МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

“Затверджено”
на методичній нараді
кафедри педіатрії №4
Завідувач кафедри
академік НАМН України,
професор_____________Майданник В.Г.
(ПІП, підпис)
“______” _____________ 2019 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО
ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ
Навчальна дисципліна
Модуль №2
Змістовий модуль №1
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Пропедевтична педіатрія
Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та
семіотика захворювань органів і систем у дітей.
Анатомо-фізіологічні особливості, методика клінічного
неврологічного обстеження дітей. Семіотика основних
захворювань нервової системи у дітей Особливості
спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при
патології.
Анатомо-фізіологічні особливості, методика клінічного
неврологічного обстеження дітей.
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1. Актуальність теми:
Знання анатомо-фізіологічних особливостей нервової системи у дітей є актуальним для
розуміння змін, що можуть зумовлювати розвиток патології нервової системи в дитячому
віці. Вміння вірно дослідити стан нервової системи дитини дозволить вчасно виявити
симптоми та синдроми її ураження, що буде сприяти ранньому виявленню захворювання,
подальшому встановленню вірного діагнозу.
2. Конкретні цілі:
 Пояснювати анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей
різного віку
 Вміти вибрати з анамнезу дані, що відображають наявність у дитини
ураження центральної та периферійної нервової системи.
 Вміти досліджувати і оцінювати стан нервової системи у дітей різного віку.
3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна
інтеграція)
Назви попередніх
Отримані навики
дисциплін
1. Нормальна анатомія
Знання анатомічної будови нервової системи
2.Нормальна фізіологія
Знання механізмів функціонування нервової системи
та інтеграції її окремих структур
3. Гістологія
Знання клітинної будови нервової системи
4. Латинська мова
Розуміння термінології.
4. Завдання ля самостійної праці під час підготовки до занятя:
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент при підготовці до заняття:
Термін
Визначення
Рефлекси, що відображають рівень розвитку рухових
Транзиторні
аналізаторів і з віком зникають
рудиментарні
автоматизми
Безумовні рефлекси, які утримуються впродовж усього життя
Стійкі довічні
автоматизми
Спинномозкова рідина
Ліквор
Дермографізм

Реакція судин шкіри на штрихове подразнення у вигляді білої
або червоної смуги

4.2. Теоретичні питання до заняття:
1. Анатомо-фізіологічні особливості головного мозку у дітей раннього віку, клінічні
висновки.
2. Анатомо-фізіологічні особливості спинного мозку у дітей, клінічні висновки.
3. Анатомо-фізіологічні особливості вегетативної нервової системи у дітей.
4. Безумовні рефлекси новонародженого, їх класифікація.
5. Стійкі довічні автоматизми.
6. Транзиторні рудиментарні рефлекси, їх класифікація і строки згасання.
7. Послідовність обстеження нервової системи в дитячому віці?
8. Загальний та спеціальний огляд дитини для оцінки нервової системи.
9. Як досліджуються функції І-ХІІ пари черепно-мозкових нервів?

10. Як досліджуються поверхневі, глибокі рефлекси та чутливість (тактильна,
температурна, больова, м'язово-суглобове відчуття) у дітей?
11. Як оцінити стан вегетативної нервової системи?
12. Які існують проби та як їх провести для визначення відчуття рівноваги у дитини?
13. Як дослідити патологічні рефлекси у дітей і до якого віку деякі з них можуть
бути фізіологічними?
14. Які допоміжні методи (інструментальні, лабораторні) застосовують при
дослідженні нервової системи.
4.3. Практична робота (завдання), які виконуються на занятті:
1. Об’єктивне дослідження нервової системи дітей різного віку.
2. Оцінка нервово-психічного розвитку дітей різного віку.
3. Дослідження безумовних та набутих умовних рефлексів.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Розв’язання тестів, ситуаційних задач.
Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання нервової системи опитування.
Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання нервової системи шляхом огляду.
Методика (алгоритм) дослідження і виявлення ознак ураження 12-ти пар черепно-мозкових
нервів
Методика (алгоритм) проведення проб на координацію.
Методика (алгоритм) визначення спеціальних симптомів.
Оцінка результатів обстеження.
Запис і/або усна доповідь отриманих результатів.

Зміст теми:
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Головний мозок:
 пірамідні клітини не мають властивої їм форми, у них відсутній пігмент;
 недорозвиненість дендритів у нервових клітинах;
 центри кори не сформовані, кора набуває цитоархітектоніки, що властива дорослим,
до 1-2 річного віку;
 у новонароджених півкулі розвинені слабо, сформовані лише основні борозни, які
мають малу висоту й глибину; при народженні скронева частка розвинена найкраще;
 мозкова тканина дуже багата на воду;
 сіра речовина погано диференційована від білої.
Спинний мозок:
 більш зрілий, ніж головний, з віком збільшується тільки кількість нервових клітин;
 відносно довший;
 не має фізіологічних стовщень;
 повністю заповнює спинний канал до 5-го місяця внутрішньоутробного розвитку.
Периферичні нерви:
 мало мієлінізованих волокон (першими мієлінізуються аферентні волокна, потім
еферентні);
 внутрішньочерепні нерви мієлінізуються до 3-х місячного віку;
 більшість периферичних нервів мієлінізуються у віці до 3-х років, канатики білої
речовини - до 4-7 років.
Аналізатори:
 зоровий – до 2-3 місячного віку спостерігається фізіологічна світлобоязнь,
фізіологічний ністагм, фізіологічна далекозорість, більша широта акомодації; з 6місячного віку дитина розрізняє кольори;



слуховий – сприйняття звуків у новонароджених знижене, оскільки барабанна
порожнина заповнена повітрям; з 2-місячного віку дитина диференціює звуки; з 7-8
місяця життя відбувається координація слухового та зорового аналізаторів;
 нюховий – у новонароджених знижений поріг чутливості, сприймає тільки сильні
запахи; починаючи з 4-го місяця дитина диференціює декілька запахів;
 смаковий – у новонароджених ширше рецепторне поле і вищий поріг чутливості; з
3-х місяців життя дитина диференціює декілька смакових відчуттів; тонкі смакові
відчуття вдосконалюються в молодшому шкільному віці.
Чутливість:
 тактильна – визначається з 7-го місяця внутрішньоутробного періоду, краще
розвинена на обличчі, підошвах, кистях;
 температурна – вищий поріг чутливості, дитина краще сприймає холод;
 больова – розвинена слабко, формується до 6-го дня після народженя, має
найбільший поріг;
 глибока (вібраційна, м’язово-суглобова чутливість, відчуття тиску, ваги) –
формується до 2-х років життя.
Вегетативна нервова система:
 обидва відділи функціонують з моменту народження;
 у крові новонароджених переважає норадреналін;
 з віком відбувається перехід від генералізованих вегетативних реакцій до
локальних, спеціалізованих реакцій;
Спинно-мозкова рідина:
 колір та прозорість – безколірна, прозора, до 14-го дня життя ксантохромна,
прозора;
 білок – у новонароджених 0,4-0,8 г/л, з 14 дня до 3-х місяців 0,2-0,5 г/л; у 6 місяців
– 0,18-0,36 г/л;
 цитоз в 1 мкл – у новонароджених 3/3 - 30/3, представлений переважно
лімфоцитами, можуть бути поодинокі нейтрофіли; старше 6 місяців - 3/3 - 20/3,
переважно лімфоцити;
 проба Панді – до 14 днів життя від + до ++, після 6 місяців (-);
 цукор – у новонароджених 1,7 – 3,9 ммоль/л, старше 6 місяців – 2,2 – 4,4 ммоль/л.
БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ НОВОНАРОДЖЕНОГО:
1. Оральні сегментарні автоматизми: смоктальний, пошуковий (Куссмауля), хоботковий,
Бабкіна (долонно-ротовий);
2. спінальні сегментарні автоматизми: хапальний (Робінсона), Моро (охоплювальний),
опори, автоматичної ходи, повзання (Бауера), Галанта, Переса;
3. мієлоенцефальні позотонічні рефлекси: лабіринтовий тонічний, симетричний шийний
тонічний, асиметричний шийний тонічний;
4. мезенцефальні установчі автоматизми: лабіринтовий установчий рефлекс, прості шийні
і тулубні установчі рефлекси.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ(короткий виклад матеріалу)
1. Загальна оцінка поведінки дитини:
- здатність дитини реагувати на оточення;
- реакція дитини на огляд;
- стан свідомості, настрій;
- увага, пам’ять пaцієнта;

- мова дитини, виявити її розлади;
- дослідити рухові навички дитини, визначити відповідність рівня її статокінетичного розвитку
вікові.
2. Огляд:
- положення дитини в ліжку;
- координація рухів і ходи;
- огляд голови (її положення по відношенню до тулуба; форма черепа; наявність асиметрії,
деформацій);
- обличчя дитини (стан очних щілин; очного яблука; зіниць; рухи ока; положення і рухи верхніх

повік; симетричність носогубних складок);
- тулуб, верхні та нижні кінцівки (наявність паралічів, парезів, судом, тремтіння, атетозу;
вимушені положення кінцівок і тулуба).
2.

Дослідження функції черепних нервів.
Черепні нерви та їх функції

Пара
І
II
III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X
XI

Назва
n. olfactorius
(нюховий)
n. opticus
(зоровий)
n. oculomotorius
(окоруховий)
n. trochlearis
(блоковий)
n. trigeminus
(трійчастий)

n. abducens
(відвідний)
n. facialis
(лицевий)
n. statoacusticus
(присінкозавитк
овий)
n. glossofaringeus
(язикоглотковий
n. vagus
(блукаючий)
n. accessorius
(додатковий)

Функ
ція
Забезпечує проведення
подразнення
від рецепторів нюху
Забезпечує гостроту зору, сприйняття
кольору
Підняття верхньої повіки, рухи очних
яблук вверх і досередини, акомодацію,
звуження зіниці
Забезпечує рух очних яблук донизу і
назовні
Больову, температурну і
тактильну чутливість
шкіри голови і слизових оболонок,
глибоку чут
ливість і рух м'язів, що
прикріплюються до
нижньої щелепи
Відведення очного яблука назовні
Іннервує мімічні м'язи і забезпечує
рухи мімічної
мускулатури
Забезпечує слух, збереження
рівноваги, орієнтацію в просторі
Забезпечує ковтання
Забезпечує ковтання, фонацію,
іннервацію внут
рішніх органів
Забезпечує поворот голови, підняття
м'язів плечового пояса

XII

n.hypoglossus
(під'язиковий)

Забезпечує рухи язика

4. Дослідження поверхневих і сухожильних рефлексів.
поверхневі рефлекси:
- черевні (верхній, середній, нижній)
- кремастерний
- підошовий
- ргівковий
- конюктивальний
сухожильні рефлекси:
- біцепс-рефлекс
- трицепс-рефлекс
- колінний
- ахіллів
- карпорадіальний
5. Дослідження чутливості :
- больова
- температурна
- тактильна
- мязово-суглобова
6. Проби на координацію рухів:
- пальце-носова;
- п’ятково-колінна;
- проба на діадохокінез;
- проста проба Ромберга;
- ускладнена проба Ромберга.
7. Дослідження функції вегетативної нервової системи:
- стан зіниці та райдужної оболонки;
- колір шкіри;
- судинний малюнок;
- вологість і пітливість шкіри;
- температура шкіри на тулубі і кінцівках;
- салівація;
- частота пульсу і дихання;
- артеріальний тиск;
- дермографізм.
Критерії оцінки вихідного рівня вегетативного тонусу у дітей

Показник
Зіниці
Райдужна оболонка
Колір шкіри
Судинний малюнок
Вологість шкіри
Пітливість
Салівація
Температура шкіри
Температура кисті
Пульс
Артеріальний тиск:
систолічний

Симпатична реакція
Розширені (мідріаз)
Депігментована
гетерохромна
Блідий
Відсутній
Суха
Зменшена
Зменшена
Знижена
Знижена
Тахікардія

Парасимпатична реакція
Нормальні, звужені (міоз)
Нормальна

Підвищений

Знижений, нормальний

Рожевий
Посилений, ціаноз
Волога
Підвищена
Підвищена
Підвищена
Підвищена
Брадікардія

діастолічний
Частота дихання
Вегетативні
пароксизми

Підвищений
Нормальна, тахіпное
Симпато-адреналові

Знижений, нормальний
Брадіпное
Вагоінсулярні

8. Виявлення патологічних рефлексів і симптомів:
- ригідність потиличних м’язів;
- симптоми Брудзінського(верхній, середній, нижній);
- симптом Керніга;
- симптом Ласега;
- патологічні зміни з боку великого тім’ячка;
- гіперестезія шкіри;
- симптом Лесажа.
- симптом Бабінського.
Закінчується неврологічне обстеження виявленням специфічних та обєктивних симптомів і
рефлексів, які супроводжують різноманітні патологічні стани та захворювання нервової системи у
дітей.

Матеріали для самоконтролю:
Тести:
1. В якому віці (в роках) кора головного мозку дитини за будовою стає схожою на кору
дорослої людини?
а) 1
б) 3
в) 8
г) 12
д) 16
2. В якому віці (в роках) починає контуруватись шийне та поперекове потовщення
спинного мозку?
а) 1-2
б) 3-4
в) 5-6
г) 8-10
д) 12-15
3. Розміри головного мозку новонародженої дитини відносно маси тіла порівняно з
дорослими:
а) менші
б) більші
в) такі самі
4. Мієлінізація нервових шляхів в основному закінчується до (в роках):
а) 1
б) 2 3
в) 3 5
г) 5 7
5. Лобні частки у дітей порівняно з дорослими відносно:
а) більші
б) менші
в) такі самі
6. Потиличні частки у дітей порівняно з дорослими, відносно:
а) більші
б) менші
в) такі самі

Ситуаційні завдання.
1. Після травми у дитини не рухаються права і ліва верхні кінцівки. Перелом їх хірург
виключив. Тонус м‘язів цих кінцівок підвищений, вони зігнуті і приведені до
тулуба. Якими термінами можна описати ці зміни у дитини?
2. При огляді у хлопчика відмічається втрата рухливості обох нижніх кінцівок. Тонус
м‘язів в них знижений, рефлекси з колінних та гомілкових суглобів відсутні. Якими
термінами можна описати ці зміни у дитини?
3. У дитини 5 років при огляді відмічається асиметрія кутів рота і очних щілин. Лівий
кут рота опущений. Права носо-губна складка більше виражена. При усмішці та
розмові відмічається перекіс обличчя у праву сторону. Для ураження якої пари
черепно-мозкових нервів це характерно та з якої сторони ураження?
4. У дівчинки 10 років, відмічається гугнявість голосу,утруднення при ковтанні густої
їжі та поперхування при вживанні рідкої їжі. Іноді випит рідина виходить носом.
Для ураження якої пари черепно-мозкових нервів це характерно?
Література:
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Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.;іл
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна
О.В.-К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с.
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Тема заняття 2
Курс
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Пропедевтична педіатрія
Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та
семіотика захворювань органів і систем у дітей.
Анатомо-фізіологічні особливості, методика клінічного
неврологічного обстеження дітей. Семіотика основних
захворювань нервової системи у дітей Особливості
спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при
патології.
Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей
Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її
змін при патології.
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1. Актуальність теми:
Знання анатомо-фізіологічних особливостей нервової системи у дітей є актуальним для
розуміння змін, що можуть зумовлювати розвиток патології нервової системи в дитячому
віці. Вміння вірно дослідити стан нервової системи дитини дозволить вчасно виявити
симптоми та синдроми її ураження, що буде сприяти ранньому виявленню захворювання,
подальшому встановленню вірного діагнозу.
2. Конкретні цілі:
 Пояснювати анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей
різного віку
 Вміти вибрати з анамнезу дані, що відображають наявність у дитини
ураження центральної та периферійної нервової системи.
 Вміти досліджувати і оцінювати стан нервової системи у дітей різного віку.
 Знати особливості складу спинномозкової рідини та семіотику її змін при
різній патології.
 Вміти вибрати з анамнезу дані, що відображають наявність у дитини
ураження центральної та периферійної нервової системи.
 Інтерпретувати найбільш інформативні ознаки ураження нервової системи
при об’єктивному і лабораторному дослідженні хворого
 Вміти групувати симптоми ураження нервової системи, що є у дитини, в
основні синдром.
 Вміти відрізнити різні захворювання нервової системи за наявність в їх складі
тих чи інших симптомів


Доповідати і фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного
хворого, історії розвитку дитини (ф. №003/о і №112/о).

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна
інтеграція)
Назви попередніх
Отримані навики
дисциплін
1. Нормальна анатомія
Знання анатомічної будови нервової системи
2.Нормальна фізіологія
Знання механізмів функціонування нервової системи
та інтеграції її окремих структур
3. Гістологія
Знання клітинної будови нервової системи
4. Латинська мова
Розуміння термінології.
4. Завдання ля самостійної праці під час підготовки до занятя:
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент при підготовці до заняття:
Атетоз

Клонус
Парез

це гіперкінез повільного типу, який характеризується
повільними, стереотипними і мимовільними рухами пальців рук
і ніг, які то згинаються, то розгинаються, то наближаються, то
віддаляються один від одного, тобто постійно змінюють своє
положення.
це ритмічні скорочення м’яза (чи м’язів) внаслідок розтягнення
його сухожилля.
обмеження активних рухів кінцівкою

Параліч

відсутність активних рухів кінцівкою.

Тремор (тремтіння)

— це ритмічні стереотипні рухи різних частин тіла у спокійному
стані (мимовільне) або при довільних рухах (інтенційне),
переважно дистальних відділів верхніх кінцівок.
представляють собою швидкі, клонічні, неритмічні стереотипні
рухи у вигляді частого моргання, підняття брів, відкриття рота та
скорочень мімічних м’язів інших груп
запалення мозкових оболонок інфекційного ґенезу.
водянка головного мозку
запалення головного мозку інфекційного генезу

Тіки
Менінгіт
Гідроцефалія
Енцефаліт

4.2. Теоретичні питання до заняття:
15. Як дослідити патологічні рефлекси у дітей і до якого віку деякі з них можуть
бути фізіологічними?
16. Які допоміжні методи (інструментальні, лабораторні) застосовують при
дослідженні нервової системи.
17. Характеристика менінгіального, енцефалітичного та судомного синдромів
18. Перерахувати основні симптоми, що характерні для менінгіту. Особливості змін
спинномозкової рідини при гнійному та серозному менінгітах.
19. Перерахувати основні симптоми, що характерні для енцефаліту.
20. Перерахувати основні симптоми, що характерні для дитячого церебрального
паралічу.
21. Перерахувати основні симптоми, що характерні для гідроцефалії. Особливості
змін спинномозкової рідини при гідроцефалії.
4.3. Практична робота (завдання), які виконуються на занятті:
12. Об’єктивне дослідження нервової системи дітей різного віку.
13. Дослідження патологічних рефлексів.
Розв’язання тестів, ситуаційних задач.
Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання нервової системи опитування.
Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання нервової системи шляхом огляду.
Методика (алгоритм) дослідження і виявлення ознак ураження 12-ти пар черепно-мозкових
нервів
18. Методика (алгоритм) визначення спеціальних симптомів.
19. Оцінка результатів обстеження.
20. Запис і/або усна доповідь отриманих результатів.
14.
15.
16.
17.

Зміст теми:
ОСНОВНІ СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ
РАННЬОГО ВІКУ

Менінгеальний синдром:
До найбільш частих ознак належать:
 Менінгеальні знаки, рефлекси (ригідність потиличних м’язів, рефлекс Бабінського,
рефлекс Керніга, рефлекси Брудзинського – верхній, середній, нижній; рефлекс
Ласега);
 Головний біль (удітей раннього віку він проявляється монотонним криком),
запаморочення;
 Нудота, блювання, що не пов’язані з вживанням їжі;
 У маленьких дітей – набухання, напруження великого тім’ячка;

 Загальна гіперестезія.
Енцефалічний синдром:
Ураження головного мозку при всьому різноманітті клінічних проявів має ряд загальних
рис:
 Загально інфекційні симптоми – підвищення температури тіла, зміна картини крові;
 Загально мозкові симптоми – набряк, гіперсекреція спинномозкової рідини,
порушення свідомості, епілептичні напади, сіпання м’язів, при тяжкому перебігу –
пригнічення рефлексів, порушення серцевої діяльності і дихання;
 Вогнищеві симптоми, які залежать від локалізації уражених ділянок мозку (рухові,
чутливі, мовні розлади);
 Менінгеальні симптоми.
Синдром рухових порушень:
Внаслідок ураження різних ділянок рухових відділів центральної або периферійної
нервової системи виникають парези або паралічі. За локалізацією ураження поділяють на
такі:
 Центральні (спастичні), які супроводжуються підвищенням м’язового тонусу,
сухожилкових рефлексів, появою патологічних рефлексів та Периферичні (атонічні,
мляві), які супроводжуються зниженям або відсутністю тонусу м’язів, сухожилковіперіостальних рефлексів, атрофією м’язів, може спостерігатись фібрилярне
тремтіння м’язів;
 Гіперкінези поділяють на такі різновиди: атетоз, тик, тремор. Вони визначаються
при органічних ураженнях мозку, хореї, гіперкінетичній формі дитячого
церебрального паралічу.
Судомний синдром: є однією з найбільш частих ознак ураження нервової системи. Судоми
бувають:
 Клонічні – мимовільні сіпання м’язів (починаючи з м’язів обличчя, поступово
переходять на кінцівки й тулуб);
 Тонічні – мимовільне напруження м’язів без сіпання (класичний приклад –
опістотонус при правці);
 Клоніко-тонічні – спочатку голова відкидається назад, верхні кінцівки згинаються в
суглобах, нижні витягуються (це тонічна стадія). Після цього настає короткочасна
зупинка дихання, яка змінюється глибоким вдихом. Це є початком клонічної стадії,
яка проявляється сіпанням м’язів обличчя, кінцівок, гучним диханням.
Гідроцефальний синдром:
Найбільш типовими проявами його є:
 Великий периметр голови при народженні;
 Незакриття черепних швів;
 Збільшені розмири великого тім’ячка та його вибухання, в подальшому велике
тім’ячко буде зменшуватись дуже повільно;
 Позитивний симптом Грефе – відставання верхньої повіки, яке виникає при русі
очних яблук донизу;
 Симптом очних білків («сонця, що сідає») – при швидкому переведенні дитини з
горизонтального положення у вертикальне очні яблука повертаються вниз і
всередину, райдужна оболонка частково прикривається нижньою повікою і над
очним яблуком стає видна склера.
Синдроми порушення свідомості:
 Сомнолентність – постійна млявість, сонливість, але сон настає на коротку періоди,
поверхневий. Замість плачу та крику – тихий стогін, дитина слабо реагує на огляд та
сповивання. Шкірна чутливість та сухожилкові рефлекси знижені;
 Ступор – стан оціпеніння, з якого хворий виходить тяжко, після енергійного
турбування. Рефлекси знижені;



Сопор – глибокий сон, приголомшеність, дитину неможливо розбуркати. Шкірна
чутливість не визначається, сухожилкові рефлекси викликаються не постійно.
Реакція на біль невиразна. Збережені зіничний, рогівковий рефлекси, ковтання;
 Кома – вимкнення свідомості з повною втратою сприйняття навколишнього світу і
самого себе.
Основні діагностичні ознаки центрального і периферійного паралічів
Ознака

Центральні паралічі

Периферійні паралічі

Поширеність паралічу

Дифузна (за моно- або
гемітипом)

Обмежена (за сегментарним
або невральним типом)

Тонус м'язів
Сухожильно-періостальні
рефлекси
Шкірні рефлекси

Вибірково підвищений
Підвищені з поширенням
зон
Не викликаються або різко
знижені

Знижений
Не викликаються або різко
знижені
Знижені або відсутні

Патологічні рефлекси
Захисні рефлекси
Електрозбудливість
нервів і м'язів
Атрофія м'язів
Фібрилярне тремтіння

Викликаються
Викликаються
Не порушена

Відсутні
Відсутні
Кількісні і якісні зміни

Відсутня
Відсутнє

Виражена
Може бути

Для підтвердження ураження центральної та периферичної нервової системи та
встановлення діагнозу проводять ряд додаткових методів обстеження (спинномозкова
пункція, електроенцефалографія та ін.)
Матеріали для самоконтролю:
Тести:
1. Найменш характерним симптомом енцефаліту є :
a)
b)
c)
d)

зниження тонусу м’язів кінцівок
головний біль
судоми
втрата свідомості
2. Анізокорія це :

a)
b)
c)
d)

відсутність одного ока
неоднаковий розмір зіниць
опущення верхньої повіки
мимовільне посіпування очей при фіксації погляду
3. Типовим симптомом гнійного менінгіту є:

a)
b)
c)
d)

параліч однієї кінцівки
блювання з нудотою
нормальна температура тіла
позитивний симптом Керніга
4. Зміни ліквора, що характерні для гідроцефалії:

a) мутний

b) прозорий
c) опалесцюючий
d) жовтуватий
5. Найменш типовим для енцефалітичного синдрому є :
a) головний біль
b) судоми
c) зниження тонусу м’язів кінцівок
d) порушення свідомості

Ситуаційні завдання.
5. Після травми у дитини не рухаються права і ліва верхні кінцівки. Перелом їх хірург
виключив. Тонус м‘язів цих кінцівок підвищений, вони зігнуті і приведені до
тулуба. Якими термінами можна описати ці зміни у дитини?
6. При огляді у хлопчика відмічається втрата рухливості обох нижніх кінцівок. Тонус
м‘язів в них знижений, рефлекси з колінних та гомілкових суглобів відсутні. Якими
термінами можна описати ці зміни у дитини?
7. У дитини 5 років при огляді відмічається асиметрія кутів рота і очних щілин. Лівий
кут рота опущений. Права носо-губна складка більше виражена. При усмішці та
розмові відмічається перекіс обличчя у праву сторону. Для ураження якої пари
черепно-мозкових нервів це характерно та з якої сторони ураження?
8. У дівчинки 10 років, відмічається гугнявість голосу,утруднення при ковтанні густої
їжі та поперхування при вживанні рідкої їжі. Іноді випита рідина виходить носом.
Для ураження якої пари черепно-мозкових нервів це характерно?
Література:
Основна:
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.;іл
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна
О.В.-К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с.
3. Матеріали лекцій.
Додаткова:
3. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – СПб.:
ООО«Издательство Фолиант», 2001.-928с.,ил. С. 136 – 223.
4. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г.
Майданника, К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.
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Актуальність теми:
Вивчення анатомо – фізіологічних особливостей шкіри та підшкірної клітковини у дітей є
актуальним для розуміння змін, що можуть зумовлювати розвиток різних захворювань цієї системи
в дитячому віці. Вміння вірно дослідити стан шкіри та підшкірної основи дитини дозволить виявити
певні ознаки їх ураження, що буде сприяти ранньому виявленню захворювань. Виділення основних
симптомів ураження шкіри та підшкірної клітковини у дітей, вміння групувати їх в синдроми є
важливим для подальшого встановлення вірного діагнозу.
1. Конкретні цілі:






-

Збирати анамнез у хворого з патологією шкіри, підшкірної жирової клітковини.
Проводити об’єктивне обстеження шкіри, підшкірної основи, з урахуванням
особливостей цих систем у дітей.
Аналізувати та інтерпретувати отримані дані з урахуванням анатомо-фізіологічних
особливостей організму дитини.
Проводити посиндромну діагностику основних захворювань шкіри і підшкірної
основи у дітей.
Фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного хворого, історії
розвитку дитини (ф. №003/о і №112/о).

Тривалість заняття: 2,0 години 30 хвилин
Результати навчання:
Фахові компетентності:
Знати анатомо-фізіологічні особливості шкіри та підшкірно-жирової клітковини
у дітей
Класифікувати та аналізувати елементи висипу
Демонструвати володіння навичками дослідження стану шкіри та ПЖК
Інтерпретувати дані первинного обстеження шкіри та ПЖК
Практичні навички:
Вміти провести первинний огляд дитини з метою обстеження стану шкіри та
підшкірно-жирової клітковини
Вміти віддиференціювати первинні та вторинні елементи висипу
Вміти розрізняти основні прояви шкірних хвороб
Загальні компетентності:
Знання
та
розуміння
предметної
розуміння професійної діяльності.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність
до
пошуку,
оброблення
інформації з різних джерел.
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність працювати в команді.
Навички міжособистісної взаємодії.
3.

Методи навчання: - словесні (бесіда, дискусія);

області

та

та

аналізу

- наочні (історії хвороби пацієнтів зі змінами шкіри та ПЖК,
клінічні задачі за тематикою заняття, слайди, таблиці для наочності, схематичні рисунки із
зображенням структури шкіри та ПЖК, елементів висипу );
- практично-наочні (огляд пацієнтів).
4. Методи контролю:
- тестовий контроль вихідного рівня знань;
- усне опитування під час розбору теми;
- контроль виконання практичного завдання в «малих» групах;
- заключний контроль рівня знань за допомогою тестів та ситуаційних задач

2. Базовий рівень підготовки.
Назви попередніх дисциплін
Анатомія

Отримані навики
Знати анатомічну будови шкіри та підшкірної клітковини

Нормальна фізіологія

Розуміння функцій шкіри, підшкірної клітковини та
придатків шкіри.

Гістологія та ембріологія

Знання етапів розвитку шкіри та гістологічної будови
різних її структур, підшкірної основи.

Латинська мова

Розуміння термінології.

3. Організація змісту навчального матеріалу (описується навчальний матеріал,
наводяться структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки, що відображають зміст основних питань
теми заняття).
Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент
при підготовці до заняття:
Термін
Характеристика, функції
блідість, що може бути обумовлена глибоким розташуванням
Псевдоблідість
кровоносних судин або стискуванням їх набряками.
феномен джгута, для визначення ламкості судин шкіри.
Симптом
М.П.КончаловськогоРумпель-Леєде
переднабряковий стан
Пастозність
Доброякісна пухлина жирової тканини
Ліпома
дифузне ущільнення шкіри та ПЖК
Склерема
набряк і ущільнення ПЖК
Склередема
Бура жирова клітковина
Іктеричність
Гнейс
Гіперемія
Лейкодерма

Вітіліго
Алопеція
Ангіоектазії
Паратрофія
Гіпотрофія
Тургор
4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Розв’язання тестів, ситуаційних задач.
2. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання шкіри, підшкірної основи шляхом
опитування
3. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання шкіри, підшкірної основи шляхом огляду.
3. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання шкіри, підшкірної основи шляхом пальпації
4. Методика (алгоритм) визначення спеціальних симптомів.
5. Оцінка результатів обстеження.
6. Правила запису або усної доповіді отриманих результатів.
Методика обстеження шкіри і придатків, короткий виклад.
1. Опитування:
- скарги
- анамнез захворювання
- анамнез життя
- сімейний анамнез (спадкова схильність: алергія, ферментопатії)
- умови життя; режим, якість харчування, безпечність довкілля:
використовується вдома, екологічний стан поблизу домівки.
2. Огляд загальний
- положення дитини (вимушене чи активне);
- стан;
- свідомість
Огляд локальний (Голова, обличчя, шия, тулуб, кінцівки)
- колір шкіри;
- чистота (наявність висипу) (табл. 7);
- розвиток поверхневих судин;
- огляд додатків шкіри (табл. 8);
- цілісність.

