише за допомогою ЗФТ без доповнення 
терапії вітамінними засобами [12]. Причинами субопти-
мального засвоєння вітамінів на тлі ЗФТ (порівняно 
з нормальними фізіологічними процесами) можуть бути 
порушення доставки активної ліпази до проксимального 
відділу тонкого кишечнику та моторно-секреторна асин-
хронія [12]. Саме тому усіх пацієнтів з ЕНПЗ слід обсте-
жувати на наявність дефіциту ЖРВ і за потреби проводи-
ти їх корекцію [10, 53]. Результати дослідження, прове-
деного в Австралії, показали,  що понад 1/3 дітей із му-
ковісцидозом та ЕНПЗ мають дефіцит ЖРВ. У той же час 
у пацієнтів із нормальною функцією ПЗ дефіцит ЖРВ 
розвивався рідко [73]. При нормальному доповненні те-
рапії вітамінними добавками виникнення дефіцитних 
станів є рідкістю (за виключенням вітаміну D). Мож-
ливими причинами низького вмісту ЖРВ, незважаючи 
на застосування вітамінних засобів, можуть бути пропу-
щення прийому або недостатня доза ферментів чи полі-
вітамінів [22, 74]. При полісистемних захворюваннях 
(у т.ч. муковісцидозі) слід враховувати ураження інших 
органів (наприклад печінки), які сприяють порушенню 
засвоювання ЖРВ. 

Вітамін А. До цієї групи належать жиророзчинні рети-
ноїди, такі як ретинол, ретиналь, ретиноєва кислота 
та ефіри ретинілу [61]. Вітамін А в основному накопичу-
ється в печінці у вигляді ефірів ретинілу. Найкращим 
біомеркером дефіциту вітаміну А є рівень сироваткового 
ретинолу [9, 81]. У сироватці крові ретинол циркулює 
у вигляді комплексу ретинолзв’язувального протеїну 
(РЗП), тому зниження його рівня може свідчити про 
низький рівень ретинолу. РПЗ є гострофазовим білком, 
який  синтезується у печінці. Так, на тлі загострення ура-
ження легень рівень ретинолу буде знижуватися. Таким 

чином, аналіз на ретинол сироватки не повинен прово-
дитися під час гострої фази хвороби [80]. Синтез РЗП 
відбувається за участю цинку, тому вторинний дефіцит 
вітаміну А може бути наслідком нестачі цього мікроеле-
менту [82, 84, 85]. 

Серед усіх ЖРВ дефіцит вітаміну А легко піддається 
корекції, проте разом з тим існує ризик його передозу-
вання та токсичного впливу, що може проявлятися різ-
ними симптомами, призвести до ураження печінки та кі-
сток [87]. Зазвичай вони виникають за наявності у паці-
єнта ниркової недостатності та відсутності належного 
контролю лікування [88]. 

Вітамін D. Вітамін D включає дві форми: ергокальци-
ферол (вітамін D2) та холекальциферол (вітамін D3). Він 
має вирішальну роль у процесі мінералізації кісткової 
тканини, тому його дефіцит асоціюється з остеомаляцією 
та остеопорозом. Низький рівень вітаміну D у пацієнтів 
з ЕНПЗ може бути викликаний багатьма причинами: 
зниженням абсорбції, нестачею впливу сонячного випро-
мінювання, зменшенням вживання продуктів із вмістом 
вітаміну D, недостатньою дозою полівітамінів та/або ЗФТ 
[79]. Дані, наведені в літературі, показують, що для нор-
малізації рівня вітаміну D холекальциферол (вітамін D3) 
є ефективнішим за ергокальциферол (вітамін D2), тому 
перевага віддається вітаміну D3 [78]. 

Крім впливу вітаміну D на стан кісткової тканини, його 
дефіцит підвищує ризик виникнення респіра торної інфек-
ції, запальних захворювань, раку товстої кишки [90-92]. 

Вітамін Е. До цієї групи належать 8 схожих між собою 
сполук, найактивнішою серед яких є α-токоферол [81]. 
Він входить до складу всіх клітинних мембран. Вітамін Е 
виконує антиоксидантну функцію, запобігаючи згубному 
впливу вільних радикалів кисню на ненасичені жирні 
кислоти (тобто перокисному окисненню ліпідів) [81]. 
Рівень сироваткового вітаміну Е корелює з рівнем сиро-
ваткових ліпідів [10]. Так, у клінічній практиці гіполіпі-
демію може супроводжувати низький рівень вітаміну Е 
[93]. Відповідно, при дисліпідемії з підвищеним рівнем 
ліпідів у сироватці може виявлятися підвищений рівень 
вітаміну Е [10]. Тому для адекватної оцінки насичення 
організму вітаміном Е ESPEN, ESPGHAN та ECFS реко-
мендують проводити ліпідограму. Оптимальним є порів-
няння показників α-токоферолу, ліпідів та холестеролу 
[94]. Раніше дефіцит вітаміну Е в хворих на муковісцидоз 
без доповнення терапії ЖРВ зустрічався часто, проте сьо-
годні такі випадки є рідкістю [95]. 