побутова

Таблиця 7

Критерії оцінки елементів висипу
Огляд
Локалізація
Переважне розташування висипу
Характер розташування( ізольоване, групове)
Кількість(поодинокі, множинні)
Вид висипу
Колір
Форма (округла, овальна, лінійна, неправильна)
Розмір (в см або мм)
Характеристика країв(чіткі, розмиті)
Динаміка розвитку
Розчухи

Пальпація
Характер (запальні, не запальні)
Чи виступає над поверхнею шкіри
Консистенція(тверді, м’які, тістуваті)
Болючість
Розмір
Місцеве підвищення температури

Таблиця 8

хімія,

що

Критерії оцінки додатків шкіри
Волосся голови
Тьмяне чи блискуче
Рідке чи густе
Колір(русяве, біляве, чорне)
Ламке чи еластичне
Тонке, пухнасте, жорстке
Облисіння: тотальне,
локальне
Нетиповий ріст
(розшарування)

Брови, вії
Рідкі чи густі
Нетиповий ріст
Порушення
трофіки

Пушкове волосся
Виражене
помірно
Надмірний ріст
гіпертрихоз

Нігті
Поверхня нігтьової пластини
Прозорість
Колір
Плямистість
Стан зовнішнього краю
Розшарування
Потовщення
Стан кутикули
Поперечні, повздовжні валики,
смуги

3. Пальпація
- стан поверхні шкіри (гладка, оксамитова, шерехувата, м’яка, ущільнена)
- поверхнева температура загальна і на симетричних ділянках, локальне підвищення чи зниження
температури;
- вологість (чи сухість);
- пальпаторна оцінка висипу (дослідження консистенції елементів висипу; відношення до поверхні
шкіри; болючість; розмір);
- наявність рубця після щеплення БЦЖ.
Глибока пальпація
- еластичність;
- оцінка стану капілярів /ендотеліальні проби/: феномен джгута за методом М.П.КончаловськогоРумпель-Леєде (манжеткова проба); проба щипка за методом П.В.Кожевникова.
4. Дослідження слизових оболонок очей.
Огляд:
- оцінка склер (колір, розширення судин, наявність крововилівів);
- оцінка кон’юнктиви (колір, вологість, зернистість, набряклість, нашарування, виділення).
5 Дослідження слизових ротової порожнини:
- огляд слизової оболонки присінку рота (колір, вологість, висип, меткоплакія, афти, пліснявка);
- огляд ясен (колір, кровоточивість);
- огляд язика (форма, величина, колір, вираженість сосочків, наявність видбитків від зубів на
бокових поверхнях, наявність осуги, наявність тріщин, вологість);
- огляд мигдаликів (величина, стан поверхні, колір, характер нашарування);
- задня стінка глотки (колір, вологість, зернистість, наявність виділень: слизових, геморагічних,
гнійних).
Методика обстеження підшкірної основи, короткий виклад
2. Огляд загальний
- положення дитини (вимушене чи активне);
- стан;
- свідомість
- ступінь розвитку підшкірної основи(надмірно, помірно , недостатньо)
- розподіл (рівномірно, нерівномірно – вказати ділянки переважного відкладання жиру)
Огляд локальний (Голова, обличчя, шия, тулуб, кінцівки)
- наявність набряків, пастозності повік, обличчя;
- набряки в ділянці шиї
- набряки грудної клітини, передньої черевної стінки, коло пупкової зони, попереку в проекції
нирок, на крижах;
- ущільнення жирової тканини на сідницях і стегнах у немовлят, з блідістю, або мармуровим
малюнком (склерема, склередема), набряк геніталій, нижніх кінцівок(стопи, гомілки,
гомілковостопні суглоби),
3. Пальпація
-глибока загальна

- передня і задня поверхні тулуба;
- бокові поверхні тулуба;
- шия, плечовий пояс,
- двома руками ретельно кожну кінцівку
визначають болючість, ущільнення, інфільтрацію, набряклість, наявність ліпом, глибоких вузлів.
- товщини складок
- грудна клітина, живіт, під кутами лопаток ( товщина в см, рівномірність)
набряків і пастозності
крижі, гомілки (над великою гомілковою кісткою)
тургору тканин
- на задньо-внутрішній поверхні плеча і ( у немовлят) стегна.
Етапи практичної роботи
1 етап. Зібрати анамнез у дитини та родичів, дослідити стан шкіри та її додатків.
При збираннi анамнезу перш за все слiд звернути увагу на скарги, на якi вказують батьки і/або сама
хвора дитина (старшого вiку). Найбiльш типовi скарги при захворюваннях шкiри і слизових
оболонок — це змiна кольору шкiри i слизових оболонок, змiни властивостей волосся (випадіння,
деформацiя структури волосини, зменшення її мiцностi, еластичностi) i нігтів. Інодi батьки чи діти
скаржаться на пiдвищену чутливiсть шкiри до рiзних подразникiв, пiдвищену пiтливiсть тощо.
Нерідко зустрічаються скарги на висипи на шкірі і слизових оболонках, що може бути результатом
інфекційних та алергічних захворювань.
При вивченні стану шкіри вказують локалізацію ураження, поширеність, характер елементів
висипу. Характеризуючи елементи висипу, необхідно визначити їх величину ( в міліметрах або
сантиметрах), форму (округла, овальна і т.д.), колір (блідий, рожевий і т.д.), консистенцію (тверді,
м’які, тістуваті), кількість (поодинокі, множинні і т.д.), характер розташування (ізольоване, групове)
і динаміку розвитку.
При огляді шкіри обличчя перш за все привертає до себе увагу зміна її забарвлення. Досить часто у
дітей виявляється блідість шкіри, що може бути проявом зменшення вмісту гемоглобіну і
еритроцитів (анемії). Але треба пам’ятати, що блідість шкіри не завжди пов’язана з анемією. Вона
може бути обумовлена глибоким розташуванням кровоносних судин або стискуванням їх
набряками — мнима блідість (псевдоблідість). Щоб відрізнити справжню блідість від мнимої, слід
звернути увагу на колір слизових оболонок (кон’юнктиву очей, червону кайму губ та слизову
оболонку ротової порожнини) і вушних раковин.
Для огляду кон’юнктиви треба великими пальцями злегка відтягнути донизу нижні повіки. Огляд
слизової оболонки ротової порожнини треба проводити в кінці обстеження дитини, оскільки ця
процедура не приємна для неї і може викликати негативну реакцію. Щоб оглянути слизову
оболонку ротової порожнини у дитини раннього віку, її треба посадити на коліна матері або
медсестри спиною до грудей того, хто держить дитину, колінами мати затискає ноги дитини, а руки
притискує до її тулуба. Лікар повинен стояти перед дитиною трохи збоку (справа). Світло повинно
падати на обличчя дитини. Правою рукою лікар тримає шпатель, а лівою, яка знаходиться на тім’ї
дитини, фіксує голову. Cпочатку оглядається слизова оболонка верхньої і нижньої губ, а потім ясен,
для чого шпателем відвертають верхню губу вверх, а нижню — вниз. Далі оглядають слизову
оболонку щік, шпатель направляють в кут між зубами і щокою, а тоді відвертаючи трохи щоку,
поступово шпатель переміщують до кута рота, при цьому детально оглядають слизову оболонку.
Після огляду слизової оболонки щік, обстежують слизову оболонку твердого і м’якого піднебіння,
язик, а в кінці — зів. Для огляду зіву слід швидким рухом натиснути на корінь язика, щоб дитина
широко відкрила рота; це дає змогу гарно оглянути дужки, мигдалики і задню стінку зіву.
Вушну раковину оглядають в проникаючому світлі. Дитину підводять до вікна, повертають спиною
до нього, вказівним і великим пальцями відтягують мочку вуха в сторону і оглядають. При мнимій
блідості видимі слизові оболонки мають нормальний рожевий колір, а вушні раковини в проникаючому світлі також зберігають рожеве забарвлення. При анемії бліда не лише шкіра, а й губи і
слизова оболонка ротової порожнини, кон’юнктиви, вушні раковини вражають своїм восковим,
блідим кольором.
Оглядаючи слизову оболонку очей, слід звернути увагу на склери, зокрема, на розширення судин та
наявність крововиливів.
При огляді голови звертають увагу на розвиток і ріст волосся, наявність локального або тотального
облисіння, розвиток брів і вій.

Оглядаючи шкіру тулуба звертають увагу на її колір, наявність первинних і вторинних елементів
висипу, на розвиток судин, значне розростання пушкового волосся.
Далі оглядають шкіру кінцівок. При цьому необхідно звернути увагу також на колір шкіри,
наявність первинних і вторинних елементів, розвиток судин.
Візуальні дані завжди доповнюються даними, одержаними при пальпації шкіри. Перед пальпацією
руки треба помити, зігріти, а якщо вони шорсткі, то змастити пом’якшуючим кремом. Спочатку
проводять поверхневу пальпацію. Її здійснюють обережно, не спричиняючи дитині неприємних
відчуттів, особливо ніжно слід пальпувати місця, в яких знаходяться запальні інфільтрати. При
цьому необхідно весь час слідкувати за виразом обличчя дитини, розмовою відволікати її увагу від
обстеження. За допомогою поверхневої пальпації оцінюють властивості шкіри, її бархатистість,
м’якість або, навпаки, грубість, шорсткість, сухість чи вологість.
Для визначення вологості чи сухості шкіри її слід погладити тильною поверхнею пальців на
симетричних ділянках тулуба, в пахвах і пахвинах, на кінцівках, особливо в ділянці долонь і
підошов.
При пальпації можна визначити підвищення або зниження температури шкіри. Температуру шкіри
визначають також на симетричних ділянках голови, тулуба, кінцівок шляхом дотику пальцями до
шкіри.
При поверхневій пальпації шкіри можна відмітити також підвищену больову чутливість шкіри —
гіперестезію.
За допомогою глибокої пальпації визначають товщину складки шкіри, її еластичність і ламкість
капілярів.
Еластичність шкіри досліджують в місцях, в яких шкіра не має підшкірної основи (тильна сторона
кисті, ліктьовий згин). Для визначення еластичності шкіри її захоплюють вказівним і великим
пальцями в складку і відпускають. Якщо складка шкіри відразу вирівнюється, то еластичність
оцінюють як задовільну.
Товщину шкірної складки визначають в тих же місцях, що й еластичність, але складку слід
виміряти.
Для оцінки стану капілярів шкіри використовують пробу джгута або щипка.
Дослідження феномена джгута (симптом М.П.Кончаловського-Румпель-Леєде) проводять таким
чином: на плече вище ліктя накладають еластичний джгут (або манжетку від апарата для
вимірювання артеріального тиску) так туго, щоб з’явився легкий ціаноз кисті, але не до зникнення
пульсу на променевій артерії. Джгут залишають на 3-5 хв., після чого його знімають і ретельно
оглядають шкіру в ділянці ліктьового згину і передпліччя. У здорових дітей (симптом
М.П.Кончаловського-Румпеля-Леєде негативний) на ліктьовому згині шкіра залишається після
зняття джгута зовсім чистою або на ній з’являються поодинокі точкові крововиливи (петехії). При
позитивному симптомі М.П.Кончаловського-Румпеля-Леєде шкіра на ліктьовому згині
покривається петехіями, кількість яких перевищує 4-5.
Для проведення проби щипка необхідно шкіру без підшкірної основи (в ділянці над- або
підключичної ямки) захопити в складку великим і вказівним пальцями обох рук. Відстань між
пальцями лівої і правої руки на складці шкіри повинна бути 2-3мм, частини складки слід змістити в
протилежні сторони поперек довжини складки, або з’єднати пальці за її довжиною, а потім
розтягнути складку в протилежні сторони за її довжиною. Поява на місці щипка більше 4-5 петехій
вказує на позитивний симптом щипка (симптом П.В.Кожевникова).
Іноді для оцінки стану капілярів шкіри використовують молоточковий симптом — поява
крововиливів (синяків) при постукуванні перкусійним молоточком по шкірі грудини хворого.
Обстеження підшкірної основи проводиться за допомогою тих же методів, що і обстеження шкіри.
При опитуванні батьків хворої дитини або самої дитини (старшого віку) звертають увагу на скарги.
Типові скарги при ураженні підшкірної основи: зниження або збільшення жирових відкладень в
підшкірній основі, набряки, ущільнення підшкірної основи та ін. Після опитування проводять огляд.
Як і при огляді шкіри, слід дотримуватись тих же правил. Спочатку проводять загальний огляд,
зосереджують увагу на ступені розвитку підшкірної основи і рівномірності її розподілу. Підшкірна
основа може бути розвинена надмірно, помірно і недостатньо, а розподілена — рівномірно чи
нерівномірно.
Після загального огляду, при якому виявляють розвиток і розподіл підшкірної основи, слід ретельно
оглянути обличчя, тулуб, кінцівки. При огляді обличчя можна виявити наявність набряків або
пастозність нижніх і верхніх повік. Оглядаючи шию можна виявити набряк підшкірної клітковини.

Оглядаючи тулуб, слід звернути увагу на поперек. Слід детально оглянути також сідниці, нижні і
верхні кінцівки.
При огляді можна також виявити зміни підшкірної основи, близькі до склереми, які, крім
ущільнення характеризуються набряком підшкірної клітковини. Таке явище має назву склередема.
Для склередеми характерні щільна, тверда набряклість зі збільшенням ділянки ураженої частини
тіла, синювато-блідий, ніби мармуровий, колір шкіри. Склередема обумовлена особливостями
хімічного складу жиру підшкірної клітковини (високий вміст насичених жирних кислот) у дітей
раннього віку та порушеною проникливістю стінок капілярів.
Після огляду проводять пальпацію підшкірної основи. Ретельно пальпують підшкірну клітковину на
всіх ділянках тіла, використовуючи при цьому глибоку пальпацію. Її проводять в тому ж порядку,
що і шкіри (зверху вниз). При ощупуванні підшкірної основи звертають увагу на підвищене її
ущільнення, інфільтрацію, болючість, набряклість.
Потім визначають товщину підшкірної основи на животі, передній поверхні грудної клітки і під
кутами лопаток. Це необхідно у зв’язку з тим, що при різних захворюваннях зникнення і
відкладання підшкірної жирової клітковини відбувається нерівномірно на різних ділянках тіла.
Для визначення товщини підшкірної основи на животі шкіру і підшкірну основу захоплюють в
складку великим і вказівним пальцями правої і лівої рук на рівні пупка зовні від прямих м’язів з
обох сторін. Великий палець повинен знаходитись зверху, а вказівний — знизу складки. Товщину
підшкірної основи на передній поверхні грудної клітки визначають під нижнім краєм m.pectoralis
major по серединно-ключичній лінії (у дівчат старшого віку - по краях грудини на рівні ареол), а на
задній поверхні — під кутами лопаток. У здорових дітей раннього віку товщина підшкірної основи
в нормі становить 1,5-2см (як правило, не менше 1 см).
За допомогою пальпації досить легко можна відрізнити склерему від склередеми. Зокрема, після
натискування пальцем на підшкірну основу при склеремі не залишається ніяких слідів, тоді як при
склередемі утворюється заглибина, яка зникає поступово.
Пальпаторно слід впевнитись у відсутності чи наявності набряків, а також можна визначити
переднабряковий стан (пастозність). Для цього вказівним пальцем натискують на шкіру і підшкірну
основу там, де вона безпосередньо прилягає до кісток (над великогомілковою кісткою, на крижах та
ін.), а потім вказівним пальцем погладжують місце натискування. При наявності набряку в місці
натискування утворюються ямочки, які повільно зникають, а при пастозності тільки
відчуватиметься нерівність поверхні (невеличке заглиблення).
За допомогою пальпації визначають також тургор (пружність) м’яких тканин. Тургор — це
властивість м’яких тканин чинити опір, який відчувається при стискуваннні пальцями шкіри і всіх
м’яких тканин. Тургор тканин визначають на внутрішній поверхні плеча і стегна, для чого великим і
вказівним пальцями руки стискують шкіру, підшкірну основу і м’язи. При цьому оцінюють відчуття
опору, який виникає при стискуванні.
Пальпаторно можна визначити пухлини підшкірної основи (ліпоми). Вони пальпуються як
м’якоеластичні або щільні підшкірні вузли, рухомі і вкриті нормальною шкірою.
2 етап. Оцінити результати об’єктивного обстеження шкіри та додатків.
3 етап. Зробити висновки про стан шкіри та додатків у дитини. Вказати можливі причини
виявлених відхилень з боку шкіри та її додатків.

6. Додатки. Засоби для контролю
Тестові завдання.
1. Бліде забарвлення шкіри обумовлено:
a) меланіном;
b) кератогіаліном;
c) бурим жиром;
d) капілярною сіткою.
2. Що таке склерема?
a) локальний набряк шкіри;
b) капілярний крововилив на шкірі;
c) доброякісне новоутворення на шкірі;

d) дифузне ущільнення шкіри і ПЖК;
3. Інтенсивність шкіряного дихання у дітей в порівнянні з дорослими:
a) вище;
b) нижче;
c) така сама
d) дихання відсутнє.
4. В грудному віці зникнення підшкірної жирової клітковини на животі та потоншання на тулубі
спостерігається при гіпотрофії :
a) 1 ступеня;
b) 2 ступеня;
c) 3 ступеня;
d) 5 ступеня.
5. Вкажіть на скільки відсотків знижується маса тіла дитини при гіпотрофії ІІІ ступеня
a) до5;
b) 5-10
c) 10-20
d) 20-30
e) більше30.
6. Множинні геморагічні плями розміром 2- 5мм називаються:
a) розеоли
b) еритема
c) петехії
d) екхімози
e) пурпура.
7. Вкажіть, якою є товщина підшкірної основи у здорової дитини раннього віку(в см):
a) 0,5-1;
b) 1-1,5;
c) 1,5-2;
d) 2-2,5;
e) 2,5-3.
8. Який з перелічених первинних елементів висипу є безпорожнинним:
a) пухирець(vesicula);
b) піхур (urtica);
c) пухир(bulla);
d) пустула(pustula).
9. Дрібні білі плями, обведені зоною гіперемії, на слизовій щік напроти молярів характерні для
продрому:
a) скарлатини;
b) кору;
c) паротиту;
d) гепатиту;
e) краснухи.
10. Гідраденіт – це запалення:
a) волосяних фолікулів;
b) сальних залоз;
c) апокринних потових залоз;
d) еккринних потових залоз.

Контрольні питання.
1. Анатомо-фізіологічні особливості будови епідермісу у дітей. Клінічні висновки.
2. Особливості будови базальної мембрани. Клінічні висновки.
3. Особливості гістологічної будови дерми у дітей. Клінічні висновки.
4. Особливості основних фізіологічних функцій шкіри. Клінічні висновки.

5. Особливості шкіри у новонароджених. Клінічні висновки.

6. Особливості будови та функції підшкірної клітковини у дітей. Клінічні висновки.
7. Особливості потових і сальних залоз, волосся та нігтів у дітей. Клінічні висновки.
8. Яка послідовність огляду шкіри та слизових оболонок у дітей.
9. Особливості огляду підшкірно жирової клітковини (виявлення набряків), можливі
місця появи набряків?
10. Пальпація шкіри та підшкірної клітковини: визначення вологості, температури і
товщини складки шкіри, товщини підшкірної основи тощо.
11. Характеристики різних елементів висипу. Перелічити первинні запальні елементи
висипу.
12. Які елементи відносяться до первинних незапальних?
13. Вторинні морфологічні елементи висипу.
14. Як змінюється забарвлення шкіри при різних захворюваннях (респіраторні, серцевосудинні, інфекційний гепатит, анемія)?
15. Прояви різних інфекційних хвороб на шкірі та слизових (кір, скарлатина,
псевдофурункульоз, пухирчатка новонароджених, ексфоліативний дерматит
новонароджених, везикуло-пустульоз).
16. Прояви на шкірі ексудативно-катарального діатезу.
17. Прояви порушень підшкірно-жирової клітковини (ступені ожиріння, ступені
гіпотрофії, склерема, склередема, адіпонекроз).
18. Характерні ознаки набряків серцевого та ниркового походження.

Ситуаційні завдання.
1. При огляді шкіри голови у дитини 3 місяців виявлено жирні (себорейні) лусочки, що
нагадують “чіпси”, розміром 4-5мм в ділянці великого тім’ячка, менших розмірів-на
бровах. Шкіра під ними інфільтрована, помірно гіперемована. Як звуться ці зміни? При яких
станах вони спостерігаються? .
2. При огляді дитини 12 років виявлено, що край нігтьової пластини 1 пальця стопи
потовщений, нерівний (вищерблений); поверхня пластини нерівна, місцями з повздовжніми
блідо-жовтими смугами. Яка найвірогідніша причина подібних змін?
3. Після проведення проби джгута на ліктьовому згині з’явилось 2 петехії. Оцініть результат
проби. Про що свідчить ця проба.
.
4. Після проведення проби щипка з’явилось 6 петехій. Оцініть результат проби. Про що
свідчить ця проба.

5. У дитини 2 місяців на шкірі волосистої частини голови виявлено множинні дрібні (міліарні)
пустули, з вінчиком гіперемії, подекуди маленькі поверхневі ерозії, що підсихають з
утворенням кірочок. Посилення пігментації немає. Як називаються ці зміни?
6. У дитини 8 днів протягом доби шкіра навколо рота, а потім всього обличчя стала багровочервоною з синюшним відтінком, навколо рота – бУлли, ерозії, тріщини з мокнуттям;
дитина, ніби ошпарена кип’ятком. Лущення і відшарування епідермісу навіть при
найменшому обережному дотику до шкіри. Висока температура, загальна млявість, на дотик

реагує плачем. Поступово почервоніння розповсюджується на тулуб. Як називаються ці
зміни?

7. Рекомендована література.
Основна:
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2017 - 880с
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.
К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
Додаткова:
1.Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. - С-П. Фолиант, 2001. - С.
223-236, 248-262
2.Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г. Майданника,
К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.
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1. Конкретні цілі:
 Проводити об’єктивне обстеження стану кістково-м’язової системи з урахуванням
особливостей методики обстеження у дітей.






Інтерпретувати отримані дані дослідження з урахуванням анатомо-фізіологічних
особливостей організму дитини.
Призначати комплекс додаткових методів обстеження для з’ясування стану
кістково-м’язової системи у дітей.
Проводити посиндромну діагностику дітей з патологією кісткової та м’язової
систем.
Доповідата і/або фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного
хворого, історії розвитку дитини (ф. №003/о і №112

2. Базовий рівень підготовки:
Назви попередніх дисциплін
1. Нормальна анатомія
2. Гістологія
3. Нормальна фізіологія
4. Латинська мова

Отримані навики
Описувати будову різних видів кісток та
м‘язів
Застосовувати знання про гістологічну
будову кісток і м’язів у дітей
Порівнювати функціональні особливості
м’язів у дорослих і дітей
Розуміння термінології

3. Організація змісту навчального матеріалу
М’язові волокна у новонароджених тонші, ніж у дорослих. Вони мають добре
розвинену інтерстиціальну тканину, багаті на саркоплазму, але містять мало міофібрил.
М’язові волокна у дітей короткі й ніжні, бліді, мають слабко виражену посмугованість. У
них міститься менше скоротливих білків – міозину і актину, ніж у дорослих, вони більш
еластичні, краще розтягуються, збільшуючись у 2 рази порівняно зі своєю початковою
довжиною.
У м’язах дітей міститься мало неорганічних речовин і міоглобіну, але багато води.
Для новонароджених і дітей перших місяців життя характерний значний гіпертонус
м’язів. Це зумовлено переважанням функціональної активності палідарної системи над
стріарною. Гіпертонус згиначів на верхніх кінцівках утримується до 2-3 міс, а на нижніх –
до 3-4 міс.
Кісткова тканина містить більше води і значно менше мінеральних речовин. Тому
кістки у дітей раннього віку еластичніші, і менш ламкі, ніж у дорослих. Завдяки цьому діти
перших років життя часто переносять травми, і навіть значні, без переломів кісток. Окістя
товсте, функціонально активне, тому переломи бувають найчастіше без розриву окістя,
тобто за типом “зеленої гілки”.
Кістки черепа у новонароджених балотують, оскільки відкриті стрілуватий,
вінцевий і ламбдовидний шви. Бічні тім’ячка у доношених новонароджених закриті. Заднє
тім’ячко буває відкритим у 25 % новонароджених і закривається не пізніше 2-го місяця
життя. Переднє тім’ячко після народження у дітей завжди відкрите і закривається до 1-1,5
року.
Зуби у дітей прорізуються, починаючи з 6-місячного віку. У 6 міс. з’являються два
нижні центральні різці, у 8 міс. – два верхні центральні різці, у 10 міс. – два верхні
латеральні різці і на 12-му місяці прорізуються два нижні латеральні різці. Протягом 2-го
року життя з’являється і решта 12 молочних зубів. Послідовно прорізуються перші молочні
моляри (12-15 міс.), за ними ікла (17-20 міс.) і останніми – другі молочні моляри (21-24
міс.). Таким чином, у 2 роки закінчується процес прорізування молочних зубів, і в цьому
віці діти мають по 20 зубів.

Хребет у новонароджених і у дітей перших місяців життя прямолінійний і не має
фізіологічних вигинів. У 2-3 міс. формується шийний лордоз, дитина починає тримати
голову. У 6-7 міс. утворюється грудний кіфоз і дитина починає сидіти. Утворення
поперекового лордозу співпадає в часі з початком ходіння дитини (10-12 міс.).
Методика обстеження кісткової систем у дітей(короткий виклад матеріал)у:
1. Огляд.
Загальний огляд кістково-суглобової системи:
а) пропорції тіла;
б) симетричність окремих частин тіла;
в) відповідність зросту дитини її віку;
г) постава дитини (симетричність розташування надпліч, ключиць, лопаток, рівень
прилягання лопаток до грудної клітки, рівень стояння ареол, симетричність трикутників
талії);
д) хода дитини;
- послідовний огляд:
а) голови: форма, величина, симетричність частин, деформації, визначають прикус;
б) грудної клітки: форма, напрямок ребер, деформації;
в) хребта: фізіологічні вигини, форма спини, викривлення;
г) кісток тазу;
д) верхніх і нижніх кінцівок: довжина, пропорційність, викривлення, деформації,
симетричність складок шкіри на стегнах, клишоногості і плоскої стопи;
е) суглобів: величина, форма, стан шкіри и оточуючих тканин, наявність припухлості.
2. Пальпація:
- кісток черепа: щільність, стан швів і тім’ячок;
- грудної клітки: величина епігастрального кута, деформації кісток, їх болючість;
- хребта;
- кінцівок;
- суглобів: метод флюктуації; симптом плаваючого надколінника; визначення
природженого вивиху у кульшовому суглобі у грудної дитини.
3. Перкусія:
- перкусія кісток (пласких та трубчастих); болючість.
Методика обстеження м’язові систем у дітей(короткий виклад матеріал)у:
1. Огляд:
- ступінь розвитку окремих груп м’язів у стані спокою і при напруженні;
- симетричність розвитку окремих груп м’язів;
- функціональна здатність різних груп м’язів;
- орієнтовне уявлення про стан тонусу м’язів (поза дитини, положення кінцівок).
2. Пальпація:
- м’язовий тонус;
- сила м’язів;
- болючість м’язів;
- ущільнення за ходом м’язів;
- вимірювання і порівняння розвитку м’язів кінцівок.
Ознаки гіперплазії остеоідної тканини
Реберні чотки, браслетки, “нитки перла”, збільшення лобних, тім’яних, потиличних
горбів, курячі груди, квадратна голова.
Ознаки остеомаляції
Краніотабес (пом’якшення скроневої, потиличної кістки), сплощення потилиці,
Гаррісонова борозна, Х-подібні і О-подібні гомілки.
Нормальний рівень Ca, P в сироватці крові (Доскін В.А., 1997)
Кальцій загальний в сироватці
2,5 – 2,87 ммоль/л

Кальцій іонізований
1,25 – 1,37 ммоль/л
Фосфор неорганічний в сироватці 0,65 – 1,62 ммоль/л
Симптоми артриту
Наявність припухлості, болючості, набряку шкіри навкружних тканин біля
суглобів, обмеження рухомості в суглобах і обсягу активних рухів.
Види порушення тонусу м’язів
Гіпотонія – зниження тонусу м’язів (при рахіті, гіпотрофії, хореї, хворобі Дауна,
гіпотиреозі, спинальній м’язовій атрофії, при периферичній формі параліча).
Гіпертонія – підвищення тонусу м’язів (у здорової дитини перших 3-4 місяців
життя, при центральній формі параліча, менінгіті, правці).
Види порушення трофіки м’язів
Атрофія – крайній ступінь слабкого розвитку і недорозвинення (проста форма) або
переродження (дегенеративна форма) м’язів.
Проста форма зустрічається при церебральному паралічі, захворюваннях м’язів
(прогресивна м’язова дистрофія, вроджена міодистрофія) та суглобів (ювенільний
ревматоїдний артрит, туберкульозний коксит). Дегенеративна форма виникає при
периферичних паралічах, поліомієліті та ін.
Гіпертрофія – це потовщення і збільшення маси м’язів. Частіше зустрічається у
дітей, які займаються спортом, фізичною працею. При псевдогіпертрофії відкладання жиру
симулює картину доброго розвитку м’язів.
Симптоми природженого вивиху кульшового суглоба.
При огляді кульгання при ходьбі або хода хворого перевальцем — “качина хода”,
вкорочена нижня кінцівка, асиметрія складок шкіри на стегнах, додаткові складки шкіри на
медіальній поверхні одного із стегон, лордоз поперекової ділянки, зовнішня ротація
нижньої кінцівки. При огляді дитини, яка стоїть спиною до лікаря, при наявності
природженого вивиху кульшового суглоба, виявляється опущення однієї половини тазу —
симптом Тренделенбурга.
Симптоми:
а) на обмеження відведення стегна в кульшовому суглобі на стороні ураження — дитині,
що лежить на спині із зігнутими в колінних і кульшових суглобах ногами, максимально
розводять стегна. У здорових дітей ноги повинні повністю розводитися з утворенням кута
близько 180 град.(тобто розведення досягає по 90 град.), тоді як при наявності вивиху (чи
дисплазії) розведення стегон обмежене. Абдукція менше 60-70 град. вказує на патологію;
б) Ортолані — зігнуту в кульшовому суглобі, приведену і ротовану усередину стегнову
кістку повертають назовні і одночасно відводять ногу. При цьому головка стегнової кістки
раптово входить в вертлюжну ямку і відчувається клацання (позитивний симптом
Ортолані);
в) Барлоу — у дитини, яка лежить на спині із зігнутими в колінному та кульшовому
суглобах і помірно відведеними нижніми кінцівками, середній палець руки лікар розміщує
над великим вертлюгом, великий палець — медіально і нижче середнього. А потім,
надавлюючи великим пальцем латерально, вказівним пальцем повертають колінний суглоб
медіально і головку стегнової кістки виводять із вертлюжної ямки. При цьому відчувається
клацання (позитивний симптом Барлоу).
г) для виявлення симптома Алліса слід покласти дитину на спину і порівняти положення
колінних суглобів нижніх кінцівок, які зігнуті і приведені до живота. При наявності
природженого вивиху спостерігається вкорочення стегна і колінні суглоби розташовані на
різному рівні.

План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.
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5. Методика організації навчального процесу на практичному занятті.
5.1. Підготовчий етап
1. Актуальність теми:
Вивчення анатомо-функціональних особливостей кісток та м’язів у дітей є актуальним для
розуміння змін, що можуть зумовлювати розвиток захворювань цієї системи в дитячому
віці. Вміння вірно дослідити стан кісток та м’язів дитини дозволить виявити певні ознаки їх
ураження , що буде сприяти ранньому виявленню захворювання. Виділення основних
симптомів ураження кісток та м’язів у дітей, вміння групувати їх в синдроми є актуальним
для подальшого встановлення вірного діагнозу

.

Тестовий контроль вихідного рівня знань, (1-2 рівень, 3 варіанти по 10 тестів; див.
додаток).
5.2.Основний етап:
-а) формування нових знань та умінь
1. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання кісткової та м’язової
системи
шляхом огляду.
2. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання кісткової та м’язової
системи
шляхом пальпації.
3. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання кісткової та системи
шляхом перкусії.
4. Проведення спеціальних проб для визначення симптомів ураження
кісткової та м’язової системи методика (алгоритм) виявлення, оцінювання.
-б) оволодіння практичними навичками;
1. Робота з хворими, виявлення ознак захворювання кісткової та м’язової системи
шляхом огляду.
2. Робота з хворими, виявлення ознак захворювання кісткової та м’язової системи
шляхом пальпації,
перкусії.
3. Інтерпретація результатів результатів обстеження
4. Доповідь і/або фіксація отриманих результатів в медичній карті стаціонарного
хворого, історії розвитку дитини (ф. №003/о і №112
- навчитися клінічному аналізу відносно конкретної ситуації.
5.3. Заключний етап
- оцінюється поточна діяльність кожного студента
- проводиться аналіз успішності, оголошується оцінка кожного студента і заноситься
в журнал
- підписується відомість обліку відвідування і успішності занять
- надається інформація про тему наступного заняття.
6. Додаток
6.1 Тести для контролю вихідного рівня знань.
6.2. Задачі для контрою заключного етапу
6.1 Контрольні питання
1. Особливості будови окістя у дітей, клінічні висновки
2. Особливості біохімічного складу м'язів у дітей раннього віку
3. Порядок прорізування молочних зубів
4. Особливості будови м'язів у дітей раннього віку
5. Особливості кровопостачання кісток у дітей, клінічні висновки
6. Особливості біохімічного складу м'язів у новонароджених
7. Дати визначення поняттю кістковий вік. Як його визначити?
8. Особливості тонусу м'язів у новонароджених. Чим це зумовлено?
9. Особливості хімічного складу кісткової тканини у дітей раннього віку, клінічні
висновки
10. Особливості гістологічної будови м'язової тканини у дітей раннього віку
11. Особливості гістологічної будови кісток у дітей раннього віку
12. Особливості розвитку м'язів у дітей різного віку
13. Особливості мінерального складу кісток у дітей раннього віку, клінічні висновки
14. Біохімічний склад м'язів у новонароджених

15. Строки появи фізіологічних вигинів хребта
16. Чим пояснюється гіпертонус м'язів-згиначів в дитини грудного віку?
Лiтература:
Основна:
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора
В.Г. Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.;іл
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
3. Матеріали лекцій.
Додаткова:
. Пропедевтика детских болезней. А.В.Мазурин, И.М.Воронцов.-СПб: ООО"Издательство
Фолиант", 2001.-928с.;ил
6.1. Тестові завдання
АФО, методика обстеження кісткової та м’язової систем.
Тест №1.
1. В якому віці ( в роках) кістки дитини за будовою наближаються до будови кісток
дорослого?
a) 3;
b) 6;
c) 9;
d) 12;
e) 14.
2. Другий період молочного прикусу у дітей триває у віковому проміжку (в роках):
a) 1-2;
b) 1,5-3;
c) 2-2,5;
d) 3,5-6;
e) 10-14,5.
3. Шийний лордоз формується у віці (в міс):
a) 0,5-1;
b) 1-2;
c) 2-3;
d) 4-5;
e) 6-7.
4. Еластичність окістя у дітей обумовлює перелом кісток по типу:
a) «ниток перлів»;
b) «зеленої гілки»;
c) «барабанних паличок»
d) «фетрового капелюха».
5. Плантографія –це обстеження:
a) кистей;
b) стоп;
c) хребта;
d) черепа.

6. Яка з форм черепа є характерною для здорових дітей:
a) оксицефалія;
b) мезоцефалія
c) скафоцефалія;
d) макроцефалія.
7. Яка з форм грудної клітини може бути у здорових дітей:
a) рахітична;
b) плоска;
c) діжкоподібна;
d) паралітична.
8. Опущення однієї половини тазу внаслідок природженого вивиху кульшового суглоба
називають симптомом:
a) Ортолані;
b) Барлоу;
c) Тренделенбурга;
d) Александрова.
9. У скільки разів збільшується маса м’язів за період росту дитини?
a) 3-5;
b) 10-15;
c) 25;
d) 30;
e) 35.
10. Методом визначення опірності та обсягу пасивних рухів оцінюють:
a) м’язову силу;
b) м’язовий тонус;
c) судомну готовність;
d) механічну збудливість м’язів.
Тест №2.
1. Середній розмір великого тім’ячка у новонародженої дитини(см):
a) 0,5х0,7;
b) 0,8х1,0;
c) 1,0х1,0;
d) 1,5х2,0;
e) 2,8х2,5.
2. Кількість молочних зубів визначають за формулою:
a) n-1;
b) n-2;
c) n-4;
d) n-6;
e) n-8.
3. Грудний кіфоз формується у віці (в міс):
a) 1-2;
b) 2-3;
c) 4-5;
d) 6-7;
e) 8-9.
4. Реберні «чотки» є беззаперечною ознакою перенесеного :
a) бронхіту;
b) рахіту;
c) сколіозу;
d) остеохондрозу.
5. Довгорукість з тонкими непропорційно довгими пальцями називають:

a) арахнодактілія;
b) брахідактилія;
c) акромегалія;
d) барабанні палички.
6. Яка з форм черепа є характерною для здорових дітей:
a) мікроцефалія;
b) доліхоцефалія;
c) оксицефалія;
d) макроцефалія;
e) скафоцефалія.
7. Деформацію грудної клітини з вдавленням з боків, широко відкритою нижньою
апертурою, гарісоновою борозною, «реберними чотками» називають:
a) плоска;
b) рахітична
c) кілеподібна;
d) діжкоподібна;
e) паралітична.
8. Клацання при входженні головки стегнової кістки у вертлюжну впадину називають
симптомом:
a) Ортолані;
b) Барлоу;
c) Тренделенбурга;
d) Александрова.
9. До симптомів підвищеної механічної збудливості м’язів не належить:
a) феномен Хвостека;
b) феномен Труссо;
c) феномен Говерса;
d) феномен Люста;
e) феномен Шлезінгера.
10. Інтенсивне наростання маси м’язів у дітей відбувається шляхом:
a) активного мітозу м’язових волокон;
b) потовщення м’язових волокон;
c) набряку м’язових волокон;
d) заміщення м’язових волокон сполучною тканиною.
Тест №3.
1. Перший період молочного прикусу у дітей триває до (в роках):
a) 1;
b) 1,5;
c) 2-2,5;
d) 3-3,5;
e) 4-4,5.
2. Кількість постійних зубів визначають за формулою:
a) 4n-20
b) 7n-10
c) 2n+5
d) n+10
3. Переднє(велике) тім’ячко закривається у віці ( в роках):
a) 1-1,5;
b) 2-2,5;
c) 3.
4. Анатомічний сколіоз відрізняють від функціонального за наявності:

a) асиметрії трикутників талії;
b) різної висоти плечей;
c) різного рівня лопаток;
d) ротації хребців при нахилі вперед;
e) S-подібного вигину хребта.
5. Яка з форм черепа є патологічною:
a) мезоцефалічна;
b) доліхоцефалічна;
c) оксицефалічна;
d) брахіцефалічна.
6. Яка з форм грудної клітини є ознакою патології:
a) конічна;
b) циліндрична;
c) діжкоподібна;
d) плоска.
7. Клацання при виведенні головки стегнової кістки із вертлюжної впадини називають
симптомом:
a) Ортолані;
b) Барлоу;
c) Тренделенбурга;
d) Александрова.
8. Вкажіть симптом, що характерний для гіпотонії м’язів:
a) Хвостека;
b) Керніга;
c) млявих плечей;
d) «руки акушера».
9. Пробою на тракцію у грудних дітей оцінюють:
a) м’язову силу;
b) м’язовий тонус;
c) судомну готовність;
d) еластичність м’язів.
10. Зміни форми суглоба в результаті руйнування або деформації суглобової поверхні
називається:
a) припухлість;
b) дефігурація;
c) деформація;
d) краніотабес.
Відповіді на тести за темою кісткова та м’язова система.
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6.2 Завдання для заключного контролю рівня знань.
Завдання № 1.

Дитині, 2 тижнів, що лежить на спині з зігнутими в колінних і кульшових суглобах ногами,
лікар обережно намагається максимально розвестит стегна. Ліва ніжка відводиться
повністю з утворенням кута близько 90 град , тоді як права-лише на 45град.
Про що свідчить і як називається ця проба?
Завдання № 2.
Лікар обстежує дитину 3 місяців. Зігнуту в кульшовому суглобі, приведену і ротовану
усередину стегнову кістку дитини лікар повертає назовні і одночасно відводять ніжку. При
цьому відчувається клацання
Про що свідчить і як називається цей симптом? Внаслідок чого виникає клацання?
Завдання № 3.
Дитину 2 місяців обстежують у ортопеда.
У дитини, яка лежить на спині із зігнутими в колінному та кульшовому суглобах і помірно
відведеними нижніми кінцівками, середній палець руки лікар розміщує над великим
вертлюгом, великий палець — медіально і нижче середнього. А потім, надавлюючи
великим пальцем латерально, вказівним пальцем повертають колінний суглоб медіально,
при цьому відчувається клацання.
Про що свідчить і як називається цей симптом? Внаслідок чого виниває клацання?
Завдання № 4.
Дитині, яка сидить на ліжку, пропонують зігнутися так, щоб вона грудною кліткою
доторкнулася нижніх кінцівок. Дитина не спроможна виконати подібну вправу.
Про що свідчить і як називається цей симптом?
Завдання № 5.
Дитину 5місяців, яка лежить на спині, лікар бере за кисті і обережно тягне до себе,
намагаючись перевести її в сидяче положення. Дитина спочатку розгинає руки, а потім всім
тілом підтягується, як би допомагаючи лікареві її підвести.
Про що свідчить і як називається ця проба? Оцініть результат.
Завдання № 6.
Дитину 4місяців, яка лежить на спині, лікар бере за кисті і обережно тягне до себе,
намагаючись перевести її в сидяче положення. Руки дитини протягом всієї проби
випрямлені (розігнуті).
Про що свідчить і як називається ця проба? Оцініть результат.
Завдання № 7.
Дитину 6 місяців, яка лежить на спині, лікар бере за кисті і обережно тягне до себе,
намагаючись перевести її в сидяче положення. Руки дитини протягом всієї проби
залишаються зігнутими в ліктьових суглобах.
Про що свідчить і як називається ця проба? Оцініть результат.
Завдання № 8.
При легкому постукуванні неврологічним молоточком по щоці посередині між кутом рота
й вухом (місце виходу лицевого нерва) у дитини відбувається блискавичне скорочення
верхньої губи, крил носа, мускулатури очних повік і навіть лоба.
Про що свідчить і як називається цей феномен?

Завдання № 9.

При обстеженні лікар стискує рукою плече дитини вище ліктьового суглоба, перетискуючи
нервово-судинний пучок в sulcus bicipitalis; через 1-2 хвилини виник спазм мускулатури
кисті, по типу “руки акушера”
Про що свідчить і як називається цей феномен?
Завдання № 10.
При ударі неврологічним молоточком по голівці малогомілкової кістки дитини
(подразнення n.peroneus) відмічається скорочення м’язів і підіймання зовнішнього краю
стопи
Про що свідчить і як називається цей феномен?
Завдання № 11.
У дитини 7 років м’язи тулуба та кінцівок в стані спокою мало контуруються, виявляються
недостатньо, при напруженні їх обсяг змінюється досить мало, нижня частина живота
звисає, нижні кути лопаток відстають від грудної клітки.
Оцініть ступінь розвитку мускулатури.
Завдання № 12.
У дитини 6 років маса м’язів тулуба у спокійному стані виражена помірно, а кінцівок —
контурується добре; при напруженні м’язів змінюється їх форма і обсяг.
Оцініть ступінь розвитку мускулатури.
Завдання № 13.
У хлопчика 12 років м’язи тулуба і кінцівок розвинені і контуруються добре, а при
напруженні спостерігається виразне збільшення рельєфу м’язів. Постава правильна.
Оцініть ступінь розвитку мускулатури.
Семіотика уражень
Задача 1.
При огляді дитини 3 років відмічається кульгання при ходьбі, хода перевальцем,
вкорочення правої нижньої кінцівки, асиметрія складок шкіри на стегнах - додаткові
складки шкіри на медіальній поверхні правого стегна, лордоз поперекової ділянки,
зовнішня ротація правої нижньої кінцівки.
Про яке захворювання можна думати?
Задача 2.
У дитини 4 місяців відмічається пітливість голови, облисіння і сплощення потилиці,
збільшення лобних горбів. Дитина неспокійна, погано спить, ві сні здригається. Дефіцит
маси 14%.
Про які захворювання можна думати?
Задача 3.
Дівчинка 10 років має зріст вище середнього (+ 17% від вікової норми), худенька, з
довгими тонкими кінцівками і пальцями кисті (арахнодактілія), носить окуляри з товстими
лінзами через значну короткозорість.
Про яке захворювання можна думати?

Задача 4.
У хлопчика 10 років виявлено асиметрію трикутників талії(D>S), різну висоту плечей(S>D),
бокове викривлення грудного відділу хребта опуклістю ліворуч. При нахилі вперед з вільно
опущеними руками, грудна клітина симетрична, бокових викривлень хребта немає.
Про яке захворювання можна думати?
Задача 5.
Хлопчик 12 років скаржиться на біль у правому ліктьовому суглобі, що при обстеженні
збільшений у розмірах, помірно гіперемований, гарячий. Активні і пасивні рухи в суглобі
обмежені.
Про яке захворювання можна думати?
Задача 6.
У дитини 11 місяців з проявами рахіту у вигляді збільшення лобних і тім’яних горбів,
сплощенням потилиці, «рахітичними браслетами» і реберними чотками, податливими
краями великого тім’ячка, відмічаються позитивні симптоми Хвостека, Труссо, Шлезінгера.
Як розцінити стан дитини?
Задача 7.
Дівчинка 14 років скаржиться на біль у правому ліктьовому суглобі і обох колінних, що
при обстеженні збільшені у розмірах, шкіра над суглобами помірно гіперемована, гаряча.
Активні і пасивні рухи в суглобах обмежені.
Симптоми флуктуації і «плаваючого наколінника» - негативні.
Про яке захворювання можна думати?
Задача 8.
У хлопчика 5 років виявлено асиметрію трикутників талії(D>S), різну висоту плечей(S>D),
бокове викривлення грудного відділу хребта опуклістю ліворуч. При нахилі вперед з вільно
опущеними руками, добре помітна опуклість на одній із сторін грудної клітки, внаслідок
ротації хребців.
Про яке захворювання можна думати?
Задача 9.
При огляді дитини 2,5 років відмічається кульгання при ходьбі, хода перевальцем,
вкорочення лівої нижньої кінцівки, асиметрія складок шкіри на стегнах - додаткові складки
шкіри на медіальній поверхні лівого стегна, лордоз поперекової ділянки, зовнішня ротація
лівої нижньої кінцівки.
Про яке захворювання можна думати?
Задача 10.
Дівчинка 12 років скаржиться на біль у лівому ліктьовому суглобі і правому колінному,
що при обстеженні збільшені у розмірах, шкіра над суглобами помірно гіперемована,
гаряча. Активні і пасивні рухи в суглобах обмежені.
Симптоми флуктуації і «плаваючого наколінника» - негативні.
Про яке захворювання можна думати?
Задача 11.
Хлопчик 14 років скаржиться на біль у лівому колінному суглобі, що при обстеженні
збільшений у розмірах, помірно гіперемований, гарячий. Активні і пасивні рухи в суглобі
обмежені. Симптоми флуктуації і «плаваючого наколінника» - негативні.
Про яке захворювання можна думати?
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Пропедевтична педіатрія
Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та
семіотика захворювань у дітей.
Серцево-судинна система у дітей
Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому
віці. Методика огляду, пальпації серцево-судинної системи
у дітей.
3
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Актуальність теми:
Вивчення анатомо –фізіологічних особливостей кровообігу та складових серцево –
судинної системи у дітей є актуальним для розуміння змін, що можуть зумовлювати
розвиток різних захворювань цієї системи в дитячому віці. Вміння дослідити стан серцево –
судинної системи дитини дозволить виявити ознаки її ураження, що буде сприяти
ранньому виявленню захворювання, адекватному і своєчасному лікуванню і профілактиці
ускладнень
1. Конкретні цілі:
 Збирати анамнез у хворого з патологією серцево-судинної системи.
 Проводити обстеження серцево-судинної системи методом загального та
спеціального огляду.
 Проводити обстеження серцево-судинної системи методом пальпації, з
урахуванням вікових особливостей у дітей.
 Аналізувати та інтерпретувати отримані дані з урахуванням анатомофізіологічних особливостей організму дитини.
 Фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного хворого, історії
розвитку дитини (ф. №003/о і №112/о).
2. Базові знання, вміння,
(міждисциплінарна інтеграція.

навички,

необхідні

для

вивчення

теми

Назви попередніх дисциплін
Анатомія

Отримані навички
Знати анатомічну будову серця, малювати схему
кровообігу людини в позаутробний період та
внутрішньоутробно.

Нормальна фізіологія

Розуміння основних механізмів
серцево-судинної системи.

Гістологія та ембріологія

Знання етапів розвитку серцево-судинної
системи та гістологічної будови судин і серця.

Латинська мова

Розуміння термінології.

функціонування

3. Організація змісту навчального матеріалу (описується навчальний матеріал,
наводяться структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки, що відображають зміст основних
питань теми заняття).
Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент при підготовці до заняття:
Термін
Характеристика, функції
«Серцевий горб» (gibbus
деформація грудної клітини в ділянці серця
cardiacus)
Пульс Квінке (капілярний Капілярний пульс,зумовлений пульсацією
пульс)
прекапілярних артеріол

Симптом «котячого
муркотання» (fremisement
cataire)
Альтернуючий пульс
«Танок каротид»
«Серцеві» набряки
Серцевий поштовх
Верхівковий поштовх
Акроціаноз
Брадікардія
Тахікардія
Екстрасистола
Надчеревна пульсація

феномен тремтіння грудної клітки при пальпації над
стенозованими отворами серця
Правильне чергування великих, вищих і малих, менш
високих пульсових хвиль
Значна пульсація сонних артерій внаслідок різкого
коливання артеріального тиску під час систоли і
діастоли
Набряки на нижніх кінцівках
дифузна пульсація досить великої (або навіть всієї)
ділянки проекції серця, отримала назву “серцевий
поштовх”.
Ритмічна локальна пульсація в ділянці проекції
верхівки серця зумовлена поштовхом верхівки серця
грудної клітки під час систоли.
Периферичний ціаноз у віддалених від серця ділянках
(пальці рук, ніг, кінчик носа, губи, вушні раковини)
Зменшення частоти пульсу понад вікової норми
Збільшення частоти пульсу понад вікової норми
Передчасне збудження та скорочення всього серця або
його окремих відділів
Пульсація в надчеревній ділянці

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Розв’язання тестів, ситуаційних задач.
2. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання серцево-судинної системи шляхом
опитування
3. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання серцево-судинної системи шляхом
огляду.
3. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання серцево-судинної системи шляхом
пальпації
4. Методика (алгоритм) визначення спеціальних симптомів.
5. Оцінка результатів обстеження.
6. Правила запису або усної доповіді отриманих результатів.
5. Методика обстеження серцево-судинної системи, короткий виклад.
1. Опитування:
- скарги
- анамнез захворювання
- анамнез життя
- сімейний анамнез (хвороби матері в період вагітності, наявність хворих з ревматизмом,
вродженими або набутими вадами серця і судин у родоводі)
2. Огляд загальний
- положення дитини (вимушене чи активне);
- загальний стан;
- свідомість
- реакція дитини на оточення
- фізичний та нервово-психічний розвиток, пропорції
Огляд локальний (голова, обличчя, шия, тулуб, кінцівки)
- вираз обличчя
- колір шкіри і видимих слизових оболонок

- пульсація та набухання сонних артерій, яремних вен
- деформація грудної клітки над ділянкою серця у вигляді “серцевого горба”
- оцінка серцевого поштовху, верхівкового поштовху, підшкірних судин грудної клітини
- наявність пульсації в надчеревній ділянці, вираженість венозного малюнка на передній
черевній стінці
- форма кінцевих фаланг пальців рук і ніг, нігтів
-набряки (крижі , нижні кінцівки)
- «капілярний пульс»
- симптом «білої плями»
3. Пальпація:
-пальпація ділянки серця
-серцевий поштовх
- симптом «котячого муркотіння»
- пальпація верхівкового поштовху (де розміщений, площа, сила, висота, позитивний чи
негативний)
- дослідження пульсу: синхронність, частота, ритм, наповнення, напруження, дефіцит
пульсу, альтернація (а. radialis, a. femoralis, a. dorsalis pedis)
- епігастральна пульсація
- наявність набряків або пастозності ( крижі, нижні кінцівки)
- наявність капілярного пульсу
6. Етапи практичної роботи студентів
1 етап: Обстежити серцево-судинну систему у здорових дітей різного віку: провести огляд,
дати характеристику пульсу, частоти серцевих скорочень.
2 етап: Зробити висновок про анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи
у дітей різних вікових груп.
Розвиток серцево-судинної системи людини у внутрішньоутробному періоді життя
можна розподілити на два основних періоди. Перший період — це період оформлення
серцево-судинної системи, другий — період її подальшого розвитку та дозрівання.
Період оформлення починається з 2-го тижня і закінчується наприкінці 3-го місяця
внутрішньоутробного життя. Цей період можна розподілити на три окремі.
Перша фаза включає утворення судин та первинної серцевої трубки.
Закладка судин спостерігається наприкінці 2-го тижня ембріонального розвитку, коли в
мезодермі зародкового листка з'являються скупчення клітин, що утворюють кров'яні
острівки. Надалі з цих острівків формуються первинні судини.
Розвиток серця починається у ембріона з 3-го тижня внутрішньоутробного періоду з
частини мезодерми. В ділянці майбутньої шиї з'являються два самостійних зачатки —
первинні ендокардіальні трубки. Вони зближаються і зростаються, перегородка між ними
розсмоктується. В результаті утворюється трубчасте серце, через яке кров проходить
суцільним потоком . Внутрішній шар називається
ендокардом, зовнішній —
епіміокардом. Із зовнішнього шару надалі розвивається м'язовий шар — міокард та
зовнішня оболонка, що вкриває серце ззовні, — епікард.
Друга фаза розвитку серця — це утворення сегментів серця та розподіл кожного
сегмента.
У цій фазі спочатку каудальний кінець трубки розширений, він утворює венозний
синус. Звужений ростральний кінець (конус) надалі дає початок артеріадьному стовбуру.
Середня частина трубки розширюється, це — майбутній шлуночок.
На 3-му тижні розвитку ембріона відбувається бурхливий ріст трубки. Швидке
подовження серцевої трубки приводить до утворення згинів та скручування. Серцева
трубка набуває Б-подібної форми . Відбувається поворот серця навколо осі, близької до
фронтальної .

При цьому каудальніше шлуночка утворюється передсердя. Між шлуночком і передсердям
трубка звужується, що дає початок майбутньому атріовентрикулярному отвору. До
середини 4-го тижня серце стає двокамерним.
З кінця 4-го тижня починається розподіл передсердь. Формується міжпередсердна
перетинка. Її утворення завершується до кінця 5-го тижня. Серце стає трикамерним.
Передсердна перетинка має отвір — овальний отвір і передсердя з'єднуються між собою . З
лівог боку овального отвору наявний клапан, тому скид крові відбувається в одному
напрямку — справа наліво.
На 5-му тижні внутрішньоутробного періоду починає розвиватися міжшлуночкова
перетинка. В її утворенні беруть участь ендокард і міокард. Міжшлуночкова перетинка
росте від верхівки у напрямку до передсердь. Деякий час у верхній частині перетинки
зберігається отвір, який пізніше заростає сполучнотканинною перетинкою. Розподіл
шлуночка завершується упродовж 7-го тижня. Одночасно з цим загальний артеріальний
стовбур розподіляється на аорту та легеневий стовбур, але вони між собою з'єднуються
артеріальною (боталовою) протокою. Клапанний апарат серця виникає після утворення
перетинок. Клапани формуються як дублікатура ендокардіального шару. До кінця 7-8-го
тижня серце стає чотирикамерним .
З 4-го тижня починає формуватися провідна система серця. Відмічається формування
основних
елементів
провідної
системи:
синусного
вузла
(Кіса-Флека),
атріовентрикулярного вузла (Ашоффа-Тавари), пучка Гіса та волокон Пуркін’є. Крім того, в
серці ембріона виявляються «додаткові» пучки. До моменту народження вони втрачають
активність чи дегенерують. Однак у 0,2% людей частина «додаткових» шляхів зберігається.
Саме ці шляхи є причиною виникнення пароксизмальної тахікардії та аритмій. Описано
кілька таких додаткових шляхів: а) пучки Кента (лівий і правий, між передсердями і
шлуночками), б) пучок Джеймса (що з'єднує передсердя із загальною ніжкою
атріовентрикулярного пучка), в) пучок Махайма — між атріовентрикулярним вузлом та
міокардом шлуночків
Наприкінці 8-го тижня починається переміщення серця з ділянки закладки, тобто шиї, в
грудну порожнину.
Таким чином, структурне оформлення серця та великих судин закінчується у
перші 3 місяці вагітності. Тому шкідливі фактори, що діють на ембріон і плід (вірусні
захворювання матері, хімічні та лікарські речовини тощо) у перші З місяці вагітності
можуть призводити до виникнення аномалій розвитку серцево-судинної системи,
зокрема до утворення природжених вад серця і судин.
Найбільша вірогідність виникнення природжених вад серця відмічається при впливі на
вагітну лікарських препаратів, таких як снодійні, протисудомні препарати, алкоголь, а
також препаратів-антагоністів фолієвої кислоти. Можуть виникати вади серця після
перенесеної краснухи під час вагітності, Цитомегаловірусної інфекції, Коксаки-інфекції,
герпесу тощо. Несприятливо впливає підвищена радіація. Серед усіх новонароджених
природжені вади серця зустрічаються у 0,8-1% дітей.
Природжені вади серця і судин, що найчастіше зустрічаються і виникають під
впливом несприятливих факторів.
Аномалії розміщення виникають в результаті неправильної закладки серця. При цьому
серце перебуває поза середостінням. Аномалії розміщення називають ектопією серця.
Розрізняють такі види ектопій серця:
1. Шийна ектопія, яка характеризується розміщенням серця в ділянці шиї, тобто у місці
його первинної закладки. Це досить рідкісна аномалія. Звичайно зустрічається при
виражених виродливостях плода.
2.Торакальна ектопія, яка характеризується розміщенням серця на передній поверхні
грудної клітки. Серце звичайно оголене або частково вкрите шкірою чи перикардом.
3. Абдомінальна ектопія, яка характеризується розміщенням серця в черевній
порожнині. У цьому випадку серце зміщується в черевну порожнину через отвори в