Дефіцит вітаміну Е може виникнути через зниження 
його абсорбції та збільшення потреби у вітаміні на тлі 
посилення оксидативного стресу (при хронічному за-
пальному процесі, рецидивуючих бактеріальних інфек-
ціях) [81]. Дефіцит вітаміну Е може супроводжуватися 
розвитком гемолітичної анемії (через нестабільність 
мембрани еритроцитів), неврологічних проявів, таких 
як атаксія, зниження вібраційної чутливості, зменшення 
вираженості глибоких сухожильних рефлексів, м’язова 
слабкість (внаслідок дегенерації периферичних нейронів) 
[96-98]. У маленьких дітей із муковісцидозом дефіцит 
вітаміну Е також пов’язаний з погіршенням когнітивних 
функцій [98]. При застосуванні добавок, що містять віта-
мін Е, існує ризик передозування [99]. Гіпервітаміноз Е 
може проявлятися підвищеною кровоточивістю та поя-
вою синців через пригнічення активності карбоксилази 
віта міну К, проте серед хворих на муковісцидоз таких 
випадків не зафіксовано [61]. 

Вітамін К. Вітамін К присутній у зелених листкових 
овочах (фітоменадіон, або вітамін К1), а також синтезуєть-
ся бактеріями кишечнику (менахінон, або вітамін К2) [81]. 
Він бере участь у γ-карбоксилюванні залишків глутамату 
в факторах згортання (фактори II, VII, IX та X), а також 
у метаболізмі остеокальцину. Таким чином, вітамін К ві-
діграє вирішальну роль у процесах коагуляції та метабо-
лізмі кісток [81]. Визначення рівня вітаміну К у сироватці 
не є інформативним для оцінки насичення організму ві-
таміном, натомість часто для цього використовують 
 показник протромбінового часу [61]. Однак на практиці 

запаси вітаміну К виснажуються ще до того, як на коагу-
лограмі буде спостерігатися подовження протромбінового 
часу. В ранніх звітах про хворих на муковісцидоз повідом-
лялося про епізоди підвищеної кровоточивості внаслідок 
дефіциту вітаміну К. Цю проблему вирішує прийом відпо-
відних препаратів. Дані про їх токсичність відсутні [81].

Незамінні жирні кислоти
Рутинний скринінг на суплементацію незамінних жир-

них кислот (НЖК) у хворих на муковісцидоз не рекомен-
дований, окрім випадків безпричинної затримки росту чи 
інших клінічних проявів дефіциту НЖК (дерматит, ало-
пеція, зниження рівня тромбоцитів) [44]. 

Мінерали та мікроелементи
Цинк – це важливий мікроелемент, необхідний для нор-

мальної «роботи» багатьох ферментів, котрі беруть участь 
у зростанні організму, впливають на імунітет та функціо-
нування дихальної системи [9]. На тлі хронічної діареї 
може виникнути нестача цинку, яка проявляється сповіль-
ненням зростання, втратою волосся, зниженням апетиту 
та поганим загоєнням ран [76]. Визначення рівню цинку 
в сироватці крові не використовується для визначення 
його дефіциту в організмі. Натомість усім дітям з нез’ясо-
ваною затримкою росту рекомендоване призначення 
пробної терапії засобами з вмістом цинку [44]. Ентеро-
патичний акродерматит – це один з можливих проявів 
дефіциту цинку, який раніше виявляли у пацієнтів із щой-
но діагностованим муковісцидозом та нелікованою ЕНПЗ. 
Проте після введення скринінгу на муковісцидоз серед 
новонароджених та раннього проведення ЗФТ цей стан 
діагностується вкрай рідко [105]. Крім того, при діареї, яка 
викликана дефіцитом цинку, спостерігається погіршення 
засвоювання кальцію в кишечнику, що негативно впливає 
на стан кісткової системи, а також підвищує ризик фор-
мування ниркових каменів (оксалатів) [10, 106]. 

Оцінка харчування та моніторинг росту
У дітей з ЕНПЗ слід регулярно проводити оцінку на-

бору маси тіла та темпів росту. В тому випадку, коли па-
цієнт не споживає відповідно до свого віку кількість по-
живних речовин, необхідну для досягнення нормальних 
антропометричних показників, потрібно залучати до ви-
рішення проблеми недостатнього харчування гастроен-
теролога, фахівців інших субспеціальностей (залежно від 
основного захворювання), соціального працівника, по-
ведінкового психолога, інших представників середнього 
медичного персоналу. 

Вживання харчових добавок може бути корисним для 
пацієнта, проте даних щодо користі їх регулярного вжи-
вання немає [108]. При веденні пацієнта з ЕНПЗ під час 
кожного відвідування ним клініки необхідно задокумен-
товувати точні антропометричні показники (довжина 
тіла/зріст, маса тіла, окружність голови), а спеціаліст, 
який має досвід ведення таких хворих, має проводити 
оцінку харчування та ЗФТ [22]. 

Висновки
Ведення та нутритивна підтримка дітей та немовлят 

із ЕНПЗ повинна здійснюватися мультидисциплінарною 
командою. Затримка росту у дітей може бути спричинена 
багатьма факторами. 

! Основним напрямком лікування пацієнтів із ЕНПЗ є 
ЗФТ та дотримання високоенергетичної дієти, допов

неної жиророзчинними вітамінами. Так, суворий контроль 
харчування пацієнтів із муковісцидозом асоціюється з кра
щими показниками виживаності. 

Літературні дані щодо впливу харчування на стан па-
цієнтів з ЕНПЗ, викликаною не муковісцидозом, є обме-
женими. Пероральні харчові добавки повинні застосову-
ватися на початку лікування ЕНПЗ. У випадку, коли 
нутритивна підтримка за допомогою пероральних доба-
вок не задовольняє потреби пацієнта, слід розглянути 
можливість ентерального харчування. Нутритивна під-
тримка пацієнтів з ЕНПЗ, викликаною не муковісцидо-
зом, вивчена недостатньо, тому при веденні таких хворих 
лікарі часто керуються у своїх діях даними, які стосують-
ся хворих на муковісцидоз.
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