діафрагмі. При порушенні процесу повороту серця навколо фронтальної осі можливе не
лівостороннє розташування серця, а правостороннє, яке називають декстрокардією .
Можливе також утворення трикамерного серця, дефекту міжшлуночкової та міжп Ектопії
серця супроводжуються іншими його вадами. Діти з ектопією серця звичайно помирають
упродовж перших днів життя.
Виняток складають діти з правобічним розміщенням серця, так званою Декстрокардією.
Звичайно діти з правим розміщенням серця доживають до зрілого віку.
Кровообіг плода характеризується важливими особливостями, такими як:
1) плацентарний тип харчування і кровообігу плода, при якому насичення крові киснем
відбувається в плаценті;
2) в тканини плода находить змішана кров (венозна і артеріальна);
3) не функціонує мале коло кровообігу.
4) правий шлуночок нагнітає приблизно 2/3 від загального серцевого викиду;
5) правий шлуночок нагнітає кров проти відносно великого навантажувального тиску;
6) легеневий кровоплин знижений, складає приблизно 7% серцевого викиду (відповідно
по 3,5% на кожну легеню);
7) функціонування гемодинамічно значущих шунтів і наявність ембріональних шляхів
кровообігу (аранцієва і боталова протоки, овальний отвір та ін.), які забезпечують
функціонування системи кровообігу:
а) кровоплин через артеріальну протоку, напрямок справа-наліво, складає 60%) від
загального серцевого викиду,
б) функціонування право-лівого шунта, зумовлене більш високою резистентністю
легеневої артерії відносно аорти, незважаючи на однакові значення тиску (70/45 мм рт. ст.);
8) тиск у правому передсерді незначно переважає над тиском у лівому передсерді;
9) плацентарна кров насичена киснем на 70% і має кисневий тиск 28-30 мм рт. ст.;
10) незначні зміни властивостей крові спостерігаються у лівому передсерді, насичення
крові киснем складає 65%, тобто незначно перевищує у правому передсерді — 55%). Тиск
кисню у лівому передсерді складає 26 мм рт. ст., на відміну від тиску в правому передсерді
— 16-18 мм рт. ст.;
11) тиск кисню в головному мозку та міокарді відносно вищий;
12) плацентарний кровоплин поділяється на два потоки:
а) через венозну протоку,
б) через печінку, переважно у лівій частці;
13) плацентарний кровоплин характеризується більш високою швидкістю та низькою
резистентністю судинного русла, даний кровоплин відповідальний за обмін кисню на
вуглекислий газ, служить для доставки поживних речовин до плода. Таким чином,
плацента є активним метаболічним органом;
14) легені є цілим органом, в них відбувається витягнення кисню, після народження
відбувається зміна метаболічних функцій. Легені на пізніх термінах гестації секретують
внутрішньоальвеолярну рідину і виробляють сурфактант;
15) має місце зниження кровоплину через звуження аорти;
16) попадання крові в правий шлуночок та легеневу артерію відбувається через верхню
порожнисту вену і коронарний синус.
Внутрішньоутробна гіпоксія плода може бути частішою, ніж її ознаки, що виявляються
при простому клінічному огляді, може зумовлювати багато патологічних станів
новонародженого.
Помірна гіпоксія та гіперкапнія можуть викликати перерозподіл фетальної циркуляції з
посиленням церебрального і коронарного кровоплину, за рахунок впливу на аортальні
барорецептори, чутливі до тиску кисню та вуглекислого газу.
Виражена гіпоксія викликає значний перерозподіл кровоплину та зміну запобіжного
кровоплину. Поєднання гіпоксії, ацидозу та гіперкапнії є причиною зниження легеневого і
плацентарного кровоплину, в основному, пропорційно плину у верхніх та нижніх

порожнистих венах через овальне вікно, що більш відповідає кровоплину через венозну
протоку, зменшення кровоплину в черевному стовбурі, інтерстиціальному тракті та нирках.
Периферичний кровоплин може контролюватися пасивно чи меншою мірою за рахунок
певних медіаторів. Серед них ендорфіни, аргінін, вазопресин, катехоламіни, що мають
значну дію.
Коливання частоти скорочень серця плода під час впливу гіпоксичного стресу та
маткових скорочень мають пристосувальний характер і призводять до дистресу плода.
З кінця 2-го місяця внутрішньоутробного періоду встановлюється плацентарний
кровообіг. Кров, насичена киснем і поживними речовинами, надходить від матері до плода
по пупковій вені, яка відходить від плаценти і міститься в пупковому канатику разом з
двома пупковими артеріями. Після проходження через пупкове кільце плода пупкова вена
ділиться. Кілька її гілочок ідуть до печінки, а основна її частина продовжується у вигляді
аранцієвої протоки, що впадає в нижню порожнисту вену, в яку вливається венозна кров
від нижньої половини тіла.
Відносно багата на кисень кров нижньої порожнистої вени надходить у праве
передсердя, далі з нього через овальний отвір — в ліве передсердя, лівий шлуночок і аорту,
а з неї — до всіх органів і тканин. У ліве передсердя надходить невелика кількість венозної
крові від легеневих вен з легень, які не функціонують, що істотно не позначається на
газовому складі крові лівого передсердя. У праве передсердя, крім нижньої порожнистої
вени, впадає верхня порожниста вена, яка несе венозну кров з верхньої половини тіла.
З правого передсердя кров надходить у правий шлуночок і потрапляє в легеневу артерію.
Лише незначна частина цієї крові надходить у мале коло кровообігу і по легеневих венах
повертається у ліве передсердя. Більша частина крові з легеневої артерії через відкриту
артеріальну протоку вливається в кінцеву частину аортальної дуги і опиняється майже
повністю в нисхідній аорті. Венозна кров збирається в пупкових артеріях, які піднімаються
по задній поверхні передньої черевної стінки, проходить через пупкове кільце і через
пуповину досягає плаценти, в якій здійснюється газообмін.
Таким чином, плацентарний кровообіг забезпечує найбільшу оксигенацію печінки
і верхньої половини тіла плода (в межах 67-80'%).
Після народження спостерігається перебудова системи кровообігу. Відбувається перехід
від плацентарного газообміну до легеневого. Починає функціонувати мале коло кровообігу
і спостерігається запустіння пупкової вени, яка пізніше перетворюється на круглу зв'язку
печінки, пупкових артерій, з яких утворюються зовнішні міхурево-пупкові зв'язки.
В перші години значно збільшується легеневий кровоплин, що разом з першим вдихом
приводить до великого легеневого венозного повернення, що відповідає розтягненню
лівого передсердя. Подальше збільшення тиску в лівому передсерді при збільшенні
кровоплину є реакцією-відповіддю на наростання місцевого гемодинамічного
навантаження у лівому шлуночку внаслідок усунення з кровообігу слаборезистентної
плаценти. Наступне припинення умбілікального венозного плину приводить до зменшення
тиску в правому передсерді, що відповідає ступеню закриття овального вікна клапаном. Це
закриття не закінчене і передбачає потенціальне функціонування право-лівого шунтування,
особливо поєднано з великим аорто-легеневим скиданням крові через артеріальну протоку.
На 2-му тижні після народження починається зрощення заслінки з краєм овального
отвору. Анатомічно овальний отвір заростає на кінець 5-7-го місяця життя.
У 50% здорових дітей право-ліве шунтування через овальне вікно епізодично
функціонує від 8 днів до року життя. У решти 50% дітей функціонування овального вікна
продовжується до 5 років, у 25% з них відкрите овальне вікно зберігається і в дорослому
віці. У більшості випадків відкрите овальне вікно спостерігається без гемодинамічного
функціонування, що дозволяє віднести дане анатомічне^ утворення до групи малих
аномалій розвитку.
З перших хвилин життя дитини запустіває аранцієва протока, а повна її облітерація
закінчується в кінці 8-го тижня життя.

З першим криком настає спазм боталової протоки, але вона протягом 8 год. продовжує
функціонувати. Анатомічна облітерація боталової протоки закінчується на 6-8-му тижні
постнатального періоду. Закриття артеріальної протоки відбувається під впливом рівня рО,
крові новонародженого, що підвищується, відносно плода. Пропонуються інші механізми
закриття протоки, вплив брадикінінів, простагландинів та автономних неврологічних
ефектів.
Основні гемодинамічні характеристики новонароджених, отримані при
катетеризації серця, полягають в наступному:
1)знижена резистентність легеневого судинного кровоплину, спустіння плацентарних
комунікацій 2) легеневий артеріальний тиск набагато менший, ніж системний артеріальний
тиск;
3) овальне вікно закрите;
4) артеріальна протока закрита;
5) усунення плацентарного кровоплину, спустіння плацентарних комунікацій;
6) серце починає працювати послідовно, увесь основний викид правого шлуночка
відбувається через легені (мале коло кровообігу), викид лівого шлуночка — через велике
коло кровообігу (кожен шлуночок окремо накачує 50% загального серцевого викиду);
7) системний артеріальний тиск і периферична резистентність судин великого кола
кровообігу мають більше значення, ніж тиск у легеневій артерії та резистентність
легеневих судин;
8) перехідний період циркуляції існує за часом між двома порівнюваними варіантами
циркуляції, залежить від часового впливу.
У більшості випадків відмічено збіг різних норм, умов неонатальної циркуляції в ранні
періоди життя. Основними умовами, які властиві та/або можуть впливати на включення
перехідної циркуляції (гемодинаміки), є:
1) посилення кровоплину в малому колі кровообігу;
2) закриття венозної й артеріальної проток, овального вікна, усунення шунтування крові
через дані утворення;
3) усунення функціонування плаценти. Плацентарна трансфузія припиняється під час
перев'язування чи накладення закріпки на пуповину після народження; \
4) становлення ефективного легеневого обміну.
Багато факторів впливають під час перехідної гемодинамічної адаптації, основними з яких
є: зрілість серцево-судинної системи, пренатальна і постнатальна асфіксія, гестаційні
фактори, несприятливі випадки під час вагітності, тип пологів (вагінальний чи кесарів
розтин), а також підвищення тиску в порожнинах серця
Дані гемодинамічні зміни перехідної циркуляції супроводжуються серцевими шумами,
які вислуховуються у більшості новонароджених — 85%. Ці шуми зумовлені тимчасовим
функціонуванням упродовж перших 8 годин у нормальних новонароджених артеріальної
протоки з ліво-правим шунтуванням. Окремі шуми виникають в ранню та пізню систолу,
реєструються при аускультації та на фонокардіограмі.
Серцево-судинна система в процесі росту і розвитку зазнає значних змін.
Серце новонародженого займає досить значний об'єм грудної клітки і більш високе
положення, ніж у дорослого, що пов'язано з високим стоянням діафрагми. Серце за формою
наближається до округлої або навіть кулястої. Через високе стояння діафрагми воно
набуває лежачого положення, а на рентгенограмі тінь серця має форму косо розташованого
овалу. В задній проекції серце розташоване між IV-VII грудними хребцями, а його передня
проекція залежить від віку дитини.
Положення серця з віком дитини стає вертикальним. Зміна форми і положення серця
спричиняє зміщення верхівкового поштовху. У новонароджених і дітей перших двох
років життя верхівковий поштовх пальпується в IV міжребер'ї на 1-2 см назовні від лівої
серединно-ключичної лінії (lin.medioclavicularis sinistra), у віці 3-7 років — в V
міжребер'ї на 1 см назовні від лівої серединно-ключичної лінії, а в віці 7-12 років — в V

міжребер'ї на 0,5 см усередину від лівої серединно-ключичної лінії, тобто, так як у
дорослих.
Особливості форми серця обумовлені не тільки його положенням, але й особливостями
співвідношення розмірів передсердь і шлуночків. Серце новонародженого має відносно
більші розміри передсердь і недостатньо розвинені шлуночки. Праве передсердя більше за
ліве. Особливо недорозвинена стінка лівого шлуночка. Це проявляється тим, що товщина
стінок правого і лівого шлуночків у новонароджених однакова (співвідношення їх товщини
1:1). З віком збільшується навантаження на лівий шлуночок, зростає робота, яку він
виконує, і більш інтенсивно збільшується товщина стінки. Наприкінці першого року життя
переважає товщина стінки лівого шлуночка і співвідношення товщини стінки правого і
лівого шлуночків дорівнює 1:1,5, в 5 років — 1:1,5, а в 14 років —1:2,76. За весь період
дитинства товщина стінки лівого шлуночка збільшується в 3 рази, тоді як товщина правого
шлуночка — лише на третину.
У новонароджених спостерігається відносно більша маса серця по відношенню до його
маси тіли, ніж у дорослого. Вона становить 0,8% маси тіла, тоді як у дорослого — тільки
0,4%. В міру росту дитини відбувається збільшення маси серця: до 8 міс маса серця
подвоюється, до 3 років — потроюється, а до 15 років — зростає в 10 разів. Важливо
відзначити, що відношення маси серця і маси тіла збільшується нерівномірно. У віці 5-6 міс
спостерігається мінімальна маса серця по відношенню до маси тіла (0,38%),
що зберігається також у хлопчиків віком 8 років (0,44%) і у дівчаток віком 12 років
(0,48%о). Саме в ці вікові періоди потрібно уважно стежити за фізичними і
психоемоційними навантаженнями, оскільки можливі різні ускладнення та захворювання
серця дитини.
Міокард у новонароджених має ознаки ембріональної будови і являє собою
недиференційований симпласт з багатою васкуляризацією. Він має пухку будову, м'язові
волокна тонкі, міофібрили погано розділені і містять велику кількість овальних ядер,
поперечна смугастість відсутня. Сполучна тканина міокарда виражена слабо, еластичних
елементів практично немає. Вони з'являються лише після 7-річного віку. Для міокарда
дітей раннього віку характерне багате кровопостачання і судинна сітка його тим більша,
чим менший вік дитини. Міокард передсердь значно тонший, ніж шлуночків. Нервова
регуляція серця недосконала, що обумовлює досить часті дисфункції у вигляді
ембріокардії, екстрасистолії та дихальної аритмії.
З віком з'являється поперечна смугастість міофібрил, інтенсивно розвивається сполучна
тканина, м'язові волокна потовщуються, і до початку періоду статевого дозрівання
розвиток міокарда, як правило, закінчується.
Серце плода у відповідь на стресовий вплив реагує збільшенням серцевого викиду з
одночасним почастішанням його частоти. Збільшення ударного об'єму запізнюється, згідно
з законом Франка-Старлінга — сила скорочення знижена, порівняно з більш розвинутим
серцем.
Серце плода споживає глюкозу як основне джерело енергії. Шлях метаболізування
жирних кислот, властивий дорослому серцю, як найбільш енергетично ефективний, —
практично не функціонує. Гіпоглікемія зумовлює виражену загрозу для функціонування
серця плода через те, що воно покладається на глюкозу як на енергетичний субстрат.
Характеризуючи функціональні особливості серцево-судинної системи у дитячому віці,
потрібно відзначити, що у новонароджених значно менша ударна ємність і хвилинна
ємність серця, ніж у дорослих . У новонароджених ударна ємність серця становить 2,5-3
мл, хвилинна ємність серця — 340 мл, тоді як у дорослих — відповідно 60-80 і 3100-5200
мл. Причому важливо, що відносна ударна ємність серця (на 1 кг маси тіла) у дітей не
менша, а відносна хвилинна ємність серця навіть більша, ніж у дорослих. В кінці першого
року життя відносна ємність серця становить 120 мл/кг, в 5 років — 100 мл/кг, в 10 років —
80 мл/кг, а у дорослих — 60-70 мл/кг. Фізіологічна суть Цього полягав в тому, що завдяки

високій відносній хвилинній ємності серця забезпечується потреба тканин організму в
кисні і поживних речовинах.
З віком, в міру росту і розвитку міокарда, ці показники зростають. Але хвилинна ємність
серця зростає повільніше, ніж ударна ємність, внаслідок зменшення з віком частоти
скорочень серця (ЧСС). Взагалі для дітей характерна більша ЧСС. У новонароджених ЧСС
становить 140-160 за 1 хв., в 6 міс. — 130-135, в 1 рік — 120-125, в 5 років — 100, в 10 років
— 80-85, старше 12 років — 70-75 за 1 хв., а у дорослих — 65-75 за 1 хв. Більш детально
характеристика частоти скорочень серця залежно від віку представлена в табл.
Частота пульсу за 1 хв
Частота скорочень
серця (пульсу) у дітей
різного віку Вік
дитини
Новонароджений
140-160
6 міс.
130-135
1 рік
120-125
2 роки
110-115
3 роки
105-110
5 років
100
8 років
90
10 років
80-85
12 років і старше
70-75
У зв'язку з більшою ЧСС для новонароджених і дітей раннього віку характерно
зменшення тривалості серцевого циклу. У новонароджених тривалість серцевого циклу
дорівнює 0,4-0,5 с. З віком вона подовжується і в 10-річному віці становить 0,7 с, у
дорослих — 0,77-0,8 с. Тривалість серцевого циклу збільшується за рахунок діастоли
шлуночків, яка у дорослих (0,48 с) приблизно в 2 рази триваліша, ніж у грудних дітей (0,23
%
с), що дозволяє шлуночкам наповнюватись більшою кількістю крові
Кровообіг у новонароджених здійснюється вдвічі швидше, ніж у дорослих-Повний
кругообіг крові у новонароджених становить 12 с, у 3-річних дітей — 15 с, а у дорослих —
22 с. Це забезпечує більше кровопостачання дитячого організму органів

Клінічне обстеження серцево-судинної системи у дітей включає опитування, огляд,
пальпацію, перкусію, аускультацію. При опитуванні дитини з підозрою на ураження
серцево-судинної системи слід звернути увагу на типові скарги: появу втоми при
фізичному навантаженні, задишки, серцебиття, неприємного відчуття або болю в ділянці
серця, наявність головного болю, набряків, зміни кольору шкіри (синюха, блідість),
затримки фізичного розвитку дітей раннього віку та ін.
Об’єктивне обстеження дитини з ураженням серцево-судинної системи розпочинають
з огляду. Спочатку проводять загальний огляд, потім послідовно оглядають обличчя, шию,
ділянку серця, живіт і кінцівки.
При загальному огляді перш за все оцінюють загальний стан хворої дитини, її положення в
ліжку, реакцію на оточення, фізичний розвиток, пропорції розвитку плечового і тазового
поясу.
Оглядаючи обличчя слід звернути увагу на його вираз, та колір шкіри, видимих слизових
оболонок (губи, кон’юнктива та ін.).
При огляді шиї у хворих з серцево-судинними захворюваннями можна спостерігати
пульсацію та вибухання сонних артерій ( медіально від m.sterno-cleido-mastoideus).

Набухання яремних вен супроводжується їх пульсацією (венний пульс), яка
спостерігається латерально від m.sterno-cleido-mastoideus.
При огляді грудної клітки слід звернути увагу на наявність деформації в ділянці серця у
вигляді “серцевого горба” (gibbus cardiacus).
Незначне вибухання в ділянці серця зі згладжуванням міжреберних проміжків може
виявлятися у хворих на ексудативний перикардит.
Іноді при огляді грудної клітки вдається виявити дифузну пульсацію досить великої (або
навіть всієї) ділянки проекції серця, яка отримала назву “серцевий поштовх”. (У здорових
дітей в спокої не виявляється)
При огляді грудної клітки у деяких дітей виявляються підшкірні судини. Аналогічний
венозний малюнок можна виявити, оглядаючи передню черевну стінку. Патологією
вважають розширення і повнокрів’я судин.
Потрібно також звернути увагу на наявність пульсації в надчеревній ділянці.
Після огляду грудної клітки і живота слід обстежити верхні і нижні кінцівки. Їх шкіра може
бути ціанотична, особливо на долонях і стопах, нерідко спостерігається так званий
мармуровий малюнок шкіри. Слід звернути увагу на форму кінцевих фаланг пальців рук і
ніг, які можуть мати своєрідну форму у вигляді барабанних паличок, а нігті — у вигляді
годинникових скелець. Частіше відмічається деформація пальців рук, рідше — ніг.
При огляді верхніх кінцівок можна виявити капілярний пульс (пульс Квінке). Для цього
необхідно легко натиснути на кінчик нігтя так, щоб посередині нього з’явилась бліда
пляма. При наявності капілярного пульсу ця пляма періодично, у відповідності з систолою і
діастолою, то червоніє, то блідніє.
У хворих з серцево-судинною патологією на нижніх кінцівках можуть мати місце набряки.
Закінчивши огляд, приступають до пальпації, за допомогою якої визначають і
характеризують серцевий та верхівковий поштовхи, властивості артеріального пульсу,
виявляють феномен “котячого муркотання”.
Спочатку визначають і характеризують серцевий поштовх. Для цього необхідно долоню
правої руки покласти на ділянку серця так, щоб основа долоні знаходилась на лівому краї
грудини, а пальці були витягнуті уздовж міжребер’я в напрямку аксилярної ділянки.
Пiд час пальпацiї дiлянки серця можна також виявити симптом “котячого муркотання”
(fremisement cataire), який може бути систолічним (спiвпадати з верхiвковим поштовхом) i
дiастолічним (визначатися в iнтервалi мiж скороченням серця).
При загальнiй пальпацiї дiлянки серця слід зорiєнтуватись вiдносно локалiзацiї
верхiвкового поштовху. Для детального визначення його властивостей необхідно долоню
правої руки покласти на ділянку серця, як і при визначенні серцевого поштовху, а потім
кінцеві фаланги пальцiв правої руки перемiщувати по мiжребер’ям до середини,
визначаючи локалізацію максимального поштовху. Якщо визначення верхівкового
поштовху утруднене, то його пальпація полегшується при нахилі тулуба дитини трохи
вперед або при пальпації під час глибокого видиху. Оцінюють такі властивостi
верхiвкового поштовху, як локалiзацiя, площа, висота, сила.
При визначеннi локалiзацiї слiд вказати мiжребер’я, в якому знаходиться верхiвковий
поштовх, i його положення відносно топографічної лiнiї на грудній клітці (табл. 11).
Висоту або величину верхiвкового поштовху визначають за амплiтудою коливань
мiжреберних проміжкiв. Розрізняють високий, низький і помірної висоти верхівковий
поштовх.
Таблиця 11
Причини, що впливають на локалізацію верхівкового поштовху серця у дітей
Зміщення
верхівкового
поштовху
серця

Причини

Кардіальні
Вверх
Вниз
Ліворуч

Праворуч

Недостатніс
ть клапанів
аорти
Гіпертрофія
лівого
шлуночка
Декстрокар
дія

Екстракардіальні
Високе стояння діафрагми
(метеоризм, асцит),
перитоніт
Емфізема легень,
спланхноптоз
Правосторонній
ексудативний плеврит,
правосторонній гідро- або
пневмоторакс, пухлина,
артеріальна гіпертензія
Лівосторонній
ексудативний плеврит,
гідроторакс або
пневмоторакс

Силу верхiвкового поштовху вимiрюють тим тиском, який завдає верхiвка серця на пальцi
лiкаря. Сила поштовху визначається товщиною грудної клiтки, близькiстю розташування
верхiвки серця до пальпуючих пальцiв, а також силою скорочень лiвого шлуночка.
Верхiвковий поштовх може бути помiрної сили, сильний i слабкий.
За допомогою пальпації визначають властивості пульсу, що дає можливість отримати
важливі відомості про стан серцево-судинної системи.
Дослідження пульсу потребує виконання певних умов, оскільки пульс у дітей відзначається
значною лабільністю і може різко прискорюватися від хвилювання та фізичного
навантаження, протидії дослідженню, переляку та від страху перед появою нової,
незнайомої особи. Саме тому дослідження пульсу найкраще проводити під час сну або в
стані спокою дитини. Треба з великим терпінням чекати спокійної хвилини, відвертати
увагу дитини іграшками, поступово входити до неї в довіру.
Пульс та його властивості можна визначити на поверхнево розташованих артеріях,
наприклад на a.radialis, a.carotis, a.temporalis, a.femoralis, a.dorsalis pedis. Але в клінічній
практиці найчастіше визначають пульс на променевій артерії. Для цього слід одночасно
обома руками охопити руки дитини в ділянці променево-зап’ястного суглоба таким чином,
щоб великий палець знаходився на тильній стороні передпліччя, а вказівний, середній і
безіменний — на променевій артерії. Руки дитини повинні бути розслаблені і розташовані
на рівні серця. Для визначення властивостей пульсу, кінчиками трьох вищевказаних
пальців притискують променеву артерію до променевої кістки і оцінюють різні
характеристики пульсу, зокрема такі, як синхронність, частота, ритмічність, наповнення,
напруження, швидкість підвищення і опускання пульсової хвилі.
Спочатку оцінюють синхронність пульсу, порівнюючи величину і частоту пульсових хвиль
на обох променевих артеріях.
Частоту пульсу підраховують у дітей не менш ніж за 1 хв., особливо у немовлят, оскільки у
них має місце фізіологічна аритмія.
Ритм пульсу визначають за рівномірністю чергування пульсових поштовхів.
Напруження пульсу визначається за тією силою, яку необхідно прикласти, щоб стиснути
артерію до зникнення пульсу.
Наповнення пульсу характеризує фактично наповнення артерії кров’ю, що визначається її
пальпацією. Тому правильніше говорити не про наповнення пульсу, а про наповнення
артерії. Наповнення пульсу визначають двома пальцями правої руки. Проксимально
розміщеним пальцем стискують артерію до зникнення пульсу, після чого тиск припиняють,
і дистально розміщеним пальцем визначають наповнення артерії кров’ю. Вказані вище
характеристики пульсу (наповнення і напруження) визначають більш важливу його

властивість — величину. Остання залежить від ступеня розширення артерії при
проходженні через неї пульсової хвилі. Про величину пульсу міркують на основі
наповнення і напруження.
Закінчують пальпацію визначенням наявності пульсацiї в надчеревній дiлянцi, а також
набряків i пастозності в дiлянцi крижів i нижнiх кiнцiвок.

7. Додатки. Засоби для контролю
Тестові завдання.
Тест 1
1. Аранцієва протока з’єднує у плода пуповинну вену з:
a) верхнею порожнистою веною
b) нижньою порожнистою веною
c) печінковою веною
d) аортою
e) легеневою артерією
2. Вкажіть вік дитини, до якого облітерується боталова протока (в міс):
a) 1,5-2
b) 3-4
c) 5-6,5
d) 8-10
e) 10-12
3. Порівняно з дорослими, у новонароджених передсердя по відношенню до шлуночків відносно:
a) менші
b) більші
c) рівні
4. Верхівковий поштовх у здорових дітей має діаметр (в см):
a) 1-1,5
b) 2-3
c) 3-4
d) 5-6
e) 6-8
5. Нормальні цифри систолічного артеріального тиску у дівчаток визначають за формулою (n - вік
дитини в роках):
a) 80+2n-5
b) 90+2n-5
c) 105+2n-5
d) 75+2n-5
e) 60+2n-5
6. У дітей з віком хвилинний об’єм крові по відношенню до поверхні тіла:
a) збільшується
b) зменшується
c) не міняється
7. Просвіт якої судини над клапанами більший у дитини в 12 років?
a) аорти
b) легеневої артерії
c) однаковий
8. Поперечник серця відносно грудної клітини у дітей з віком:
a) збільшується
b) зменшується
c) не міняється
9. Частота серцевих скорочень за 1 хв у дитини 2 років:
a) 150-170
b) 120-140
c) 110-115

d) 105
e) 100
10. Ліва межа відносної серцевої тупості у дитини 13 років відносно до середньоключичної лінії:
a) по лінії
b) 1см назовні
c) 2см назовні
d) 1см до середини
e) 2см до середини
Тест 2
1. Закладка органів кровообігу (серця) у дітей відбувається ( тижні внутрішньоутробного розвитку):
a) 3
b) 6
c) 12
d) 16
e) 20
2. Овальний отвір є шунтом між:
a) шлуночками;
b) передсердями
c) аортою і легеневою артерією;
d) порожнинними венами;
3. Вкажіть вік дитини, до якого заростає овальний отвір:
a) 5-7 днів
b) 5-7 міс
c) 8-10 міс
d) 10-12 міс
e) 2 роки
4. Межі відносної серцевої тупості характеризують:
a) межі серця, не прикриті легенями
b) істинні межі серця
c) співвідношення: серце/грудна клітина
5. Для розрахунку систолічного артеріального тиску у здорових хлопчиків використовуєть формулу
(n - вік дитини в роках):
a) 80+2n
b) 90+2n
c) 105+2n
d) 75+2n
6. Форма серця у новонародженої дитини:
a) куляста;
b) овальна;
c) лінійна;
d) трапецієвидна.
7. Які органи плода знаходяться в найбільш сприятливих умовах оксигенації?
a) легені
b) головний мозок
c) печінка
d) нижня половина тіла
e) верхні кінцівки
8. Тип кровопостачання серцевого м’язу у дітей раннього віку, що зумовлює рідкість інфарктів:
a) магістральний
b) розсипний
c) змішаний
9. Частота серцевих скорочень за 1 хв у новонародженої дитини
a) 160-140
b) 120-140
c) 110-115

d) 105
e) 100
10. Ліва межа відносної серцевої тупості у новонароджених, відносно до середньоключичної лінії:
a) по лінії
b) 1см назовні
c) 2см назовні
d) 1см до середини
e) 2см до середини
Тест 3
1. Кровоносні судини плода несуть:
a) чисто артеріальну кров
b) чисто венозну кров
c) змішану (артеріальну і венозну)
2. Боталова протока у плода з’єднує легеневу артерію з:
a) верхнею порожнистою веною
b) нижньою порожнистою веною
c) дугою аорти
d) легневими венами
3. Маса серця новонародженої дитини складає (у % по відношенню до маси тіла):
a) 0,3
b) 0,4
c) 0,5
d) 0,8
e) 1,0
4. Межі абсолютної серцевої тупості характеризують:
a) межі серця, не прикриті легенями
b) істинні межі серця
c) межі серця, прикриті легенями
5. Систолічний артеріальнийо тиск у здорових дітей 0-12місяців визначають за формулою (n - вік
дитини в місяцях):
a) 45+2n
b) 60+n
c) 76+2n
d) 86+3n
e) 76+n
6. Співвідношення просвіту вен і артерій у дітей раннього віку:
a) 2:1;
b) 1:1;
c) 1:2;
d) 3:2.
7. У дітей з віком швидкість кровотоку:
a) збільшується
b) зменшується
c) не міняється
8. Товщина стінок якого шлуночка серця переважає у новонароджених?
a) лівого;
b) правого;
c) однакова.
9. Частота серцевих скорочень за 1 хв у дитини 5 років:
a) 150-170
b) 120-140
c) 120
d) 105
e) 100

10. Ліва межа відносної серцевої тупості у дитини 5 років, відносно середньоключичної лінії:
a) по лінії
b) 1см назовні
c) 2см назовні
d) 1см до середини
e) 2см до середини
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Контрольні питання.
1. Особливості кровообігу плода і новонародженого.
2. Терміни облітерації внутрішньоутробних шунтів. Клінічні висновки.
3. Анатомічні особливості серця у дітей раннього віку. Клінічні висновки.
4. Анатомічні особливості судин у дітей раннього віку. Клінічні висновки.
5. Функціональні показники кровообігу у дітей (частота серцевих скорочень, швидкість
кровообігу, артеріальний тиск), їх величини за віком
6. Послідовність обстеження дітей при оцінці серцево-судинної системи.
7. Основні скарги дітей з захворюваннями серцево-судинної системи.
8. Оцінка недостатності кровообігу за ступенями при обстеженні хворої
дитини
9. Загальний та спеціальний огляд дитини при дослідженні серцевосудинної системи.
10. Пальпація серцевого та верхівкового поштовху, параметри, які
потрібно оцінити. Можливі причини зміни цих параметрів.
11. Дослідження пульсу у дітей, де проводиться та які параметри потрібно
дослідити?
Ситуаційні завдання.
V. Ситуаційні задачі:
№1.
Дитині 1 рік. При обстеженні виявлена частота серцевих скорочень 150 за 1 хв.
Верхівковий поштовх у пўятому міжреберўї, ліва межа відносної серцевої тупості – на 1,5
см назовні від лівої середньоключичної лінії. Тони серця ясні, діяльність ритмічна.
Чи є зміни серцево-судинної системи? Для яких станів характерні такі зміни?
№2.

Дитині 2 місяці. Виявлено, що права межа відносної тупості – по правій парастернальній
лінії, верхня - ІІ ребро, ліва 0 на 2 см назовні від лівої середньоключичної лінії.
Оцінити межі серця.
№3.
Дитині 2 місяці. Мати скаржиться на виражену задишку, непродуктивний кашель,
акроціаноз, відмову від груді. На 8-10 тижні гестації мати хворіла грипом. При огляді стан
дитини тяжкий, зниженого живлення, акроціаноз. Дихання стогнуче, 80 за 1 хв. з участю
додаткових мўязів. Межі серця: права межа відносної тупості – на 3 см назовні від правої
грудинної лінії, ліва – по l. axillaris anterior, верхня – ІІ ребро. Аускультативно – грубий
систолічний шум в прекардіальній області, більш в ІІІ міжреберўї, зліва від грудини.
Акцент ІІ тону на art. pulmonalis.
Чи є зміни серцево-судинної системи? Обгрунтуйте свій висновок.
№4.
Дитині 6 років. Хлопчик швидко стомлюється, часто скаржиться на шум у вухах, носові
кровотечі. При огляді: виявлено гіпотонію та гіпотрофію мўязів ніг, блідість шкіри. Верхній
плечовий пояс розвинений добре, відповідно віку. Пульс на art. prominens напружений,
пульсація черевної аорти та art. femoralis слабка, АТ на руках 120/180 мм рт. ст.; на ногах 60/0 мм. рт. ст.
Чи є зміни серцево-судинної системи? Обгрунтуйте відповідь.
№5.
Хлопчику 11 років. При профілактичному огляді в школі виявлено: межі серця – права
межа відносної тупості – по правому краю грудини, верхня – верхній край ІІІ ребра, ліва –
по lin.medioclavicularis simistra. Тони серця гучні, ритмічні, короткий систолічний шум в т.
Боткіна, краще вислуховується в горизонтальному положенні, після фізичного
навантаження зменшується. АТ – 102/50 мм рт. ст., пульс 83 ударів за хвилину.
Оцініть стан серцево-судинної системи.
№6.
Дівчина 7 років часто хворіє на ангіну. Лікується в стаціонарі з приводу летючих болів в
колінних та ліктьових суглобів. Обўєктивно: пульс 80 ударів за 1 хвилину. На ЕКГ ритм
синусовий, правильний, ЕВС зміщена вліво, зубець З в І і в ІІ відведенні широкий,
розщеплений, в лівих грудних відведеннях глибокий Q і високий Р. Інтервал РQ – 0,18ІІ.
Які зміни на ЕКГ у хворої? Яке захворювання можна запідозрити?
Етапи практичної роботи
4. План і організаційна структура навчального заняття з
№
з/п

1.
1.1
1.2

Етапи заняття

Підготовчий етап
Організаційні питання.
Формування мотивації.

Розподіл
часу*
15%
5
хвилин

Види контролю**

дисципліни.

Засоби навчання

1.3

2.

Контроль
початкового
рівня
підготовки
(стандар-тизовані засоби
Письмове
контролю).
10-15
тестування
і/або
хвилин усне /письмове/
опитування
за
стандартизованими
65%
Основний етап
а).демонстрація
30-40 переліками питань
викладачем
методики хвилин
(алгоритму) обстеження
дитини
б). Самостійна робота
студентів:
курація
Спостереження за
хворих дітей, оцінка
отриманих результа-тів, 53-40 напрацюванням
обґрунтування
хвилин практичних
навичок,
оцінка
посиндромної
навичок під час
діагностики,
проведення
інтерпретація
курації;
інструментальних
методів обстеження.

3.
3.1.

20%
Заключний етап
Контроль кінцевого рівня 10
підготовки.
хвилин

3.2.

Загальна оцінка
навчальної діяльності
студента.
Інформування студентів
про тему наступного
заняття.

3.3

5
хвилин
5
хвилин

Перелік
запитань,
письмові тести,
Письмове
приладдя
(ручки, папір)

Фантоми,
муляжі,
пацієнти,
історії
хвороби,
результати
лабораторних
та
інструментальних
обстежень

Вирішення
і
обговорення
ситуаційних задач
Ситуаційні задачі
Письмове
приладдя
(ручки, папір)
Методичні
рекомендації, списки
літератури

5. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському)
занятті.
5.1. Підготовчий етап.
В учбовій кімнаті викладач відмічає присутність студентів, нагадує і підкреслює
(розкриває) значення теми заняття для подальшого вивчення дисципліни і професійної
діяльності лікаря з метою формування мотивації для цілеспрямованої навчальної
діяльності. Знайомить з конкретними цілями і планом проведення заняття.
Проводиться перевірка вихідного (початкового) рівня знань студентів шляхом
відповіді на 10-12 тестових питань закритого формату (вибрати вірну відповідь з
перелічених) і/або 1-2 питання відкритого формату.
5.2. Основний етап:
а).В учбовій кімнаті викладач демонструє методику (алгоритм) обстеження серцевосудинної системи і правила усної доповіді або запису отриманих результатів в медичних
документах.
Під час демонстрації студенти можуть робити нотатки, креслити схеми –алгоритми,
робити малюнки тощо.

б).Проводиться в клініці або учбовій кімнаті. Викладач попередньо підбирає 3-4
хворих дітей за темою заняття. Групу студентів розподіляють на підгрупи по 2-3 студенти,
кожній підгрупі пропонують для обстеження хвору дитину.
Протягом 20-25 хвилин студенти самостійно збирають анамнез, скарги, проводять
обстеження серцево-судинної системи методами огляду, пальпації, визначення спеціальних
симптомів. Викладач спостерігає за напрацюванням практичних навичок, корегує невірні
дії студентів, стежить за дотриманням ними правил етики і деонтології.
Пізніше викладач оцінює навички студентів в обстеженні обстеження серцевосудинної системи методами огляду, пальпації, визначення спеціальних симптомів, їх вміння
чітко і професійно доповідати отримані результати усно або нотувати в медичних
документах, аналізувати отримані дані, обґрунтувати попередній посиндромний діагноз
(можливо з підказкою викладача).
Викладач пропонує одному із студентів провести обстеження серцево-судинної
системи методом огляду, доповісти і оцінити отримані результати, інших студентів
викладач залучає до обговорення правильності проведеного огляду.
Другий студент обстежує серцево-судинну систему методом пальпації, доповідає,
інтерпретує отримані результати далі знову до обговорення залучається вся група.
За аналогією опитують всіх студентів групи.
Викладач допомагає виділити певні синдроми в прояві хвороб серцево-судинної
системи, підводить до встановлення посиндромного діагнозу, наводить результати
інструментальних методів обстеження, що типові для даного захворювання.
5.3. Заключний етап.
Контроль кінцевого рівня знань. Кожному студенту пропонується ситуаційна задача
з конкретним завданням, яку студент повинен розв’язати.
Заняття закінчується обговоренням результатів вихідного і кінцевого рівня знань,
визначається загальна оцінка роботи кожного студента і виставляється у журнал обліку
відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість
обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.
Доцільно коротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні
прийоми щодо самостійної підготовки до нього.
7. Рекомендована література.
Основна:
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.
К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
Додаткова:
1.Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. - С-П. Фолиант, 2001. - С.
223-236, 248-262
2.Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г. Майданника,
К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.
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Навчальна дисципліна
Модуль №2
Змістовий модуль №
Тема заняття
Курс
Факультет

Пропедевтична педіатрія
Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та
семіотика захворювань органів і систем у дітей.
Серцево-судинна система у дітей
Перкусія серця у дітей. Вимірювання артеріального тиску
у дітей. Семіотика природжених і набутих захворювань
серця та судин у дітей.
3
3 медичний

Київ 2019

Актуальність теми:
Вміння дослідити стан серцево –судинної системи дитини, з урахуванням анатомо –
фізіологічних особливостей дитячого віку, дозволяє виявити ознаки її ураження, що буде
сприяти ранньому виявленню захворювання, адекватному і своєчасному лікуванню і
профілактиці ускладнень.
1. Конкретні цілі:
 Збирати анамнез у хворого з патологією серцево-судинної системи.
 Проводити обстеження серцево-судинної системи методом перкусії
урахуванням вікових особливостей у дітей.
 Проводити обстеження серцево-судинної системи методом аускультації, з
урахуванням вікових особливостей у дітей.
 Аналізувати та інтерпретувати отримані дані з урахуванням анатомофізіологічних особливостей організму дитини.
 Фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного хворого,
історії розвитку дитини (ф. №003/о і №112/о).
2. Базові знання, вміння,
(міждисциплінарна інтеграція.

навички,

необхідні

для

вивчення

теми

Назви попередніх дисциплін
Анатомія

Отримані навички
Знати анатомічну будову серця, малювати схему
кровообігу людини в позаутробний період та
внутрішньоутробно.

Нормальна фізіологія

Розуміння основних механізмів
серцево-судинної системи.

Гістологія та ембріологія

Знання етапів розвитку серцево-судинної
системи та гістологічної будови судин і серця.

Латинська мова

Розуміння термінології.

функціонування

3. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент при підготовці до заняття:
Термін
Визначення, характеристика
Межа відносної тупості
Та частина серця, що прикрита краями легень, при
серця
перкусiї дає вкорочений звук i називається
вiдносною тупiстю серця
Межа абсолютної тупості Тiльки невелика зона серця вiльно прилягає до грудної
клiтки. При перкусії цього відділу вислуховується
серця
тупий звук, i ця зона називається зоною абсолютної
тупостi серця
Артеріальна гіпертензія
Артеріальна гіпертензія у дітей це коли середній
рівень систолічного і/або діастолічного тиску, розра-

хований на підставі трьох окремих вимірювань,
дорівнює чи перевищує 95% відрізного значення
кривої розподілу артеріального тиску (АТ) для даного
віку.
Кардит
Перикардит
ендокардит

Серцева недостатність

Одночасне запальне ураження оболонок серця –
міокарда, перікарда, ендокарда
Запалення серозної оболонки серця
Запальне захворювання ендотеліальної висилки
серця з локалізацією патологічного процесу в
ендокарді, клапанах серця, ендотелії великих
суміжних судин
Патологічний стан, що характеризується
зменшенням серцевого викиду внаслідок зниження
насосної функції міокарда або погіршення його
діастолічного розслаблення

4. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Розв’язання тестів, ситуаційних задач.
2. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання серцево-судинної системи шляхом
перкусії
3. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання серцево-судинної системи шляхом
аускультації
4. Вимірювання артеріального тиску у дітей
5. Оцінка результатів обстеження.
6. Попередня посиндромна діагностика захворювань серцево-судинної системи.
7. Правила запису або усної доповіді отриманих результатів.
Методика обстеження серцево-судинної системи-2 (продовження), короткий виклад.
4. Перкусія (безпосередня)
- межі відносної серцевої тупості
- межі абсолютної серцевої тупості
- вимірювання поперечника
5. Вимірювання артеріального тиску
6. Проведення функціональних проб
- по Шалкову Н.А.
- ортокліностатична
5. Етапи практичної роботи студентів
1 етап: Обстежити серцево-судинну систему у здорових дітей різного віку: провести
перкусію, оцінити результатати.
2 етап: Зробити висновок- попередній діагноз припущення про ураження серцецевосудинної системи.
Клінічне обстеження серцево-судинної системи у дітей включає опитування, огляд,
пальпацію, перкусію, аускультацію.
Перкусiю серця слiд проводити у вертикальному і горизонтальному положеннях. У дiтей
раннього вiку i тяжкохворих перкусiю виконують тільки у горизонтальному положеннi.
Але потрібно пам’ятати, що при перкусiї у вертикальному положеннi розмiри серцевої
тупостi на 10-15% меньші, нiж у горизонтальному. Це обумовлене низьким стоянням
дiафрагми в даному положеннi. При перкусії у вертикальному положенні руки хворого
повиннi бути опущеннi донизу.

При перкусiї серця слiд пам’ятати, що значна частина його передньої поверхнi прикрита
краями легень i тiльки невелика зона серця вiльно прилягає до грудної клiтки. При перкусії
цього відділу вислуховується тупий звук, i ця зона називається зоною абсолютної тупостi
серця. Та частина серця, що прикрита краями легень, при перкусiї дає вкорочений звук i
називається вiдносною тупiстю серця. Межi вiдносної тупостi серця вiдповiдають
iстинним межам серця i їх проекцii на грудну клiтку.
Розміри і конфігурацію серця у дітей визначають за допомогою безпосередньої перкусiї.
Посередню перкусію використовують тільки у підлітків та у дiтей зі значним розвитком
мускулатури і підшкірної клітковини. При перкусiї серця слiд дотримуватися таких
основних правил:
1. При визначеннi вiдносних меж серця перкусія повинна бути тихою, абсолютних меж —
найтихішою.
2. Перкусiю серця слiд проводити вздовж міжребер’їв в напрямку вiд легень до серця, тобто
вiд ясного легеневого до притупленого (при визначеннi вiдносних меж серця) або тупого
(при визначеннi зони абсолютних меж серця) звуку. Палець-плесиметр необхiдно класти
суворо паралельно до межi серця, яку треба визначити.
3. Вiдносну межу серця визначають по зовнiшньому краю пальця, тобто прилеглого до
бiльш ясного звуку, абсолютну — по внутрiшньому (прилеглого до тупого звуку).
4. Перкусiю серця проводять в певнiй послiдовностi: спочатку визначають праву межу
вiдносної i абсолютної тупостi, потім — лiву i нарештi — верхню.
Перед визначенням правої межі вiдносної тупостi оцінюють висоту стояння дiафрагми,
оскільки остання може позначитися на положенні і розмірах серця i тим самим на даних
перкусiї його меж. Для цього середнiй, або вказiвний палець-плесиметер розмiщують в III
міжребер’ї на правій серединно-ключичнiй лiнiї паралельно ребрам i, перемiщуючи його
зверху вниз по цiй лінiї, перкутують до визначення тупого звуку, тобто верхньої межi
печiнки. У здорових дiтей вона знаходиться на рiвнi VI ребра.
Пiсля визначення верхньої межi печiнки або висоти стояння дiафрагми слiд перемiстити
палець-плесиметр на одне ребро вище (приблизно в IV міжребер’я), покласти паралельно
правiй межi серця i, перемiщуючи його в напрямку до серця, наносити перкуторнi удари
середньої сили, і поки не змiниться ясний звук на притуплений (вiдносна межа серця)
робити вiдмiтку по зовнiшньому краю пальця. Далi продовжують перкутувати дуже тихою
перкусiєю до появи тупого звуку (абсолютна межа серця) i вiдмiтку ставлять по
внутрішньому краю пальця.
Перш нiж визначити лiву вiдносну і абсолютну межу серця, слiд пальпаторно знайти, в
якому мiжребер’ї міститься верхiвковий поштовх, що спiвпадає з лiвою межею вiдносної
тупостi серця. Якщо верхiвковий поштовх неможливо знайти, то лiву вiдносну межу серця
слiд визначати в залежностi вiд вiку в IV (до 2 рокiв) або в V міжребер’ї (пiсля 2 рокiв).
Визначення лiвої вiдносної межi серця починають з рiвня середньої пахвинної лiнiї.
Палець-плесиметр повинен знаходитися в міжребер’ї, в якому був знайдений верхiвковий
поштовх, паралельно межi лiвої вiдносної тупостi. Перкуторний удар слід наносити по
груднiй клiтцi спереду назад (ортосагiтальна перкусiя), тобто суворо в передньо-задньому
напрямку, якщо дитина стоїть.
Поступово при перкусії палець-плесиметр переміщують по IV або V міжребер’ях в
напрямку до появи укороченого звуку і ставлять відмітку по зовнішньому краю пальцяплесиметра. Для визначення лівої межі абсолютної тупості серця продовжують перкусію
від відносної межі серцевої тупості по тому ж міжребер’ю до появи тупого звуку і відмітку
ставлять по внутрішньому краю пальця-плесиметра.
Верхню межу відносної тупості визначають по серединно-ключичній лінії (у дітей раннього
віку) або по парастернальній лінії (у дітей старшого віку). Палець-плесиметр залежно від
віку розміщують на тій чи іншій лінії в I міжребер’ї паралельно ребрам. Переміщуючи
палець-плесиметр зверху вниз (в напрямку до серця) тихою перкусією, визначають появу

укороченого звуку, відмічають верхню відносну межу серця по верхньому краю пальцяплесиметра. Продовжують перкутувати найтихішою перкусією в тому ж напрямку до появи
тупого звуку, і відмітку верхньої абсолютної тупості визначають по нижньому краю
пальця-плесиметра.
Відносна і абсолютна межа серця в залежності від віку у здорових дітей наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Відносна і абсолютна межа серця у дітей різного віку при проекції на передню стінку
грудної клітки
Вік,
років
До 2

2-6

7-12

Старш
е 12

До 2

2-6
7-12
Старш
е 12

Верхня межа Права межа
Ліва межа серця
серця
серця
МЕЖА ВІДНОСНОЇ ТУПОСТІ
II ребро
На 2 см
На 2 см назовні
назовні від
від lin. medioclalin.sternalis
vicularis sin.
dextra
II міжребер'я На 1 см
На 1 см назовні
назовні від
від lin. medioclalin.sternalis
vicularis sin.
dextra
Верхній
На 0,5 см
На 0,5 см назовні
край III
назовні від
від lin. medioclaребра
lin. sternalis
vicularis sin.
dextra
III ребро або На lin.sternalis На лінії або на 0,5
III
dextra
см усередину від
міжребер'я
lin. Medioclavicularis sin.
МЕЖА АБСОЛЮТНОЇ ТУПОСТІ
II міжребер'я На lin.sternalis На 1 см назовні
sinistra
від lin.medioclavicularis sin.
III ребро
-"На lin.medioclavicularis sin.
III
-"На 1 см усередину
міжребер'я
від lin.medioclavicularis sin.
IV ребро
-"На 1,2-2 см
усередину від
lin.medioclavicularis sin.

Основні причини, які спричинюють зміщення відносних меж серця, наведені в табл. 2.
Таким чином, після виявлення зміщення відносних або абсолютних меж серця слід
встановити механізм і причину цього явища, що в багатьох випадках дозволить уточнити
діагноз захворювання.
Основні причини зміщення відносних меж серця у дітей
Напрямок

Кардіальні причини

Екстракардіальні причини

зміщення
межі серця
Ліворуч

Праворуч

Вверх

В усі
сторони

Гіпертрофія або дилатація
лівого шлуночка (стеноз і
коарктація аорти, відкрита
артеріальна протока,
недостатність мітрального
клапана, ревматичний або
нерев-матичний кардит)
Відтиснення лівого шлуночка
збільшеним правим шлуночком
(ізольований стеноз легеневої
ар-терії, тетрада Фалло)
Гіпертрофія або дилатація
правого передсердя і правого
шлуночка (недостатність
тристулкового клапана, дефект
міжперед-сердної перетинки,
тріада, тетрада або пентада
Фалло, синдром Ейзенменгера)
Гіпертрофія лівого передсердя
(стеноз мітрального клапана,
де-фект міжпередсердної
перетинки)
Гіпертрофія або дилатація
лівого і правого шлуночків
(стеноз і недостатність
мітрального клапана)
Дифузний міокардит,
ідіопатичний міокардит
Кардіоміопатія
Фіброеластоз
Ексудативний перикардит

Правосторонній ексудативний
плеврит або пневмоторакс
Глікогеноз II типу (хвороба
Помпе)
Гіпертензія (ниркова, есенціальна, феохромоцитома тощо)
Сепсис, інфекційні хвороби
(скарлатина, дифтерія,
черевний тиф та ін.)
Лівосторонній ексудативний
плеврит або пневмоторакс
Легеневе серце (хронічна
пневмонія,бронхоектазія,
туберкульоз, синдром
Хаммена-Річа)
Бронхіальна астма
Коклюш

Гіпер- або гіпотиреоз
Амілоїдоз міокарда

Продовжують дослідження серцево-судинної системи у дітей визначенням
артеріального тиску. Його, як правило, вимірюють непрямим аускультативним методом
М.П.Короткова за допомогою адекватного апарата. Зокрема, у дітей для вимірювання
артеріального тиску застосовують ртутні сфігмоманометри та анероїдні манометри, а у
новонароджених краще використовувати доплеровський електронний апарат, оскільки
точність вимірювання аускультативним методом викликає сумніви.
При визначенні артеріального тиску у дитини необхідно спочатку привабити її до себе, а
також забезпечити тишу та створити спокійну атмосферу. Це дозволить покращити
точність вимірювання, оскільки сам факт присутності лікаря часто призводить до
обумовленого емоціями підвищення артеріального тиску (“ефект білого халата”).
При вимірюванні артеріального тиску слід дотримуватись таких правил:
1. Перед вимірюванням артеріального тиску, бажано протягом дня, але не менш ніж за 1
годину, необхідно уникати фізичного навантаження, а безпосередньо перед вимірюванням
дитина має посидіти в теплій кімнаті протягом кількох хвилин, зручно спираючись на
спинку крісла.
2. М’язи рук мають бути розслаблені, одежа не повинна стискувати руку, а ліктьова ямка
повинна розташовуватися на рівні серця.

3. Артеріальний тиск можна також вимірювати в положенні дитини лежачи або стоячи, але
за умови, що рука, на якій проводиться дослідження, перебуває на рівні серця.
4. За 3 години до визначення артеріального тиску не рекомендується вживати кави чи чаю,
а також приймати адреноблокатори і гіпотензивні препарати.
5. Артеріальний тиск потрібно визначати принаймні тричі з проміжком не менш, аніж 2-3
хвилини, а потім розраховувати середнє значення. Але якщо різниця в результатах
вимірювання досягає 5 мм рт.ст., то вимірювання слід продовжити до тих пір, поки різниця
не буде перевищувати 2 мм рт.ст.
6. Для виключення впливу асиметрії аускультативних даних рекомендується вимірювати
артеріальний тиск на обох руках у положенні сидячи та стоячи.
7. Співвідношення окружності пневмокамери манжетки і окружності плеча (середня
третина) повинно знаходитись в межах 0,47-0,55. Тільки при окружності плема понад 15 см
можна використовувати манжетку шириною 13 см, якою користуються у дорослих, з
внесенням відповідних поправок (табл. 5).
8. Манжетку потрібно накладати на плечо так, щоб можна було просунути під нею 1-2
пальці; при цьому її центр має знаходитись над плечовою артерією (a.brahialis), а нижній
край на 2-3 см вище ліктьової ямки.
9. У дітей старшого віку систолічний артеріальний тиск потрібно реєструвати з появою
тонів Короткова, а діастолічний — при їх зникненні (V фаза). Однак у дітей, особливо в
ранньому віці, тони Короткова можуть вислуховуватись при зниженні тиску навіть до
нульового рівня. В цих випадках необхідно орієнтуватись на IV фазу, тобто час, коли тони
починають приглушуватись.
Під час вимірювання артеріального тиску дитина може сидіти чи лежати. Руку її слід
звільнити від одягу, покласти на стіл або на край ліжка на рівні серця, у розігнутому
положенні, м’язи її мають бути розслаблені. На плече накладають манжетку, не дуже
щільно, так, щоб під неї можна було підвести 1-2 пальці; при цьому її центр має
знаходитись над плечовою артерією (a.brahialis), а нижній край на 2-3 см вище ліктьової
ямки. На внутрішньому боці ліктьової ямки намацують місце найбільш вираженої пульсації
плечової артерії і до цього місця прикладають без особливого натискування фонендоскоп.
Перекривають повітряний вентиль і за допомогою груші збільшують тиск повітря у
манжетці до зникнення артеріальних тонів. Коли артеріальні тони зникають і пульсація
припиняється, тиск підвищують ще на 30 мм рт.ст. (4 кПа), а потім повільно, зі швидкістю 2
мм рт.ст.(0,3 кПа) випускають повітря. З появою тонів фіксують систолічний артеріальний
тиск (САТ), а при їх зникненні — діастолічний (ДАТ).
Артеріальну гіпертензію у дітей необхідно діагностувати у тих випадках, коли середній
рівень систолічного і/або діастолічного тиску, розрахований на підставі трьох окремих
вимірювань, дорівнює чи перевищує 95% відрізного значення кривої розподілу
артеріального тиску (АТ) для даного віку.
Згідно з центильними кривими розподілу артеріального тиску у дітей в залежності від віку
та статі, рівні .
3 етап. Оцінити дані лабораторно-інструментального обстеження (ЕКГ, ФКГ,
рентгенографія, ОГК).
Корекція артеріального тиску (АТ) у дітей з різним обсягом плеча при використанні
манжетки шириною 13 см
Систолічний АТ
Окружність
Корекція,
плеча, см
мм рт.ст.
15-18
+15
19-22
+10
23-26
+5
27-30
0

Діастолічний АТ
Окружність
Корекція,
плеча, см
мм рт.ст.
15-20
0
21-26
-5
27-31
-10
32-37
-15

Семіотика захворювань серцево-судинної системи

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ендокардит
Скарги:
слабкість
стомлюваність при фізичному навантаженні
серцебиття
несприятливі відчуття в ділянці серця, кардіалгії
головокружіння
зміна кольору шкіри (блідість)
Загальний огляд:
справжня блідість, при септичному ураженні з землистим відтінком
можливі петехії на стегнах та гомілках
помірна пульсація в ділянці шиї
Пальпація ділянки серця:
верхівковий повштовх не змінений,
іноді відчувається кошачє муркотіння
Оцінка пульсу:
тахікардія
задовільного наповнення і в більшій мірі залежать від ступеню токсикозу
Перкусія:
межі серця не змінені
Аускультація:
ослаблення І, а потім і ІІ тонів
поява органічних шумів (систолічних та діастолічних
Міокардит

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Скарги:
задишка
стомлюваність при фізичному навантаженні, а в важких випадках і в спокою
серцебиття
несприятливі відчуття в ділянці серця, кардіалгії
набряки
блідість або ціаноз
Загальний огляд:
несправжня блідість, в тяжких випадках – акроціаноз
набряки на кінцівках
Пальпація:
верхівковий поштовх послаблений, розлитий, зміщений донизу та ліворуч,
Оцінка пульсу:
тахікардія, або брадикардія
слабкого наповнення і напруги
екстрасистоли
Перкусія:
розширення меж серця ліворуч або в усі боки
Аускультація:
ритм галопу
ослаблення І та ІІ тонів
систолічний шум відносної мітральної недостатності на верхівці і в V точці

Перикардит: фібринозний
•
•
•
•

•

Скарги:
різкий біль в ділянці серця
сухий нав’язливий кашель
Загальний огляд:
без особливостей
Пальпація:
без особливостей
Перкусія:
без особливостей
Аускультація:
шум тертя перикарду в області абсолютної серцевої тупості
Перикардит: ексудативний

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Скарги:
різка слабкість
підвищення температури тіла
зміна кольору шкіри
пітливість
задишка
Огляд:
стан важкий
вимушене положення в ліжку
дифузний ціаноз
задишка
набухання шийних вен
зглаженість міжреберій в ділянці серця
наявність епігастральної пульсації
Пальпація:
зникає або зменшується пульсація в ділянці серця
Оцінка пульсу:
пульс м’який, малий, пародоксальний
Перкусія:
розширення меж серця
зближення меж відносної і абсолютної серцевої тупості
Аускультація:
значне послаблення тонів серця

Недостатність кровообігу (НК) – синдром ускладнення, в основі якого лежить
порушення скорочувальної спроможності міокарда, або ураження судин, при якому органи,
тканини не забезпечуються необхідною кількістю крові при нормальному або збільшеному
венозному поверненні.
НК можно назвати серцевою недостатністю, якщо переважає ураження серця. Якщо
уражаються і судини – серцево-судинна недостатність, якщо НК розвивається тільки при
ураженні судинної стінки – це судинна недостатність.
У дітей частіше виникає НК серцевого походження, обумовлена ураженням
оболонок серця (міокардит, вроджені, набуті вади серця, кардіоміопатії). В залежності від
швидкості виникнення розрізняють гостру і хронічну (протягом декількох годин і днів
відповідно)

Клінічні ознаки серцевої недостатності залежать від того, в якому колі крвообігу
відбувається розлад гемодінамики, виділяють лівошлуночковий і правошлуночковий типи.
При лівошлуночковій недостатності, уражені головним чином, ліве передсердя і
лівий шлуночок, що призводить до застою в малому колі кровообігу. При
правошлуночковій – праве передсердя, правий шлуночок – кров застоюється в великому
колі кровообігу.
В клінічній практиці виділяють стадії серцевої недостатності кровообігу : 1,2а,2б,3
Робоча класифікація серцевої недостатності (за Н. О. Бєлоконь)
Ступінь

Лівошлуночкова
недостатність

Правошлуночкова
недостатність

І

Ознак серцевої недостатності у
спокої немає,
але вони виявляються після
навантаження у
вигляді тахікардії або задишки

Ознак серцевої недостатності у
спокої немає, але вони
виявляються
після навантаження у вигляді
тахікардії або задишки

ЧСС і частота дихання
збільшені відповідно
на 15-30 і 30-50 % відносно
норми
ЧСС і частота дихання
збільшені відповідно
на 30-50 і 50-70 %; можливі
акроціаноз,
нав’язливий кашель, вологі
дрібнопухирчасті хрипи
в легенях

Печінка виступає на 2-3 см
з-під реберної дуги

ЧСС і частота дихання
збільшені
відповідно на 50-60 і 70-100 %
відносно норми; клініка
переднабряку і набряку легень

Гепатомегалія, набряковий
синдром
(набряки на обличчі, ногах,
гідроторакс,
гідроперикард, асцит)

ІІА

ІІБ

ІІІ

Печінка виступає на 3-5 см зпід
реберної дуги, набухання вен
шиї

6. Додатки. Засоби для контролю
Тестові завдання №-1
1. До кардіальних причин зміщення лівої межі відносної тупості серця латерально належить:
a) правосторонній ексудативний плеврит;
b) правосторонній пневмоторакс;
c) гіпертрофія лівого шлуночка(вади серця);
d) сепсис, інфекційні хвороби;
e) гіпертензія (ниркова, есенці-альна).
2. До екстракардіальних причин зміщення латерально правої межі відносної тупості серця не належить:
a) гіпертрофія або дилатація правого передсердя і правого шлуночка(недостатність
тристулкового клапана;
b) лівосторонній ексудативний плеврит;
c) лівосторонній пневмоторакс;
d) легеневе серце (хронічна пневмонія, бронхоектазія, туберкульоз);
e) бронхіальна астма.
3. Зміщення меж відносної тупості серця в усі сторони відбувається при:
a) бронхіальній астмі;
b) лівосторонньому пневмотораксі;
c) правосторонньому ексудативному плевриті;
d) ексудативному перикардиті;
e) мітральному стенозі.
4. Послаблення обох тонів на верхівці серця при аускультації відбувається в усіх випадках, окрім:
a) міокардити;
b) гостра серцева і судинна недостатність;
c) декомпенсовані вроджені і набуті клапанні вади серця;
d) гіпертрофія лівого шлуночка;
e) міокардіодистрофія.
5. Акцент II тону на легеневій артерії буде вислуховуватись в усіх випадках, окрім:
a) легенева гіпертензія;
b) емфізема легень;
c) пневмонія;
d) ексудативний плеврит;
e) гіпертензія великого кола кровообігу (гіпертонічна хвороба).
6. Органічний систоличний шум на верхівці вислуховується:
a) мітральний стеноз;
b) недостатність мітрального клапану;
c) недостатність клапанів аорти;
d) аортальний стеноз;
e) анемія
7. Для розрахунку систолічного артеріального тиску у здорових дітей першого року життя використовується
формула (п – вік дитини в місяцях)
а) 45+п
б) 60+3п
в) 76+2п
г) 80+2п
8, Межі відносної серцевої тупості характеризують:
а) межі серця не прикриті легенями
б) істинні межі серця
в) межі серця прикриті легенями
9. Товщина якого шлуночка серця переважає у новонароджених
а) лівого
б) правого
в) однакова
10. Форма серця у новонародженої дитини:
а) куляста
б) овальна
в) трапецієвидна
Тестові завдання №-2

1.Для розрахунку систолічного артеріального тиску у здорових хлопчиків використовується формула (де пвік дитини в роках)
а)45+п
б) 90+2п
в) 105+2п
г) 75+2п
2. Для розрахунку систолічного артеріального тиску у здорових дівчаток використовується формула (п – вік
дитини в роках)
а) 80+2п-5
б) 90+2п-5
в) 105+2п-5
г) 75+2п-5
3. Вища межа норми підвищення артеріального тиску у здорових дітей пубертатного віку визначається за
формулою (п – вік дитини в роках)
а) 100+2п
б) 95+2п
в) 110+2п
г) 105+2п
4, Нижня межа норми зниження артеріального тиску у здорових дітей пубертатного віку визначається за
формулою (п – вік дитини в роках)
а) 90+2п
б) 80+2п
в) 75+2п
г) 70+2п
5. В прямій проекції по лівому контуру серця проектується:
а) праве передсердя
б) вивідний відділ правого шлуночка
в) стовбур легеневої артеріїї
г) аорта
6, Нижню дугу по правому контуру серця в прямій проекції утворють:
а) праве передсердя
б) вивідний відділ правого шлуночка
в) притічний відділ правого шлуночка
г) праве передсердя і правий шлуночок
7. . До кардіальних причин зміщення лівої межі відносної тупості серця латерально належить:
f) правосторонній ексудативний плеврит;
g) правосторонній пневмоторакс;
h) гіпертрофія лівого шлуночка(вади серця);
i) сепсис, інфекційні хвороби;
j) гіпертензія (ниркова, есенці-альна).
8. До екстракардіальних причин зміщення латерально правої межі відносної тупості серця не належить:
f) гіпертрофія або дилатація правого передсердя і правого шлуночка(недостатність
тристулкового клапана;
g) лівосторонній ексудативний плеврит;
h) лівосторонній пневмоторакс;
i) легеневе серце (хронічна пневмонія, бронхоектазія, туберкульоз);
j) бронхіальна астма.
9. Зміщення меж відносної тупості серця в усі сторони відбувається при:
a) бронхіальній астмі;
b) лівосторонньому пневмотораксі;
c) правосторонньому ексудативному плевриті;
d) ексудативному перикардиті;
e) мітральному стенозі.
10. Поперечник серця відносно грудної клітини у дітей з віком:
а) збільшується
б) зменшується
в) не міняється

Тестові завдання №-3
1. Зміщення меж відносної тупості серця в усі сторони відбувається при:

1. бронхіальній астмі;
2. лівосторонньому пневмотораксі;
3. правосторонньому ексудативному плевриті;
4. ексудативному перикардиті;
5. мітральному стенозі.
2. . Для розрахунку систолічного артеріального тиску у здорових дітей першого року життя
використовується формула (п – вік дитини в місяцях)
а) 45+п
б) 60+3п
в) 76+2п
г) 80+2п
3. Основні причини зміщення відносних меж серця у дітей вверх
а) мі тральний стеноз
б) дефект міжпередсердної перетинки
в) правільної відповіді немає
г) правільні відповіді а і б
4. Частота скорочень серця у новонародженого
а) 140-160
б) 130
в) 110
г) 100
5. Частота скорочень серця у дитини 1 року
а) 120
б) 110
в) 100
г) 140
6. . Частота скорочень серця у дитини 2 років

а) 110
б) 125
в) 90
г) 80
7. Частота скорочень серця у дитини 5 років
а) 100
б) 125
в) 130
г) 75
8. Верхня межа відносної тупості у дитини до 2 років
а) 2 ребро
б) 3 ребро
в) 1 ребро
г) 4 ребро
9. Верхня межа відносної тупості у дитини старше 12 років
а) 3 ребро
б) 1 ребро
в) 2 ребро
г) 2 міжребер’я
10. Ліва межа відносної тупості у дитини у дитини до 2 років
а) на 2 см назовні від lin medioclavicularis sin
б) на 1см назовні від lin medioclavicularis sin
в) на 0.5 см назовні від lin medioclavicularis sin

г) на 3 см назовні від lin medioclavicularis sin

Контрольні питання.
1.Правила перкусії серця у дітей.
2.Алгоритм перкусії серця.
3.Межі серця в нормі.

4.Основні причини зміщення меж серця.
5.Правила вимірювання артеріального тиску.
5.Диференціальна діагностика шуму тертя перикарду та серцевого шуму.
6.Основні ознаки міокардиту.
7.Основні ознаки перикардиту.
8.Основні ознаки ендокардиту

Ситуаційні завдання.
№1 Хлопчик 11 р., звернувся до дільничного лікаря зі скаргами на болі в області серця ниючого характеру,
відчуття серцебиття, підвищення температури тіла до 37,8˚С, задишку при помірному фізичному
навантаженні, загальну слабкість. З анамнезу відомо, що близько тижня тому переніс ГРВІ. При об’єктивному
обстеженні: загальний стан середньої важкості, ціаноз носогубного трикутника, пульс зниженого наповнення,
частота – 94/хв, при перкусії зміщення меж серця ліворуч на 1см. від норми, при аускультації серця – ритм
неправильний, ЧСС – 94/хв, тони ослаблені, особливо перший тон на верхівці і на верхівці вислуховується
систолічний шум.

Чи є зміни серцево-судинної системи
№ 2.
Дитині 8 років. Перехворіла на ГРВІ. З‘явилася задишка і стомлюваність при ходьбі, серцебиття.
При огляді: блідість шкіри, пастозність гомілок і стоп. Верхівковий поштовх послаблений. Пульс
125 за 1 хв. Перкуторно: права межа відносної тупості серця – на 0,5см назовні від lin. sternalis
dextraе, верхня – верхній край ІІІ ребра, ліва – на 2см назовні від lin. medioclavicularis sin. Тони
серця неритмічні, ослаблений 1 тон на верхівці, короткий систолічний шум в т. Боткіна. На ЕкГ зниження вольтажа R у стандартних відведеннях, поодинокі екстрасистоли.
Яке захворювання можна запідозрити у дитини?
№ 3.
Дитині 9 років, 2 роки тому діагностовано – ревматизм. До захворювання змін з боку серцево –
судинної системи не було. Верхівковий поштовх дещо посилений і зміщений ліворуч. Перкуторно:
ліва межа відносної серцевої тупості – 2см назовні від лівої середньо ключичної лінії. При
аускультації: ослаблення 1 тону над верхівкою серця, акцент II тону над а.pulmonalis, систолічний
шум з р.max. в т. Боткіна, проводиться ліворуч до середньої аксілярної лінії.
Яке захворювання можна запідозрити у дитини?

7. Рекомендована література.
Основна:
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.
К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
Додаткова:
1.Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. - С-П. Фолиант, 2001. - С.
223-236, 248-262
2.Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г. Майданника,
К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 34 - 56
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Актуальність теми:
Вміння дослідити стан серцево –судинної системи дитини, з урахуванням анатомо –
фізіологічних особливостей дитячого віку, дозволяє виявити ознаки її ураження, що буде
сприяти ранньому виявленню захворювання, адекватному і своєчасному лікуванню і
профілактиці ускладнень.
1. Конкретні цілі:
 Збирати анамнез у хворого з патологією серцево-судинної системи.
 Проводити обстеження серцево-судинної системи методом перкусії
урахуванням вікових особливостей у дітей.
 Проводити обстеження серцево-судинної системи методом аускультації, з
урахуванням вікових особливостей у дітей.
 Аналізувати та інтерпретувати отримані дані з урахуванням анатомофізіологічних особливостей організму дитини.
 Фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного хворого,
історії розвитку дитини (ф. №003/о і №112/о).
2. Базові знання, вміння,
(міждисциплінарна інтеграція.

навички,

необхідні

для

вивчення

теми

Назви попередніх дисциплін
Анатомія

Отримані навички
Знати анатомічну будову серця, малювати схему
кровообігу людини в позаутробний період та
внутрішньоутробно.

Нормальна фізіологія

Розуміння основних механізмів
серцево-судинної системи.

Гістологія та ембріологія

Знання етапів розвитку серцево-судинної
системи та гістологічної будови судин і серця.

Латинська мова

Розуміння термінології.

функціонування

3. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент при підготовці до заняття:
Термін
Визначення, характеристика
Серцевий шум
Серцевий шум — це своєрідне звукове явище, яке
може вислуховуватися замість тонів, супроводжувати
їх або виникати без зв’язку з утворенням тонів
Систолічний шум
Якщо шум вислуховується між I і II тонами, тобто під
час систоли, то він називається систолічним
Діастолічний шум
Якщо шум вислуховується під час великої паузи між
II і I тоном, то він називається діастолічним.

4. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Розв’язання тестів, ситуаційних задач.
2. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання серцево-судинної системи шляхом
аускультації
3. Вимірювання артеріального тиску у дітей
4. Оцінка результатів обстеження.
5. Попередня посиндромна діагностика захворювань серцево-судинної системи.
6. Правила запису або усної доповіді отриманих результатів.
Методика обстеження серцево-судинної системи-2 (продовження), короткий виклад.
Аускультацію серця слід проводити в вертикальному, горизонтальному положенні та в
положенні на лівому боці. При вислухуванні серця лікар повинен стояти праворуч від
хворої дитини. Для аускультації серця користуються стето- або фонендоскопом (в
залежності від віку дитини), ширина розтрубу якого не більше 20 мм. Серце вислуховують
під час спокійного дихання дитини, а також затримки дихання, щоб уникнути зайвих
звукових явищ з легень. Для цього просять дітей старшого віку вдихнути, видихнути і
затримати дихання. Цю процедуру повторюють декілька разів. У дітей старшого віку серце
треба вислуховувати ще й після незначного (наприклад, присідання) фізичного
навантаження.
Вислухування серця в різних положеннях дитини дає змогу при тій чи іншій його патології
краще виявити патологічні явища, які виникають внаслідок захворювання. Так, при
недостатності мітрального клапана систолічний шум краще вислуховується в
горизонтальному положенні дитини на спині, при мітральному стенозі — на лівому боці,
тоді як ураження аортальних клапанів краще визначаються у вертикальному положенні.
Місця і порядок вислухування серця у дітей такий же, як і у дорослих. Оскільки всі
клапанні отвори серця топографічно знаходяться біля його основи на дуже близькій
відстані один від одного, то це утруднює вислухування ізольованих слухових явищ, які
виникають під час діяльності серця в місцях істинної проекції клапанів на грудній клітці.
Топографічно проекція мітрального клапана відповідає місцю прикріплення III ребра
ліворуч до грудини, проекція клапанів аорти — посередині грудини на рівні III реберних
хрящів, проекція клапанів легеневої артерії — в II міжребер’ї ліворуч (на 1-1,5 см) від краю
грудини, проекція тристулкового клапана — на грудині посередині лінії, яка з’єднує місце
прикріплення III лівого і V правого реберних хрящів.
Місця найкращого вислухування клапанів серця не співпадають з їх анатомічною
проекцією на грудну клітку. Точки аускультації клапанів серця визначаються шляхом
внутрішньосерцевого і загального кровообігу. На основі фізіології внутрішньосерцевої
гемодинаміки визначені місця найкращого вислухування клапанів серця.
Мітральний клапан вислуховується на верхівці серця, оскільки звукові явища краще
проводяться ущільненим м’язом лівого шлуночка на верхівку серця, яка під час систоли
щільно прилягає до грудної клітки.
Клапани аорти найкраще вислуховуються у II міжребер’ї праворуч від краю грудини. Це
зумовлене тим, що звукові явища з клапанів аорти краще проводяться потоком крові.
Звукові явища з клапанів легеневої артерії краще вислуховуються в II міжребер’ї ліворуч
від краю грудини.
Тристулковий клапан найкраще вислуховується в нижній третині грудини біля місця
прикріплення мечеподібного відростка (processus xyphoideus) до грудини.
Аускультація серця проводиться в п’яти точках, які відповідають місцю
оптимального вислухування клапанів серця, і в певній послідовності:

1. Ділянка верхівки (вислуховуються звукові явища з мітрального клапана).
2. На рівні II міжребер’я біля правого краю грудини (вислуховуються звукові явища з
клапанів аорти).
3. На рівні II міжребер’я біля лівого краю грудини (вислуховуються звукові явища з
клапанів легеневої артерії).
4. Нижня третина грудини на основі прикріплення мечеподібного відростка, трохи
праворуч від середньої грудинної лінії (вислуховуються звукові явища з тристулкового
клапана).
5. Точка С.П.Боткіна-Науніна (Naunyn)-Ерба (Erb) — на рівні III-IV міжребер’я (в
залежності від віку дитини) біля лівого краю грудини. С.П.Боткін описував локалізацію цієї
точки аускультації як пересічення лівого краю грудини лінією, що проводиться від
грудинного кінця II правого міжребер’я до верхівки серця. За даними С.П.Боткіна, в цій
точці найкраще вислуховуються діастолічні аортальні шуми. Пізніше Наунін і Ерб
незалежно один від одного довели, що в цій точці також вислуховуються систолічні шуми
мітрального клапана. Наведені дані дозволяють вважати, що в точці Боткіна-Науніна-Ерба
вислуховуються звукові явища з усіх клапанів серця.
Вислухавши вказані точки, лікар повинен провести аускультацію інших ділянок. Зокрема,
необхідно вислухати пахвинні ділянки, під ключицями і надчеревну ділянку, а також спину.
Аускультація цих ділянок дозволяє виявити провідність звукових явищ, що виникають при
діяльності серця.
Алгоритм розпізнавання аускультативної картини серця при обстеженні дітей включає
(табл.3):
а) визначення I і II тонів серця, їх характеристику в різних точках вислухування (гучність,
тембр, акценти), наявність додаткових тонів (розщеплення, роздвоєння);
б) оцінку ритму діяльності серця;
в) визначення наявності шумів серця і їх характеристику (епіцентр вислухування —
punctum maximum, фазу виникнення, інтенсивність, тембр та ін.).
Іноді у дітей можна вислухати дуже слабкий III тон, який виникає внаслідок підвищення
внутрішньошлуночкового тиску, швидкого напруження і розширення стінок шлуночків
потоком крові, що проникає з передсердь на початку діастоли. Виникає він після II тону,
краще вислуховується в положенні на лівому боці і дуже лабільний.
Оцінюючи результати аускультації серця у здорової чи хворої дитини, слід визначити
гучність (силу) серцевих тонів. Основні причини патологічного посилення або послаблення
тонів серця у дітей наведені в табл. 4.
Важливе діагностичне значення при аускультації серця має визначення розщеплення або
роздвоєння тонів. Розщеплення або роздвоєння тонів серця це явище, при якому один із
серцевих тонів представляється ніби складеним з двох коротких звуків, що швидко
слідують один за одним і разом становлять даний тон серця. Причому якщо два звуки,
що складають тон, досить чітко розрізняються, то мова йде про роздвоєння тонів. В
тих випадках, коли розділу тону на дві частини повністю не відбувається, але він
вислуховується нечітко, то говорять про розщеплення тону.
Закінчують аналіз звукової мелодії серця визначенням наявності шумів, які мають велике
значення для діагностики ураження серця у дітей. Серцевий шум — це своєрідне звукове
явище, яке може вислуховуватися замість тонів, супроводжувати їх або виникати без
зв’язку з утворенням тонів. Шуми серця відрізняються від тонів більшою протяжністю і
тривалістю. Вони виникають внаслідок первинних і вторинних завихрень потоку крові;
звуків, утворених вібрацією при обтіканні кров’ю звужених отворів, а також коливаннями
структурних частин серця, які обумовлені вихровим потоком крові.
В залежності від місця утворення, шуми розділяються на внутрішньо- і позасерцеві.
Внутрішньосерцеві (або ендокардіальні) шуми виникають внаслідок ураження
клапанів серця, неповного змикання їх стулок або звуження отвору, а також деяких
інших причин. Позасерцеві шуми (екстракардіальні) можуть виникати внаслідок

причин, які знаходяться поза серцем, наприклад шум тертя перикарду,
плевроперикардіальний та кардіопульмональний шуми. Шум тертя перикарду виникає
при змінах в листках перикарду і спостерігається при фібринозному (сухому) перикардиті,
значному обезвоженні організму (токсикоз з ексикозом, пілоростеноз) та хронічній
нирковій недостатності. Шум тертя перикарду може бути ніжний, який нагадує тертя
шовкової матерії, або гучний, що нагадує хруст снігу.
Шум тертя перикарду, на відміну від внутрішньосерцевих шумів, характеризується тим,
що:
а) посилюється при натискуванні стетоскопа і в сидячому положенні при нахиленні тулуба
вперед, послаблюється в лежачому положенні;
б) вислухується локально і зникає вже неподалеку від місця його виникнення;
Таблиця 3
Характеристика I і II тонів серця у дітей
Характерис
тика
Походженн
я
Тривалість

I тон

II тон

Клапанний,
м'язовий
Довгий

Клапанн
ий
Коротки
й
М'який

Інтенсивніс
ть
Якість

Гучний
Гудячий

Висота

Низький

Лискаю
чий
Високий

в) виявляється в точках, які не відповідають місцю аускультації клапанів;
г) не відповідає систолі і діастолі, а ніби тягнеться за тонами серця;
д) посилюється в досліді Вальсальви: глибокий видих і затримка дихання посилюють шум
тертя перикаду внаслідок наближення листків перикарду, оскільки підвищується тиск в
навкололегеневому просторі.
Внутрішньосерцеві шуми, поява яких залежить від набутих або природжених уражень
серця з анатомічними змінами клапанів або отворів, називаються органічними. Частіше за
все внутрішньосерцеві органічні шуми обумовлені деформацією стулок клапанів
передсердношлуночкових отворів або півмісяцевих клапанів аорти, легеневої артерії,
кожного з них окремо або в поєднанні між собою, вкороченням сухожильних хорд і іншими
дефектами при набутих і вроджених вадах серця, а також при тяжких ураженнях ендо- і
міокарда з розвитком склеротичних процесів. Шуми, які виникають без ураження стулок
клапанів або органічних змін ендо- і міокарда, називаються функціональними
(неорганічними, акцидентальними).
Шуми серця розрізняють в залежності від їх виникнення в певну фазу серцевого циклу.
Якщо шум вислуховується між I і II тонами, тобто під час систоли, то він називається
систолічним. Якщо шум вислуховується під час великої паузи між II і I тоном, то він
називається діастолічним.
Під час систоли можуть визначатися п’ять різних варіантів серцевих шумів:
- протосистолічний (пов’язаний з I тоном, займає 1/2-1/3 частину систоли);
- мезосистолічний (відокремлений інтервалом від I тону, займає 1/3-1/2 частину систоли і
не досягає II тону);
- телесистолічний (займає другу половину систоли і приєднується до II тону);
- голосистолічний (займає майже всю систолу, але не досягає ні I, ні II тонів);
- пансистолічний (займає всю систолу і зливається з тонами).

Діастолічні шуми в свою чергу поділяються на чотири варіанти в залежності від того,
в яку частину діастоли вони виникають:
- протодіастолічний (починається односчасно з II тоном);
- мезодіастолічний (виникає через певний проміжок часу після II тону і не досягає I тону);
- пресистолічний (виникає в кінці діастоли і приєднується до I тону);
- діастолічний з передсистолічним підсиленням (поєднання мезодіастолічного і
пресистолічного шумів).
Для того, щоб привчити вухо до цих акустичних феноменів, необхідно тренувати слух в
таких звукосполученнях. Кожний тон відтворюють звуком “т”, шум — звуком “ф”,
інтервали після тонів — звуком “а”, після шумів — звуком “у”. В цих випадках
звукосполучення:
“т-фут”
відтворює
протосистолічний
шум,
“та-фу-та”
—
мезосистолічний; “та-фт” — предіастолічний; “та-тфу” — протодіастолічний; “та-та-фу” —
мезодіастолічний; “фта-та” — пресистолічний шум.
Органічні і функціональні шуми відзрізняються за інтенсивністю, тембром, тривалістю,
зоною максимального вислухування (punctum maximum s. optimum), а також ділянкою
переважного проведення шуму. Саме ці характеристики необхідно враховувати при аналізі
шумів.
Органічні шуми гучні, постійні, тривалі, проводяться за межі серця, зберігаються або
навіть посилюються при зміні положення тіла дитини чи фізичному навантаженні, не
змінюються при диханні. Органічні шуми мають точки найкращого вислухування, які
співпадають з точками найкращої аускультації ураженого клапана серця. За тембром
органічні шуми можуть бути дуючими, скребучими, що дзюрчать або ллються.
Інтенсивність органічних шумів залежить від величини дефекту (при недостатності) і
ступеня звуження отвору (при стенозі), а також від швидкості кровообігу.
Систолічний органічний шум вислуховується при таких набутих вадах серця:
а) недостатності мітрального клапана, коли кров під час систоли поступає частково
зворотьно з лівого шлуночка в ліве передсердя. При цьому систолічний шум у дітей вислуховується з найбільшою гучністю на верхівці серця відразу після послабленого I тону. Він
може вислуховуватися протягом всієї систоли, за тембром дуючий, проводиться на основу
серця і ліворуч в аксилярну ділянку, його можна вислухати також на спині під кутом лівої
лопатки;
б) недостатності тристулкового клапана, коли під час систоли правого шлуночка кров
поступає не тільки в легеневу артерію, але й частково повертається в праве передсердя;
в) звуженні устя аорти, коли кров під час систоли лівого шлуночка направляється до аорти
через звужений отвір. Систолічний шум при стенозі гирла устя грубий, вислуховується над
всією ділянкою серця і в яремній ямці, а також на спині.
Систолічний шум може вислуховуватись і при вроджених вадах серця:
а) стенозі устя легеневої артерії — утруднене проходження крові з правого шлуночка в
легеневу артерію, що викликаає появу систолічного шуму в II міжребер’ї ліворуч, II тон
значно послаблений;
б) дефекті міжшлуночкової перетинки (хвороба Толочинова-Роже) — під час систоли
внаслідок більш високого тиску кров з лівого шлуночка потрапляє в правий шлуночок, а
під час діастоли частково повертається знову в лівий шлуночок. При цьому систолічний
шум грубий, тривалий, найгучніший на грудині, проводиться в ліву міжлопаткову ділянку і
судини шиї;
в) відкритій артеріальній протоці — під час систоли кров з аорти, в якій більш високий
тиск, надходить до легеневої артерії, що викликає в ній підвищення тиску і призводить до
гіпертрофії правого шлуночка. Під час діастоли тиск в аорті зменшується, і частина крові із
легеневої артерії переходить в аорту. Внаслідок цих гемодинамічних змін при аскультації
виявляється гучний систолічно-діастолічний шум, який найвиразніше чути в II-III
міжреберному проміжку ліворуч. Шум проводиться в сонні й підключичні артерії, а також
на спину в міжлопаткову ділянку. Значно посилений II тон на легеневій артерії;

г) стенозі устя аорти, а також при деяких інших природжених аномаліях, але цей шум більш
варіабельний за характером та інтенсивністю.
Діастолічний шум вислуховується при таких клапанних вадах серця:
а) звуженні лівого (двостулкового) передсердно-шлуночкового отвору (мітральний стеноз),
коли кров під час діастоли з лівого передсердя надходить до лівого шлуночка через
звужений отвір, вислуховується різкий, короткий, посилений (ляскаючий) I тон на верхівці
і різної гучності діастолічний з передсистолічним підсиленням нерівний рокітливий шум,
який краще вислуховується в положенні дитини на лівому боці;
б) звуженні правого (тристулкового) передсердно-шлуночкового отвору, при якому шум
виникає внаслідок тих же причин, що і при мітральному стенозі. При цьому вислухується
ляскаючий I тон над нижньою третиною грудини і короткий діастолічний (пресистолічний)
шум, який краще виявляється у положенні дитини на правому боці і посилюється при
вдиху;
в) недостатності клапанів аорти, коли кров під час діастоли частково повертається з аорти
до лівого шлуночка, що супроводжується появою ніжного, тихого протодіастолічного
шуму, який максимально звучний в II-III міжребер’ї праворуч від грудини;
г) недостатності клапанів легеневої артерії, при якій під час діастоли кров частково
повертається з легеневої артерії в правий шлуночок, внаслідок чого виникає діастолічний
шум в II міжребер’ї ліворуч від грудини.
На відміну від органічних, функціональні шуми м’які, дуючі, тихі або помірно гучні, не
проводяться за межі серця, дуже лабільні. Вони зникають або послаблюються при зміні
положення тіла чи фізичному навантаженні. При аускультації дитини у вертикальному
положенні функціональний шум, як правило, зникає і знову з’являється, коли дитина лягає.
Функціональний шум легко змінюється під час вдиху і видиху. На висоті глибокого вдиху
або при затримці дихання функціональний шум значно послаблюється або навіть зникає, а
в кінці видиху він появляється знову або посилюється. Функціональні шуми не мають
певних точок максимального вислухування, вони дифузні і вислухуються над всією
ділянкою серця, хоча дещо краще на його верхівці і над легеневою артерією. Функціональні
шуми завжди систолічні.
Функціональні шуми виникають при лихоманці інфекційного походження, анемії,
нервовому збудженні, при зменшенні в’язкості крові, порушенні функції папілярних м’язів
або розширенні кільця мітрального клапана, прискореному кровообігу, що виникає при
тахікардії, та ін.
Функціональний шум м’язового походження виникає при зниженні тонусу папілярних
м’язів або всього міокарда. Він з’являється внаслідок неповного змикання стулок клапанів і
регургітації
крові.
Найчастіше
це
спостерігається
в
ділянці
лівого
передсердношлуночкового отвору. Шум вислухується на верхівці серця і в III-IV
міжребер’ї біля лівого краю грудини. Причиною зниження тонусу серцевого або
папілярних м’язів є дистрофічні зміни в міокарді в результаті перенесеного міокардита
(склероз міокарда або порушення обміну в ньому).
Функціональний шум виникає також у дітей з вегетативною дисфункцією. Порушення
регуляторного впливу вегетативної нервової системи викликає зниження м’язового тонусу,
особливо папілярних м’язів, що спричиняє виникнення серцевих шумів. Крім того, при
вегетативних порушеннях може спостерігатися підвищення тонусу папілярних м’язів,
внаслідок чого вони укорочуються, що призводить до неповного змикання стулок клапанів
і виникнення шуму. Такі шуми спостерігаються найчастіше у підлітків.
Функціональний шум нерідко виникає в процесі формування серця, оскільки різні відділи
серця зростають нерівномірно, що призводить до невідповідності між розмірами камер і
отворів серця та судин. Крім того, виникає нерівномірність росту окремих стулок клапанів і
хорд, що спричиняє тимчасову неспроможність функції змикання клапанів. Шуми
формування серця локалізуються в основному в ділянці вислухування клапанів легеневої

артеріі. Найчастіше вони визначаються у дітей переддошкільного і дошкільного віку. У
дітей старшого шкільного віку такі шуми вислухуються на верхівці серця.
Таким чином, при аускультації у випадках наявності шумів серця необхідно
визначити:
1) відношення шуму до фази серцевого циклу (систоли або діастоли);
2) властивості, характер, інтенсивність та тривалість шуму;
3) локалізацію найкращого вислухування шуму;
4) напрямок проведення (ірадіації) шуму.
Визначення вказаних характеристик шумів серця дозволяє в багатьох випадках правильно
встановити діагноз.
Закінчують дослідження серцево-судинної системи у дітей визначенням артеріального
тиску. Його, як правило, вимірюють непрямим аускультативним методом М.П.Короткова за
допомогою адекватного апарата. Зокрема, у дітей для вимірювання артеріального тиску
застосовують ртутні сфігмоманометри та анероїдні манометри, а у новонароджених краще
використовувати доплеровський електронний апарат, оскільки точність вимірювання
аускультативним методом викликає сумніви.
При визначенні артеріального тиску у дитини необхідно спочатку привабити її до себе, а
також забезпечити тишу та створити спокійну атмосферу. Це дозволить покращити
точність вимірювання, оскільки сам факт присутності лікаря часто призводить до
обумовленого емоціями підвищення артеріального тиску (“ефект білого халата”).
При вимірюванні артеріального тиску слід дотримуватись таких правил:
1. Перед вимірюванням артеріального тиску, бажано протягом дня, але не менш ніж за 1
годину, необхідно уникати фізичного навантаження, а безпосередньо перед вимірюванням
дитина має посидіти в теплій кімнаті протягом кількох хвилин, зручно спираючись на
спинку крісла.
2. М’язи рук мають бути розслаблені, одежа не повинна стискувати руку, а ліктьова ямка
повинна розташовуватися на рівні серця.
3. Артеріальний тиск можна також вимірювати в положенні дитини лежачи або стоячи, але
за умови, що рука, на якій проводиться дослідження, перебуває на рівні серця.
4. За 3 години до визначення артеріального тиску не рекомендується вживати кави чи чаю,
а також приймати адреноблокатори і гіпотензивні препарати.
5. Артеріальний тиск потрібно визначати принаймні тричі з проміжком не менш, аніж 2-3
хвилини, а потім розраховувати середнє значення. Але якщо різниця в результатах
вимірювання досягає 5 мм рт.ст., то вимірювання слід продовжити до тих пір, поки різниця
не буде перевищувати 2 мм рт.ст.
6. Для виключення впливу асиметрії аускультативних даних рекомендується вимірювати
артеріальний тиск на обох руках у положенні сидячи та стоячи.
7. Співвідношення окружності пневмокамери манжетки і окружності плеча (середня
третина) повинно знаходитись в межах 0,47-0,55. Тільки при окружності плема понад 15 см
можна використовувати манжетку шириною 13 см, якою користуються у дорослих, з
внесенням відповідних поправок (табл. 5).
8. Манжетку потрібно накладати на плечо так, щоб можна було просунути під нею 1-2
пальці; при цьому її центр має знаходитись над плечовою артерією (a.brahialis), а нижній
край на 2-3 см вище ліктьової ямки.
9. У дітей старшого віку систолічний артеріальний тиск потрібно реєструвати з появою
тонів Короткова, а діастолічний — при їх зникненні (V фаза). Однак у дітей, особливо в
ранньому віці, тони Короткова можуть вислуховуватись при зниженні тиску навіть до
нульового рівня. В цих випадках необхідно орієнтуватись на IV фазу, тобто час, коли тони
починають приглушуватись.
Під час вимірювання артеріального тиску дитина може сидіти чи лежати. Руку її слід
звільнити від одягу, покласти на стіл або на край ліжка на рівні серця, у розігнутому
положенні, м’язи її мають бути розслаблені. На плече накладають манжетку, не дуже

щільно, так, щоб під неї можна було підвести 1-2 пальці; при цьому її центр має
знаходитись над плечовою артерією (a.brahialis), а нижній край на 2-3 см вище ліктьової
ямки. На внутрішньому боці ліктьової ямки намацують місце найбільш вираженої пульсації
плечової артерії і до цього місця прикладають без особливого натискування фонендоскоп.
Перекривають повітряний вентиль і за допомогою груші збільшують тиск повітря у
манжетці до зникнення артеріальних тонів. Коли артеріальні тони зникають і пульсація
припиняється, тиск підвищують ще на 30 мм рт.ст. (4 кПа), а потім повільно, зі швидкістю 2
мм рт.ст.(0,3 кПа) випускають повітря. З появою тонів фіксують систолічний артеріальний
тиск (САТ), а при їх зникненні — діастолічний (ДАТ).
Артеріальну гіпертензію у дітей необхідно діагностувати у тих випадках, коли середній
рівень систолічного і/або діастолічного тиску, розрахований на підставі трьох окремих
вимірювань, дорівнює чи перевищує 95% відрізного значення кривої розподілу
артеріального тиску (АТ) для даного віку.
Згідно з центильними кривими розподілу артеріального тиску у дітей в залежності від віку
та статі, рівні.
3 етап. Оцінити дані лабораторно-інструментального обстеження (ЕКГ, ФКГ,
рентгенографія, ОГК).
Таблиця 4
Основні причини посилення і послаблення тонів серця у дітей
Зміни тонів

Кардіальні причини

Екстракардіальні
причини
Гіпертермія
Тиреотоксикоз
Пневмосклероз

Посилення
обох тонів
серця
Посилення
I тону на
верхівці

Гіпертрофія лівого
шлуночка

Акцент II
тону на
аорті

Гіпертензія
внаслідок хвороб
нирок
(гломерулонефрит,
нефросклероз та
ін.) і ендокринних
захворювань
Вегетативносудинна дистонія
Гіпертензія малого кола Легенева
кровообігу (мітральний гіпертензія
стеноз, синдром
Емфізема легень
Ейзенменгера, дефекти Пневмонія
міжпередсердної та
Ексудативний
міжшлуночкової
плеврит
перетинок)
Туберкульоз
Деформації грудної
клітки (кіфоз,
сколіоз та ін.)
Міокардити
Анемія

Акцент II
тону на
легеневій
артерії

Послаблен

Стеноз мітрального
клапана
Блокада серця
(“гарматний тон”)
Екстрасистолія,
миготлива арит-мія
Гіпертрофія лівого
шлуночка
Гіпертензія великого
кола кровообігу
(гіпертонічна хвороба)

ня обох
тонів

Послаблен
ня I тону
на верхівці

Послаблен
ня II тону
на аорті
Послаблен
ня II тону
на
легеневій
артерії

Гостра серцева і
судинна недостатність
Декомпенсовані
вроджені і набуті
клапанні вади серця
Міокардіодистрофія
Ексудативний
перикардит
Недостатність
мітрального клапана
Недостатність клапанів
аорти
Міокардити
Міокардіодистрофія
Недостатність або
стеноз клапанів аорти

Емфізема легень
Лівосторонній
ексудативний
плеврит
Мікседема

Недостатність або
стеноз клапанів
легеневої артерії
(ізольований, тетрада
Фалло та ін.)

Вади серця:
ДЕФЕКТ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕТИНКИ
Вада серця без ціанозу
із збагаченням малого кола кровообігу
Гемодинаміка:
ліво-праве скидання крові з гіперволемією малого кола кровообігу
Клінічно проявляється на першому тижні життя, коли з’являється задишка з участю
допоміжної мускулатури, блідість, нав’язливий кашель
Діагностичні критерії:
• тахікардія
• затримка в масі тіла
• пітливість
• факультативний ціаноз (локалізований ціаноз при фізичному навантаженні)
• рано з’являється серцевий горб (до 6 місяців)
• зміщення верхівкового поштовху донизу і ліворуч, посилення його
• при пальпації систолічне тремтіння в 3-4 міжребер’ї ліворуч від краю грудини
• зміщення меж серця спочатку ліворуч, а потім праворуч
• грубий систолічний шум в 3-4 міжребер’ї ліворуч від краю грудини
• акцент ІІ тону на легеневій артерії
•
Вади серця:
ВІДКРИТА АРТЕРІЛЬНА ПРОТОКА

Вада серця без ціанозу
із збагаченням малого кола кровообігу
Гемодинаміка:
ліво-праве скидання крові з гіперволемією малого кола кровообігу
Діагностичні критерії:
• тахікардія
• затримка в масі тіла
• рано з’являється серцевий горб (до 6 місяців)
• пульсація сонних артерій
• наявність капілярного пульсу
• зміщення верхівкового поштовху донизу і ліворуч, посилення його
• при пальпації систоло-діастолічне тремтіння на основі серця
• зміщення меж серця спочатку ліворуч, а потім праворуч
• грубий систоло-діастолічний (“машинний”) шум на основі серця, який проводиться
на всю ділянку серця і на спину
підвищення CAT з зниження ДАТ

ДЕФЕКТ МІЖПЕРЕДСЕРДНЬОЇ ПЕРЕГОРОДКИ
Гемодинаміка:
ліво-праве скидання крові з гіперволемією малого кола кровообігу
Клінічно проявляється на другому році життя. Характерна підвищена стомлюваність,
задишка при фізичному навантаженні.
Діагностичні критерії:
• тахікардія
• пітливість
• блідість, малиновий відтінок губ
• факультативний ціаноз (локалізований ціаноз при фізичному навантаженні)
• можливо формування серцевого горба
• зміщення меж серця праворуч
• акцент ІІ тону над ЛА
• систолічний шум вигнання в ІІ міжребері зліва (шум відносного стенозу ЛА)
• мезодіастолічний шум відносного стенозу правого а-в отвору
Вади серця:
ХВОРОБА ФАЛЛО
Тріада Фалло:
1. стеноз легеневої артерії
2. гіпертрофія правого шлуночка
3. дефект міжпредсердної перегородки
Тетрада Фалло:
1. стеноз легеневої артерії
2. гіпертрофія правого шлуночка
3. дефект міжшлуночкової перегородки
4. декстрапозиція аорти
Пентада Фалло:
1. стеноз легеневої артерії
2. гіпертрофія правого шлуночка

3. дефект міжшлуночкової перегородки
4. дефект міжпредсердної перегородки
5. декстрапозиція аорти
Діагностичні критерії:
• стійкий ціаноз
• пароксизмальні приступи задишки (задишково-ціанотичш приступи з 6 місяців)
• значна затримка фізичного розвитку
• наявність барабанних паличок та годинникових скелець
• систолічне тремтіння на основі серця
• зміщення меж серця праворуч
грубий систолічний шум над всією ділянкою серця з punctum maximum на основі
. Електрокардіографія — метод графічної реєстрації на поверхні тіла
різниці потенціалів, що виникає під час роботи серця.
На ЕКГ відображається середнє значення всіх векторів потенціалів дії, що виникають на
певний момент роботи серця.
Електрокардіографія відіграє важливу роль у визначенні частоти і ритму серцевої діяльності, виявленні порушень провідності, в розпізнаванні дифузних та вогнищевих уражень
міокарда, порушень його трофіки, часто дозволяє встановити перевантаження та
гіпертрофію відділів серця, Для одержання ЕКГ використовують такі відведення.
Стандартні (класичні, основні): в І відведенні реєструється різниця потенціалів між
правою та лівою руками, в II відведенні — між правою рукою та лівою ногою, в III
відведенні — між лівою рукою та лівою ногою.
2. Посилені відведення від кінцівок: aVR, aVL, aVF — однополюсні відведення. При цьому
реєструючий електрод визначає різницю потенціалів між конкретною точкою електричного поля (до якої він підведений) і гіпотетичним електричним нулем.
5. Грудні відведення (V-VJ, при реєстрації яких активний електрод розміщують на одній з
шести точок в ділянці серця (табл. 1), неактивний — на кінцівках. За зубцями RV^ і SV6
можна визначати стан правого, а за SI/, 2 і RVS 6 —лівого шлуночка.
1.

Таблиця 1 Грудні відведення електрокардіограми і розташування реєструючого
електрода
Розташування реєструючого електрода

V1
V2

В VI міжреберТ біля правого краю груднини

V

На середині відстані між V3 і V4

3

V4

V

5

V6

В VI міжреберТ біля лівого краю груднини

У V міжреберТ по серединно-ключичній лінії
На перехресті горизонтального рівня V міжребер'я і
передньої підпахвової лінії
На перехресті горизонтального рівня V міжребер'я і
середньої підпахвової лінії

Елементи ЕКГ в нормі включають п'ять зубців (Р, Q, R, S, Т), інколи можна визначити
малопомітну хвилю U; три сегменти (P-Q, S-T і Т-Р), чотири інтервали (P-Q, Q-S, S-T, R-R);
два комплекси — шлуночковий (QRS) і передсердний (зубець Р), їх сума становить серцевий цикл.
Зубець Р відображає роботу передсердь, причому висхідна частина свідчить про стан
правого, а низхідна—лівого передсердя.
Інтервал PQ відповідає часу проходження імпульсу від синусового вузла до шлуночків.
У нормі він становить 11-19 мс і залежить від віку та ЧСС.
Комплекс QRS відображає процес деполяризації шлуночків, його тривалість 3-9 мс.
Помірне збільшення тривалості QRS (понад 10 мс) відзначається при гіпертрофії
шлуночків, а понад 12мс — може свідчити про блокаду_ніжок пучка Гіса.
Сегмент ST і зубець Т відображають процес реполяризації шлуночків. Високі зубці Т реєструються при ваготонії, гіперкаліємії, стенозі устя аорти. Порушення обмінних процесів у
міокарді,
гіпокаліємія,
гіпертрофія
лівого
шлуночка
з
його
систолічним
перенавантаженням, ішемія міокарда супроводжуються зміщенням сегмента ST вище або
нижче ізолінії, що, як правило, поєднується зі сплощенням або інверсією зубця Т.
Аналіз ЕКГ включає такі показники.
І.
Визначення ЧСС. Для цього число серцевих циклів (інтервалів RR) за 3 с
помножують на 20

II. Аналіз ритму серця. Нормальний синусовий ритм правильний (інтервали RR не
різняться між собою більше ніж на 0,15 с). Зубець Р позитивний у відведеннях I, II, aVF,
негативний в aVR. За кожним зубцем Р йде комплекс QRS. Інтервал PQ > 0,12 с.

III. Визначення електричної осі та електричної позиції серця. Алгебраїчна сума амплітуд зубців
(RI і Sill), виражена в міліметрах, відображає потенціали лівого шлуночка, a RIII і SI —
потенціали правого шлуночка, переважання однієї з них свідчить про відхилення електричної осі серця вліво або вправо. Кількісно величину відхилення електричної осі серця в
градусах кута а визначають за спеціальними таблицями і діаграмами.
Нормальне положення електричної осі серця у дітей віком 3-14 років коливається в
межах кута а від +30° до +70°, у дітей молодше 3 років — в межах від +70° до +100°.
Електрична позиція серця відображає позиційне зміщення серця і визначається за горизонтальним відведенням aVL і вертикальним відведенням aVF. Якщо лівошлуночковий
комплекс Rs визначається у відведенні aVF, то це вертикальна позиція, якщо ж комплекс
типу Rs виявляється у відведенні aVL — горизонтальна позиція. За наявності комплексу
QRS або Rs у відведеннях aVL і aVF — позиція проміжна. У здорових дітей частіше
виявляється вертикальна або напіввертикальна позиція, і лише у дітей старшого віку з
гіперстенічною конституцією реєструється проміжна позиція.

IV. Визначення перехідної зони проводять в грудних відведеннях за наявністю еквівалентного
комплексу RS, в якому не превалюють ліві або праві потенціали. У здорових дітей перехідна зона знаходиться у відведенні V4
V. Аналіз зубців та інтервалів. Під час оцінки ЕКГ встановлюють такі показники елементів:
наявність; тривалість; амплітуду, форму, спрямованість відносно зубців ізоелектричної
лінії. Інтервал ЕКГ — проміжок від початку одного зубця до початку іншого. Сегмент
ЕКГ — проміжок від кінця одного зубця до початку наступного. При швидкості запису 25
мм/с кожна маленька клітинка на паперовій стрічці відповідає 0,04 с, при 50 мм/с – 0,02 с.
ЕКГ в 12 відведеннях в нормі:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Зубець Р. Позитивний у відведеннях I, II, aVF, негативний в aVR, може бути
негативним або двофазним у відведеннях III, aVL, V,, V2.
Інтервал PQ 0,11—0,19 с.
Комплекс QRS. Ширина — 0,06-0,10 с. Невеликий зубець Q (ширина < 0,04 с,
амплітуда < 2 мм) є у всіх відведеннях, крім aVR, V1
Сегмент ST. Звичайно на ізолінії. У відведеннях від кінцівок в нормі можливі депресія
до 0,5 мм, підвищення до 1 мм. У грудних відведеннях можливе підвищення ST до
Змм опуклістю вниз (синдром ранньої реполяризації шлуночків).
Зубець Т. Позитивний у відведеннях I, II, V3-Vg. Негативний в aVR, Vr Може бути
позитивним, сплощеним, негативним або двофазним у відведеннях III, aVL, aVF, V1 і
V2.
Інтервал QT. Тривалість обернено пропорційна ЧСС; звичайно коливається в межах
0,30-0,46 с.

Особливості ЕКГ у дітей. ЕКГ у дітей має специфічні особливості в кожному віковому
періоді. Це зумовлено анатомічним положенням серця в грудній клітці, зміною ЧСС і
співвідношенням м'язової маси правого і лівого шлуночків, вегетативно-ендокринними
впливами, зміною швидкості поширення імпульсу збудження в міокарді в процесі
зростання і розвитку дитини, а також іншими чинниками. Протягом усього періоду
дитинства відбувається вдосконалення морфологічної структури серця і судин.
У здорових дітей часто у фазі вдиху ЧСС збільшується, у фазі видиху зменшується
(синусова дихальна аритмія). У дітей з лабільною вегетативною нервовою системою
може відзначатись синусова аритмія, яка не залежить від дихання.
Тривалість зубців та інтервалів ЕКГ у дітей коротша, ніж у дорослих. Часто
зустрічається негативний зубець Т в III і правих грудних відведеннях (іноді до відведення
V4), деформація початкового шлуночкового комплексу QRS у вигляді W або М в III
відведенні, негативний, двофазний або згладжений зубець Р в III відведенні. Нерідко
спостерігаються (особливо у дітей раннього віку) високий загострений зубець Р, глибокий
зубець Q (II і III стандартні відведення). У II і III відведеннях може спостерігатися
розщеплення або вузлуватість зубця Р за рахунок фізіологічного асинхронізму збудження
передсердя (праве передсердя збуджується раніше лівого).
У дітей раннього віку може виявлятись мінливість амплітуди комплексу QRS в тих чи інших відведеннях — фізіологічна альтерація, обумовлена лабільністю електрофізіологічних
процесів у міокарді. Розщеплення комплексу QRS у відведенні V1 у здорових дітей
вважається "синдромом надшлуночкового гребінця". Він зустрічається серед здорових
дітей у 2,3- 30 %, частіше у дітей молодшого віку. При цьому тривалість комплексу QRS не
перевищує вікової норми. Деформації комплексу QRS в інших відведеннях немає.
Походження цього феномена пов'язують із збудженням гіпертрофованого правого
"надшлуночкового гребінця", розташованого у ділянці легеневого конуса правого
шлуночка, що збуджується останнім. Також має значення положення серця в грудній клітці
і вплив на дані відведення потенціалів міокарда лівого та правого шлуночків.
У 14% здорових дітей на ЕКГ є ознаки неповної блокади правої ніжки пучка Гіса (різного ступеня розщеплення зубця R або зазублення зубця S в правих грудних відведеннях і
незначне розширення зубця S в лівих грудних і стандартних відведеннях). Тривалість
шлуночкового комплексу зберігається в межах вікової норми або не перевищує 0,10-0,11 с.
У здорових дітей досить часто зустрічається скорочення інтервалу PQ до 0,1-0,09 с. Мабуть, це зумовлено тим, що в дитячому віці має місце прискорене проведення збудження

АВ-сполученням і на рівні системи Гіса - Пуркіньє. Причина цього - в посиленні
адренергічних впливів на серце.
У 58% здорових дітей виявляється парціальний синдром передчасного збудження
шлуночків.
Він характеризується появою в різних відведеннях ЕКГ парціальної D-хвилі. Тривалість
QRS та інтервалу PQ відповідає нормі, хоча нерідко тривалість останнього знаходиться на
межі зі скороченням.
Своєрідні зміни кінцевої частини шлуночкового комплексу ЕКГ, що мають назву
"синдром ранньої реполяризаци шлуночків", зустрічаються в 1,5-2 % випадків і
вважаються варіантом норми.
Крім тривалості QT, сучасні комп'ютерні алгоритми аналізу ЕКГ включають визначення
тривалості коригованого інтервалу QT (QTc), що не залежить від ЧСС.
На подовження QTc вказують значення більше 440 мс у дітей 1-8 років і юнаків і понад
450 мс у дітей старшого віку і до 1 року. Скорочення QTc — значення менше 350 мс.
Патологічне збільшення і скорочення електричної систоли шлуночків може бути одним із
маркерів появи загрозливих для життя аритмій.
Вікова динаміка співвідношення амплітуд зубців R і S виражається в тому, що в
стандартних відведеннях з віком дитини амплітуда зубця R збільшується в І і зменшується
в III відведенні. Амплітуда зубця S, навпаки, зменшується в І і збільшується в III
відведенні, що обумовлено зміною напряму електричної осі серця. У грудних відведеннях
V, і V2 амплітуда зубця R з віком зменшується, зубця S — збільшується. У відведеннях V4V6 амплітуда зубця R дещо збільшується, що пов'язано із зміною співвідношення маси
лівого та правого шлуночків і поворотом серця навколо своїх осей.
Характерним для ЕКГ у дитячому віці є вертикальне положення електричної осі
серця, яке найчастіше реєструється у новонароджених і дітей раннього віку.

Добовий моніторинг ЕКГ та оцінка варіабельності серцевого ритму.
Він забезпечує безперервний запис сигналу в двох, а за необхідності — в 3-12
відведеннях протягом тривалого часу (до 24 год і більше). На момент обстеження ведеться
ретельний щоденник, що дозволяє зіставити зміни на ЕКГ із скаргами хворого і його
активністю протягом доби. Після закінчення запису ЕКГ на магнітну стрічку або флешкарту здійснюється комп'ютерний і лікарський аналіз за стандартними програмами. Можна
оцінити добову динаміку ЧСС, провести якісну і кількісну оцінку порушень ритму серця і
провідності. Цю інформацію можна одержати як за годину, так і за добу.
Фонокардіографія — метод графічної реєстрації звуків, що виникають під час діяльності
серця.
Фонокардіографія має ряд переваг над аускультацією. Вона дозволяє досліджувати звуки
серця в діапазонах, які не доступні або майже не доступні слуховому сприйняттю (наприклад, III і IV тони серця); дослідження форми і тривалості звуків за ФКГ дозволяє
проводити їх якісний і кількісний аналіз, що також неможливо при аускультації. Нарешті,
фонокардіо- графічне дослідження є документально підтвердженим і дозволяє спостерігати
за змінами звукових явищ, що виникають під час роботи серця хворого, в динаміці (рис. 11.21).
Недоліком ФКГ порівняно з аускультацією є неможливість оцінки тембрової
характеристики тонів і шумів серця.
Для аналізу ФКГ та орієнтування в систолічному і діастолічному інтервалах у пацієнта
одночасно реєструють ЕКГ (II стандартне відведення). Реєстрацію ФКГ проводять у тих
самих точках грудної клітки, в яких здійснюють аускультацію серця.

Рентгенографія дозволяє одержати важливу об'єктивну інформацію про: 1) зміну розмірів і конфігурації серця, обумовлену дилатацією різних його відділів; 2) зміну положення
і розмірів крупних магістральних судин (аорти і легеневої артерії); 3) стан легеневого
кровообігу тощо.
Рентгенологічне дослідження серця і крупних судин обов'язково включає два основні
методи — рентгеноскопію і рентгенографію, які суттєво доповнюють один одного. Під час
рентгеноскопії лікар-рентгенолог має можливість спостерігати природну картину пульсуючого серця і судин, постійно змінюючи положення пацієнта за екраном, щоб детально оглянути його, використовуючи принцип багатоосьового рентгенологічного дослідження.
Рентгенографія дає можливість об'єкгивізувати численні деталі змін тіні серця,
зареєстровані в стандартних позиціях, і проводити достатньо точний кількісний
аналіз виявлених порушень. Рентгенологічне дослідження серця і магістральних судин
проводять у кількох стандартних проекціях: 1) прямій, коли пацієнт обернений грудьми до
екрана; 2) у правій передній косій, коли хворий знаходиться під кутом 45° до екрана правим
плечем уперед: 3) у лівій передній косій, коли пацієнт знаходиться за екраном лівим плечем
вперед; 4) у лівій бічній.
Пряма проекція. У прямій проекції правий контур тіні серця являє собою дві дуги,
опуклі зовні (1): верхню дугу, утворену висхідною аортою і верхньою порожнистою веною;
нижню дугу, утворену правим передсердям (ПП).
б
Висхідна аорта
Низхідна аорта
Верхня порожниста вена
Передсерднс
судинний кут

Стовбур ЛА
"Талія серця"

Вушко ЛП
-------- ЛШ

Лівий контур серця складається з чотирьох дуг, в утворенні яких (зверху вниз) беруть
участь: 1) дуга аорти, точніше перехід дуги в низхідну частину цієї магістральної судини;

стовбур легеневої артерії (ЛА); 3) вушко лівого передсердя (Л П); 4) лівий шлуночок (Л
НІ). Кут між двома дугами правого контура серця має назву атріовазапьного (передсердносудинного), а кут, утворений судинним пучком і контуром лівого шлуночка, — "талією"
серця.
3)
Права передня коса проекція. Передній край тіні серця в цій проекції утворений (зверху
вниз): 1) висхідною частиною аорти; 2) стовбуром легеневої артерії та інфундибулярною
частиною правого шлуночка (conus pulmonalis); 3) лівим шлуночком. Задній край (зверху вниз):
1) верхньою порожнистою веною, що нашаровується на тінь низхідної аорти і гілки
легеневої артерії; 2) лівим передсердям; 3) правим передсердям.
4)
Ліва передня коса проекція. Передній контур тіні серця в цій проекції утворюють (зверху
вниз): 1) висхідна частина аорти; 2) праве передсердя; 3) правий шлуночок (ПНІ); задній
контур: 1) ліве передсердя; 2) лівий шлуночок (2/3 контуру).
5)
Ліва бічна проекція. Передній контур тіні серця в цій проекції утворюють (зверху вниз):
1) висхідна частина аорти; 2) правий шлуночок; задній контур: 1) ліве передсердя; 2) лівий
шлуночок. У нормі в обох косих і лівій бічній проекціях між заднім контуром тіні серця і
тінню хребта добре визначається смужка прояснення — так званий ретрокардіальний
простір, який може змінюватися при дилатації лівого і правого передсердя, що беруть
участь в утворенні заднього контуру серця.
2)

Ехокардіографія (ЕхоКП — сучасне ультразвукове дослідження органів серцевосудинної системи, що ґрунтується на принципі сканування в реальному масштабі часу
За допомогою ЕхоКГ можна вивчити:
1. Морфологічну структуру серця (розміри порожнин, товщина стінок, розташування
клапанів, величина клапанних отворів і стулок, місце їх прикріплення і замикальна функція,
стан папілярних м'язів і хорд тощо).
2. Кінематику серця (амплітуда і швидкість руху стулок клапанів, міжшлуночкової
перегородки, задньої стінки лівого шлуночка, порушення їх координації тощо).
3. Стан внутрішньосерцевої і центральної гемодинаміки (величини кінцевосистолічного і кінцево-діастолічного об'ємів, кінцево-діастолічного тиску в лівому
шлуночку, ударного об'єму крові та серцевого викиду, тиску в легеневій артерії тощо).
4. Скорочувальну здатність і діастолічну функцію міокарда (фракція серцевого викиду,
фракція вигнання, величина ізометричного розслаблення тощо).
5. При одновимірній ехокардіографії (М-режим) рух елементів серця вивчають із однієї
позиції з використанням різних кутів нахилу датчика із синхронною реєстрацією ЕКГ. При
цьому досягається висока точність вимірювань структур серця.
6.
Двовимірна ехокардіографія (В-режим) забезпечує реєстрацію просторової
орієнтації. Метод сканування в реальному масштабі часу дає зображення „зрізів" органів
серцево-судинної системи, дозволяє спостерігати за пульсацією судин і скороченням серця.
Це забезпечують датчики з багатьох різноспрямованих елементів (лінійне сканування) або з
одного, який здійснює швидкі коливальні рухи (секторне сканування).
7. Найсучаснішим методом УЗД серцево-судинної системи є доплерографічне дослідження
тобто дослідження швидкості кровотоку за допомогою ультразвуку. Доплер-ЕхоКГ
дозволяє вивчати структуру серцевої діяльності, характер і швидкість внугрішньосерцевих
потоків. При цьому основну увагу приділяють не стільки абсолютній величині швидкості
кровотоку, скільки її відношенню в різні фази серцевого циклу

Рис. 2. Апікальна проекція чотирьох
камер серця в діастолу (зліва) і
систолу (справа):
IVS — міжшлуночкова перегородка; LV
— лівий шлуночок;
RV — правий шлуночок;
LA — ліве передсердя;
RA — праве передсердя

Додатки. Засоби для контролю
Тестові завдання №-1

1,Проекція найкращого вислуховування мітрального клапана:
а) 2 міжребер’я справа від грудини
б) 2 міжребер’я зліва від грудини
в) 3-4 міжребер’я зліва від грудини
г) над верхівкою серця
2. Проекція вислуховування клапанів аорти
а) 2 міжребер’я справа від грудини
б) 2 міжребер’я зліва від грудини
г) над верхівкою серця
д) 3-4 міжребер’я зліва від грудини
3. Проекція вислуховування клапанів легеневої артерії
а) 2 міжребер’я справа від грудини
б) 2 міжребер’я зліва від грудини
в) 3-4 міжребер’я зліва від груди
г) над верхівкою серця
4. Проекція вислуховування тристулкового клапану:
а) над верхівкою серця
б) над основою мечоподібного відростка

в) 2 міжребер’я зліва від гридини
г) 2 міжребер’я справа від грудини
6. До особливостей ЄКГ у дітей раннього віку відносяться
а) частий ритм
б) лабільність ритму
в) відхилення електричної вісі праворуч
г) все перераховане
7. При горизонтальному положенні електричної вісі серця кут альфа в межах
а) від 0+39
б) від +40 до 69
в) від+70 до 90
г) від 0 до – 30
8. При нормальному положенні електричної вісі серця кут альфа в межах
а) від 0 до +39
б) від 40 до 69
в) від +70 до 90
г) від 0 до -30
9. В нормі на ЕКГ у грудних дітей переважають потенціали:
а) правого шлуночка
б) лівого шлуночка
в) правого і лівого шлуночків
г) потенціали правого і лівого шлуночків є однакові
10. З віком частота серцевих скорочень має тенденцію до:
а) зростання
б) зниження
в) не змінюється
Тестові завдання №-2
1.При гіперволемії малого кола кровообігу діаметр коренів легень:
а) зменшений
б) збільшений
в) деформований
г) не змінений
2. Для синусового ритму характерно:
а) зубець Р 1,2,3-позитивний
б) зубець Р 1,2 – позитивний, 3 – негативний
в) зубець Р 1 – позитивний. Р 1,3 – негативний
3. В нормі зубець Р у дітей в 3 відведенні:
а) позитивний
б) негативний
в) відсутній
4, Які зміни ЕКГ характерні для гіпокаліємії
а) зниження Т
б) підвищення Т
в) атріовентрікулярна блокада
5. Які зміни ЕКГ характерні для гіпокальціємії
а) подовження інтервалу QT
б) підвищення Р
в) збільшення Q
г) скорочення інтервалу QT

6. Водієм серцевого ритму в нормі є:
а) атріовентрикулярне сполучення
б) синусовий вузол
в) центри правого передсердя
7. Яка мінімальна частота ритму, який забезпечує підтримання гемодинаміки у дітей
грудного віку (в уд./хв.)
а) 70
б) 45
в) 50
г) 60
8, Які параметри оцінює ехокардіографічне дослідження:
а) розміри порожнин серця
б) стан серцевих клапанів
в) стан міжшлуночкової перегородки
г) ударний, хвилинний об’єм серця
д) все перераховане
9. Найбільш точним методом визначення меж серця є:
а) пальпація
б) перкусія
в) рентгеноскопія
г) рентгенографія
д) ехокардіографія
10. Збільшення печінки найбільш вірогідно:
а) при серцевій недостатності
б) при судинній недостатності
в) при тому і іншому
Тестові завдання№-3
1. Основні клінічні прояви міокардиту:
а) тахікардія
б) розширення меж відносної серцевої тупості переважно вліво
в) зниження вольтажу шлуночкового комплексу ЕКГ
г) тахіпноє
д) все перераховане
2. Лівошлуночкова серцева недостатність клінічно характеризується:
а) появою вологих хрипів у легенях
б) тахіпноє
в) тахікардією
г) появою ритму галопу
д) все перераховане
3. Серцева недостатність за правошлуночковим типом клінічно характеризується
а) тахікардією
б) периферійними набряками
в) збільшеними розмірами печінки
г) все перераховане
4. Які функції серця дозволяє оцінити електрокардіографічний метод?
а) автоматизм
б) провідність
в) збудливість
г) все перераховане

5. В нормі електрична позиція серця у дітей шкільного віку:
а) право грама
б) лівого рама
в) нормальна
г) вертикальна
д)правільна відповідь в, г
6. Фактори що забезпечують величину артеріального тиску:
а) загальний периферійний опір
б) насосна функція серця
в) об’єм циркулюючої крові
г) розтяжимість судин
д) все перераховане
7. При набряку легенів спостерігаються
а) задишка
б) ортопное
в) велика кількість вологих хрипів в легенях
г) затримка сечевипускання
д) все перераховане
8. Серцева недостатність може бути наслідком:
а) міокардиту
б) вроджених вад серця
в) тяжких порушень серцевого ритму
г) все перераховане
9. При перикардиті спостерігаються наступні зміни ЕКГ
а) зниження вольтажа ЕКГ
б) негативний зубець Т
в) зміщення ST
г) все перераховане
10. Ритм галопу - це:
а) випадіння при аускультації 1 тону
б) поява при аускультації 3 і 4 тону
в) випадіння при аускультації 2 тону

Контрольні питання.
9.Правила аускультації серця у дітей. Місця проекції серцевих клапанів на грудну клітку та
місця їх вислуховування.
10. Алгоритм аускультації серця.
11. Тони серця, їх характеристика в нормі.
12. Основні причини посилення та послаблення серцевих тонів.
13. Серцеві шуми, їх види.
14. Диференціальна діагностика функціонального та органічного серцевого шуму.
15. Диференціальна діагностика шуму тертя перикарду та серцевого шуму.
16. Основні ознаки ДМШП
17. Основні ознаки ВАП.
18. Основні ознаки ДМПП,тетради Фалло
19. Основні відмінності між вродженими і набутими вадами серця у дітей.
20. Особливості ЕКГ і ФКГ у здорових дітей різного віку.
21. Ехокардіографія, можливості метода, показання.

Ситуаційні завдання.
№ 1.
Дитині 2 місяці. Мати скаржиться на виражену задишку, непродуктивний кашель, акроціаноз,
відмову від груді. При огляді стан дитини тяжкий, зниженого живлення, акроціаноз. Дихання
стогнуче, 80 за 1 хв. з участю додаткових м‘язів. Межі відносної тупості серця: права – на 3см
назовні від правої грудинної лінії, ліва – по l. axillaris anterior, верхня – ІІ ребро. Аускультативно –
грубий систолічний шум в прекардіальній області, більш в ІІІ міжребер’ї, зліва від грудини. Акцент
ІІ тону на art. pulmonalis.
Чи є зміни серцево-судинної системи?
№2
Хлопчик 11 місяців, поступив в стаціонар зі скаргами на відставання у фізичному розвитку, появу
задишки і периорального ціанозу при фізичній або емоційній напрузі.
З анамнезу відомо, що недостатня надбавка в масі тіла відмічається з 2 місячного віку, при
годуванні спостерігалась швидка стомлюваність, відмова від грудей, На бронхіти і пневмонії не
хворів. При огляді: шкірні покрови з ціанотичним відтінком, периферичний ціаноз, симптом
«барабанних паличок» і «годинкових скелець». Ділянка серця візуально не змінена, межі відносної
серцевої тупості: ліва – по лівій серединно-ключичній лінії, права – по правій парастернальній лінії,
верхня – 2 міжребер’я. Тони серця задовільної гучності, ЧСС -140/хв., ЧД – 40/хв.. Уздовж лівого
краю грудини вислуховується систолічний шум жорсткого тембру, 2 тон ослаблений в другому
міжребер’ї зліва. В легенях перильне дихання, хрипів немає. Печінка і селезінка не збільшені.
Чи є зміни серцево-судинної системи?

7. Рекомендована література.
Основна:
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.
К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
Додаткова:
1.Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. - С-П. Фолиант, 2001. - С.
223-236, 248-262
2.Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г. Майданника,
К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 36 – 56с
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Актуальність теми: Вивчення анатомо-функціональних особливостей органів
дихання у дітей є актуальним для розуміння змін, що можуть зумовлювати розвиток різних
захворювань цієї системи в дитячому віці. Вміння вірно дослідити стан органів дихання
дитини дозволить виявити певні ознаки їх ураження, що буде сприяти ранньому виявленню
респіраторної патології, яка посідає одне з провідних місць у структурі захворюваності
дітей.
Загальні компетентності:
- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
– Здатністя до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Здатність застосовувати знання в практичній ситуації .
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різніх джерел.
- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- Здатність приймати обґрунтовані рішення.
-Здатність працювати в команді.
- Навички міжособистісної взаємодії.
Фахові компетентності:
 Збирати анамнез у дитини з хворобою органів дихання.
 Проводити об’єктивне обстеження органів дихання з врахуванням вікових
особливостей дитини.
 Аналізувати та інтерпретувати отримані дані з урахуванням анатомо-фізіологічних
особливостей організму дитини.
 Оцінювати отримані дані.
 Вміти доповісти і фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного
хворого чи історії розвитку дитини (ф.003-о і №112/о).
Практичні навички:
 Вміти провести загальний клінічний огляд дитини в умовах педіатричної
медичної установи.
 Вміти оцінити частоту дихання за одну хвилину, наявність задишки, ступінь ДН.
 Вміти провести обстеження органів дихання методом клінічної пальпації дитини
в умовах педіатричної медичної установи.
Методи навчання:
Словесні (бесіда, дискусія)
Наочні (відео-файли основних функцій дихальної системи у дітей, схематичні
зображення АФО органів дихальної системи)
Практично-наочні (огляд і клінічне обстеження пацієнтів в умовах педіатричного
стаціонару, ознайомлення з медичними картами пацієнтів)
Методи контролю:
Тестовий контроль вихідного рівня знань.
Усне опитування під час розбору теми.
Контроль виконання практичного завдання в «малих» групах.
Заключний контроль рівня знань за допомогою ситуаційних задач.

Міждисциплінарна інтеграція.
Назви попередніх дисциплін
1. Кафедра анатомії

2. Нормальна фізіологія

3. Гістологія та ембріологія

4. Латинська мова
5. Психологія
6. Кафедра фармакології

Отримані навички
Знання анатомічних особливостей органів
дихання. Знати топографію гортані, трахеї,
легень і їх нижні границі. Зобразити
схематично проекцію долей легень на
передні, бокові і задні поверхні грудної
клітки.
Знання фізіологічних особливостей
процесу а) регулювальний вплив
дихального центру і кіркової речовини
великого мозку; б) дренажна функція
бронхів; в) газообмін у легенях. Знати
функції легень, розуміти взаємовідносини
між легеневим кровотоком, швидкістю
повітря при видосі, основні механізми,
дифузії кисню та вуглекислого газу в
альвеолах.
Знання етапів ембріологічного розвитку
органів дихання та гістологічної будови
верхніх та нижніх дихальних шляхів,
легень.
Володіння термінологією
Застосовувати знання психології дитячого
віку при спілкуванні з дитиною
Знати застосування медичних препаратів
для визначення дихальної функції легень
методом спірографії, бронхографії.

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент під час підготовки до заняття.
Термін
Дихальна недостатність
Вимушене положення
Експіраторна задишка
Інспіраторна задишка
Змішана задишка
Апное
Тахіпное
Брадіпное
Еластичність гр. кл.

Характеристика
невідповідність між потребами в кисні організму та
можливістю дихальної системи її забезпечити
положення яке дитина намагається зайняти для
полегшення свого стану при хворобі
утруднення видиху з сильною участю в ньому м‘язів
черевного пресу
утруднення вдиху, що може супроводжуватися
втягуванням міжреберних проміжків та надключичних
ямок на вдиху.
Утруднення як вдиху, так і видиху.
Зупинка дихання до 15 с
Збільшення частоти дихання на 30 і більше відсотків
Зменшення частоти дихання на 30 і менше відсотків
Податливість гр.. кл. при стисканні її руками лікаря в
передньо-задньому та бокових напрямках в стані
спокою.

Резистентність гр.. кл.
Голосове тремтіння

Відчуття опору гр. кл. при стисканні її в передньозадньому та бокових напрямках в стані спокою.
Відчуття вібрації гр. кл. пацієнта долонями лікаря, які
знаходяться на гр. кл. дитини при промові нею слів
«три», «трактор».

4.2. Теоретичні питання до заняття
1. Анатомо-фізіологічні особливості порожнини носа. Клінічне значення?
2. Анатомо-фізіологічні особливості при носових пазух у дітей, клінічне значення,
3. Анатомо-фізіологічні особливості гортані дітей. Клінічне значення?
4. Анатомо-фізіологічні особливості лімфатичного кільця глотки у дітей. Клінічне
значення?
5. Анатомо-фізіологічні особливості трахеї та бронхів у дітей, клінічне значення цих
особливостей?
6. Анатомо-фізіологічні особливості легеневої тканини та плеври, клінічне значення
цих особливостей?
7. Особливості збору анамнезу у дітей із захворюваннями органів дихання.
8. Послідовність обстеження дитини, клінічний огляд при оцінці дихальної системи.
9. Види задишки та зміни дихання при захворюваннях органів дихальної системи.
10. Дихальна недостатність, ступені та клінічні прояви у дітей.
11. Послідовність пальпації при обстеженні органів дихання.
12. Послідовність визначення голосового тремтіння.
13. Частота дихання у дітей різного віку,його ритмічність.
14. Типи дихання у дітей у віковому аспекті,глибина дихання.
15. Характеристика різних видів задишки.
4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті студентами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зібрати анамнез у дитини з захворюванням органів дихання.
Провести загальний та спеціальний огляд хворої дитини.
Підрахувати частоту дихання у дитини.
Пропальпувати грудну клітку у дитини з захворюванням органів дихання.
Провести дослідження голосового тремтіння органів дихання.
Інтерпретувати дані клінічного огляду та пальпації при обстеженні органів
дихання.

5. Зміст теми:
Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання в дітей
Дихальні шляхи поділяють на три відділи: верхній (ніс, глотка), середній (гортань,
трахея, бронхи), нижній (бронхіоли, альвеоли). До моменту народження дитини їхня
морфологічна будова ще недосконала, з чим пов'язані й функціональні особливості
дихання. Формування органів дихання закінчується в середньому до 7-річного віку, а в
подальшому збільшуються лише їхні розміри.
Усі дихальні шляхи у дітей мають значно менші розміри та вужчий просвіт, ніж у
дорослих. Слизова оболонка більш тонка, ніжна, легко ушкоджується. Залози недостатньо
розвинуті, вироблення ІgА та сурфактанту - незначне. Підслизовий шар пухкий, містить
незначну кількість еластичних і сполучнотканинних елементів, багато васкуляризований.
Хрящовий каркас дихальних шляхів м'який та податливий. Це сприяє зниженню бар'єрної

функції слизової оболонки, легшому проникненню інфекційних та атопічних агентів у
кров'яне русло, виникненню передумов до звуження дихальних шляхів за рахунок набряку.
Ніс і носоглотковий простір у дітей раннього віку мають малі розміри. Носові ходи
вузькі, раковини товсті (нижні розвиваються до 4-річного віку), тому навіть незначні
гіперемія та набряк слизової оболонки зумовлюють непрохідність носових ходів,
спричинюють задишку, утруднюють ссання. З приносових пазух до моменту народження
сформовані лише гайморові, вони дуже малого розміру і починають розвиватися після
року (розвинени к 7 року життя). Етмоїдальна, сфеноїдальна та дві фронтальні пазухи
закінчують свій розвиток до віку 12, 15 та 20 років відповідно.
Носослізна протока коротка, розташована близько до кута ока, клапани її
недорозвинені, тому інфекція легко проникає з носа в кон'юнктивальний мішок.
Глотка відносно широка та мала. Євстахієві (слухові) труби, що з'єднують носоглотку
та барабанну порожнину, короткі, широкі, прямі й розташовані горизонтально, що
полегшує проникнення інфекції з носа до середнього вуха. У глотці розташоване
лімфатичне кільце (Вальдеєра—Пирогова), до складу якого входять 6 мигдаликів: 2
піднебінні, 2 трубні, 1 носоглотковий і 1 язиковий. При обстеженні ротоглотки застосовується термін «зів». Зів — це анатомічне утворення, оточене внизу коренем язика, з
боків - піднебінними мигдаликами та дужками, вгорі - м'яким піднебінням та язичком,
ззаду - задньою стінкою ротоглотки, спереду - ротовою порожниною.
Надгортанник у новонароджених відносно короткий та широкий, може бути причиною
функціонального звуження входу в гортань та виникнення стридорозного дихання.
Гортань у дітей розташована вище і довша, ніж у дорослих, має лійкоподібну форму з
чітким звуженням у ділянці підзв'язкового простору (у новонародженого 4 мм), яке
поступово розширюється. Голосова щілина вузька, м'язи її легко стомлюються. Голосові
зв'язки товсті, короткі, слизова оболонка дуже ніжна, пухка, значно васкуляризована,
багата на лімфоїдну тканину, що легко призводить до набряку підслизової оболонки при
респіраторній інфекції та виникнення синдрому крупу.
Трахея відносно більшої довжини і ширини, лійкоподібної форми, містить 15-20
хрящових кілець, дуже рухлива. Стінки трахеї м'які, легко спадаються. Слизова оболонка
ніжна, суха, добре васкуляризована.
До моменту народження дитини бронхіальне дерево сформоване. Розміри бронхів
інтенсивно збільшуються на 1-му році життя та в підлітковий період, їх також утворюють
хрящові півкільця, які в ранньому дитинстві не мають замикальних пластинок, з'єднані
фіброзною перетинкою. Хрящі бронхів дуже еластичні, м'які, легко зміщуються. Бронхи в
дітей відносно широкі, правий головний бронх є майже прямим продовженням трахеї, тому
саме в ньому найчастіше виявляють сторонні предмети. Для найдрібніших бронхів
характерна абсолютна вузькість, чим пояснюється виникнення обструктивного синдрому
саме в дітей раннього віку. Слизова оболонка великих бронхів вкрита миготливим
війчастим епітелієм, який не дуже добре виконує функцію очищення бронхів
(мукоциліарний кліренс). Незавершеність мієлінізації блукаючого нерва та недорозвинення
дихальних м'язів сприяють відсутності кашльового рефлексу в маленьких дітей або дуже
слабким кашльовим поштовхом. Накопичений у дрібних бронхах слиз легко закупорює їх і
призводить до виникнення ателектазів та інфікування легеневої тканини.
Легені в дітей, як і в дорослих, мають сегментарну будову. Сегменти розділені між
собою сполучнотканинними перетинками. Основна структурна одиниця легені - ацинус,
але термінальні його бронхіоли закінчуються не китицею альвеол, як у дорослих, а
мішечком , з «мереживних» країв якого поступово формуються нові альвеоли, кількість
яких у новонароджених у 3 рази менша, ніж у дорослих. З віком збільшується і діаметр
кожної альвеоли. Паралельно наростає життєва ємність легень. Інтерстиціальна тканина
легень пухка, багата на судини, клітковину, містить мало сполучнотканинних та
еластичних волокон. У зв'язку з цим легенева тканина в дітей перших років життя більш
насичена кров'ю, менш повітроносна. Недорозвинення еластичного каркасу призводить до

виникнення емфіземи та ателектазів. Схильність до ателектазів виникає також внаслідок
дефіциту сурфактанту - плівки, яка регулює поверхневий альвеолярний натяг і стабілізує
об'єм термінальних повітроносних просторів, тобто альвеол. Синтезується сурфактант
альвеолоцитами II типу і з'являється у плода масою не менше ніж 500-1000 г. Чим менший
гестаційний вік дитини, тим більший дефіцит сурфактанту. Саме дефіцит сурфактанту
лежить в основі недостатнього розправлення легень у недоношених дітей та виникнення
респіраторного дистрес-синдрому.
Основні функціональні фізіологічні особливості органів дихання в дітей. Дихання в
дітей часте (що компенсує малий об'єм дихання) і поверхневе. Частота тим більша, чим
молодша дитина:
- новонароджений дихає 40-60 разів за 1 хв,
- дитина у віці 6 міс – 35-45,
- 1 року - 30-35,
- 5 років – 25,
- 10 років - 20,
- старше 10 років – 18-16,
- дорослі – 12-14 разів за 1 хв.
Прискорення чи уповільнення дихання констатують при відхиленнях частоти дихання від
середніх показників на 30-40 % і більше. У новонароджених дихання неритмічне з
короткими зупинками (апное). Переважає діафрагмальний тип дихання, після 1 року - він
змішаний, з 7-8-річного - у дівчаток - грудний, з 9-10 років у хлопчиків - черевний.
Дихальний об'єм легень тим менший, чим молодша дитина. Хвилинний об'єм дихання
також з віком збільшується. Однак цей показник відносно маси тіла в немовлят у 2- 3 рази
більший, ніж у дорослих. Життєва ємність легень у дітей значно нижча, ніж у дорослих але
відносно масі тіла більша (у новонароджених 190 мл/кг, у дорослих – 100-105 мл/кг).
Газообмін у дітей більш інтенсивний завдяки багатій васкуляризації легень, великій
швидкості кровообігу, високим дифузійним можливостям.
Вікові показники функціонування системи дихання у дітей
Вік

Дихальний
об’єм, мл

Новонароджений
1 рік
5 років
12 років
Дорослий

15-20
60-80
120-160
250-300
400-500

Вік
Новонар.
1 рік
5 років
12 років
Дорослий

Хвилинна
ємність
дихання, мл
600-700
2000-2700
3500-3900
4300-5000
6000-7000

ЖЄЛ, мл

1100-1200
2000-2200
3500-5000

Вміст кисню та вуглекислого газу в крові у дітей
Кількість кисню Кількість
вуглекислого
газу
80 – 108 мм
30 -35 мм.рт.ст
100 мм.рт.ст.
35 -40 мм
100
40 - 45
100
40 - 45

Методика обстеження органів дихання в дітей.

1. Огляд
- загальний стан хворого
- поведінка хворого
- положення у ліжку
- голос
- тип дихання
- характер носового дихання
- наявність виділень з носа, їх характер
- огляд шкіри обличчя
- огляд слизової зіва
- огляд передніх носових ходів
- статичний огляд грудної клітки (форма, деформації, стан міжреберних проміжків)
2. Пальпація
- обвід грудної клітки
- напівобводи грудної клітки
- визначення синхронності і рівномірності рухів грудної клітки
- підрахунок частоти дихання
- болючість грудної клітки
- еластичність грудної клітки
- голосове тремтіння
- відчуття тертя плеври
- пальпація ребер і міжреберних проміжків

Вік дитини
Новонароджений1 рік
5 років
10 років
12-14 років

Частота дихання у дітей
Частота дихання (хв)
40-60
30-35
25
20
16-18

Проекція часток легень на грудну клітку
Топографія
Права легеня
На передню поверхню грудної клітки
Вище рівня IV ребра
Верхня частка
Нижче рівня IV ребра
Середня частка
На бокову поверхню грудної клітки
Вище рівня IV ребра
Верхня частка
Нижче рівня IV ребра
Між рівнем IV-VI ребра
Середня частка
Нижче рівня VI ребра
Нижня частка
На задню поверхню грудної клітки
Вище лінії, яка з'єднує spina scapulae і IV ребро
Верхня частка
Нижче лінії, яка з'єднує spina scapulae і IV ребро Нижня частка

Ліва легеня
Верхня частка
Нижня частка
Верхня частка
Нижня частка
Верхня частка
Нижня частка

Топографія нижніх країв легень у дітей
Топографічна лінія
Lin.medioclavicularis
Lin.axilaris media
Lin.scapularis
Lin.paravertebralis

Нижній край легень
Праворуч
Ліворуч
VI ребро
VIII ребро
IX ребро
IX-Х ребро
X ребро
на рівні задніх відростків XI грудного хребця

Синдром дихальної недостатності - це стан, при якому організм не забезпечує
підтримання нормального газового складу крові, що призводить до зниження
функціональних можливостей організму. Мається на увазі недостатність функції
зовнішнього дихання, що призводить до розвитку гіпоксемії (недостатності кисню в
артеріальній крові), внаслідок чого розвивається гіпоксія (недостатня кількість кисню в
організмі). Дихальна недостатність поділяється за ступенями тяжкості:
І ступінь — у стані спокою клінічних проявів немає або вони виражені незначно. Під час
легкого фізичного навантаження з'являється помірна задишка, періоральний ціаноз,
тахікардія, рО2 – 80-90 мм рт. ст. Хвилинний об'єм дихання збільшений, а хвилинна
вентиляція легень і резерв дихання зменшені.
II ступінь - у стані спокою спостерігається помірна задишка (частота дихання збільшена
на 25%), тахікардія, блідість шкіри, пері-оральний ціаноз. Збільшується співвідношення
між пульсом і дихан-ням за рахунок почастішання останнього, розвивається тенденція
допідвищення артеріального тиску й ацидозу (рН-7,3), збільшення хвилинної вентиляції
легень та хвилинного об'єму дихання, рО-70-90 мм рт. ст.
III ступінь - дихання поверхневе, різко прискорене (більше ніж на 50 %), ціаноз із
землистим відтінком, липкий піт, артеріальний тиск зменшується, резерв дихання
знижується до 0. Хвилинний об'єм дихання зменшується, рО2 зменшується до 70 мм рт.
ст., метаболічний ацидоз (рН нижче ніж 7,3), можлива гіперкапнія (рСО2 70—80 мм рт.
ст.). У разі подачі кисню стан хворого поліпшується незначно.
IVступінь - гіпоксемічна кома. Свідомість відсутня, дихання аритмічне, періодичне,
поверхневе. Акроціаноз, набухання шийних вен, артеріальна гіпотензія, рО2 менше ніж 50
мм рт. ст., рСО2 більше ніж 100 мм рт. ст., рН - 7,15 і нижче. Інгаляція кисню не
спричинює поліпшення, а інколи зумовлює погіршення загального стану.
Газовий склад крові дітей (старше 4 тижнів) у нормі
Вимірюваний показник
рСО2 (артеріальної)
рО2 (артеріальної)
рН
НСО2(стандартний бікарбонат)
Зміщення основ

Значення показника
37-47 мм рт.ст.
80-108 мм рт.ст.
7,35-7,45
21-27 ммоль/л
-3,5 + 2,5

План і організаційна структура навчального заняття

№
з/п

Етапи заняття

Розподіл
часу*

Види контролю**

Засоби навчання

Письмове
тестування
і/або
усне /письмове/
опитування
за
стандартизованими
переліками питань

Перелік
запитань,
письмові тести,
Письмове
приладдя
(ручки, папір)

1.
1.1
1.2
1.3

15%
Підготовчий етап
Організаційні питання.
5
хвилин
Формування мотивації.
Контроль
початкового
рівня
підготовки
(стандар-тизовані засоби
10-15
контролю).
хвилин

2.

65%
Основний етап
а).демонстрація
30-40
викладачем
методики хвилин
(алгоритму) обстеження
Спостереження за
дитини
напрацюванням
б). Самостійна робота
практичних
студентів:
курація
навичок,
оцінка
хворих дітей, оцінка
навичок
під
час
отриманих результа-тів, 30-40
проведення
обґрунтування
хвилин
курації;
посиндромної
діагностики,
інтерпретація
інструментальних
методів обстеження.

3.
3.1.

3.2.

3.3

20%
Заключний етап
Контроль кінцевого рівня 10
підготовки.
хвилин
Загальна оцінка
навчальної діяльності
студента.
Інформування студентів
про тему наступного
заняття.

5
хвилин
5
хвилин

Фантоми,
муляжі,
пацієнти,
історії
хвороби,
результати
лабораторних
та
інструментальних
обстежень.

Ситуаційні задачі
Вирішення
і
обговорення
Письмове
приладдя
ситуаційних задач
(ручки, папір)

Методичні
рекомендації,
літератури

списки

Методика організації навчального процесу на практичному занятті.
1. Підготовчий етап
Актуальність теми: Вивчення анатомо - функціональних особливостей органів
дихання у дітей є актуальним для розуміння змін, що можуть зумовлювати розвиток
захворювань цієї системи в дитячому віці. Вміння вірно дослідити стан органів дихання
дитини дозволить виявити певні ознаки їх ураження, що буде сприяти ранньому
виявленню респіраторної патології, яка посідає одне з провідних місць у структурі
захворюваності дітей. Знання анатомо – фізіологічних особливостей, методики

обстеження і семіотики захворювань органів дихання допоможе своєчасно
діагностувати та лікувати захворювання, проводити профілактичні заходи.
Мета заняття: вивчити особливості органів дихальної системи у дітей різного віку,
вміти оцінити стан дихальної системи в різні періоди дитинства та визначити симптоми
її ураження.
Тестовий контроль вихідного рівня знань ( 1-2 рівень, 3 варіанти по 10 тестів, див.
додаток)
Основний етап:
-а) формування нових знань та умінь
1. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання дихальної системи
шляхом огляду.
2. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання дихальної системи
шляхом пальпації.
3. Уміння оцінити та інтерпретувати отримані дані при огляді та пальпації.
-б) оволодіння практичними навичками;
1. Робота з хворими, виявлення ознак захворювання дихальної системи шляхом
огляду.
2. Робота з хворими, виявлення ознак захворювання дихальної системи шляхом
пальпації.
3.Клінічний аналіз виявлених даних відносно конкретної ситуації
4. Алгоритм (методика) підрахунку ЧД у дітей в залежності від віку
5. Оцінка та інтерпретація результатів обстеження
- навчитися клінічному аналізу відносно конкретної ситуації
Заключний етап
- оцінюється поточна діяльність кожного студента
- проводиться аналіз успішності, оголошується оцінка кожного студента і заноситься
в журнал
- підписується відомість обліку відвідування і успішності занять
- надається інформація про тему наступного заняття.

Додаток
6.1. Контрольні питання
6.2. Тести для контролю вихідного рівня знань.
6.3. Задачі для контролю заключного етапу
6.4. Відповіді для тестів та задач
Питання для усного опитування
1. Особливосты ембріогенезу легень?
2. Гістологічні особливості легень у дітей. Клінічні висновки.
3. Основні функції легень, їх особливості у дітей, клінічні висновки.
4. АФО будови носа у дітей, клінічні висновки.
5. АФО будови приносових пазух у дітей, клінічні висновки.
6. Частота дихання у дітей в залежності від віку.
7. АФО будови гортані, клінічні висновки.
8. АФО будови трахеї та бронхів у дітей, клінічні висновки.
9. Особливості типу дихання в залежності від віку.
10. Типи задишки у дітей, клінічні висновки.

Завдання для «мозкового штурму»
1. Визначити у пацієнта при клінічному огляді основні синдроми, які виникають при
захворюваннях дихальної системи у дітей.
2. Визначити тактику фізикального обстеження пацієнта для узагальнення симптомів
ураження дихання у дітей.
3. Визначити основні пальпаторні зміни для виявлення ураження органів дихальної
системи у дітей.
Завдання для самостійної роботи студентів
Тема: Анатомо-фізіологічні особливості, методика обстеження органів дихання у
дітей. Особливості збору анамнезу, клінічного огляду, пальпації грудної клітки
Теоретичні питання до заняття:
1. Особливосты ембріогенезу легень?
2. Гістологічні особливості легень у дітей. Клінічні висновки.
3. Основні функції легень, їх особливості у дітей, клінічні висновки.
4. АФО будови носа у дітей, клінічні висновки.
5. АФО будови приносових пазух у дітей, клінічні висновки.
6. Частота дихання у дітей в залежності від віку.
7. АФО будови гортані, клінічні висновки.
8. АФО будови трахеї та бронхів у дітей, клінічні висновки.
9. Особливості типу дихання в залежності від віку.
10. Типи задишки у дітей, клінічні висновки
Завдання для самоконтролю:
1. Напишіть яка частота дихання у дитини 1 року.
2. Напишіть яка частота дихання у дитини 5 років.
3. Напишіть можливі причини інспіраторної задишки.
4. Напишіть можливі причини експіраторної задишки.
5. Напишіть можливі причини посилення та послаблення голосового тремтіння.
6. Напишіть яка хвилинна ємність дихання у дитини 1 року.
7. Напишіть яка ЖЕЛ у дитини 5 років.
8. Напишіть яка ЖЕЛ у дитини 14 років.
Рекомендована література
Основна
1. 1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2018 - 880с.;
2. 2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна
О.В.-К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
3. Матеріали лекцій.
Додаткова
1. Пропедевтика детских болезней. А.В.Мазурин, И.М.Воронцов.-СПб:
ООО"Издательство Фолиант", 2001.-928с.;ил.
2. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г.
Майданника, К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.
3.Клинические рекомендации по лечению и профилактике осложнений ОРИ у детей.
Киев, 2016, 56 с. В.Г.Майданник.

Тести для контролю вихідного рівня знань по темі : Анатомо-фізіологічні особливості,
методика обстеження органів дихання у дітей. Особливості збору анамнезу, клінічного
огляду, пальпації грудної клітки
Тест 1.1
1. До якого тижня внутрішньоутробного розвитку закінчується формування бронхіального
дерева?
a) 4;
b) 6;
c) 8-10;
d) 16.
2. В який строк внутрішньоутробного розвитку легень виділяють альвеолярну стадію
розвитку (в тижнях)?
a) 4-16;
b) 16-24;
c) 24-40.
3. З якого віку (в міс) виявляється на рентгенівському знимку верхньощелепна (гайморова)
пазуха?
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 12;
e) 18.
4. Аденоїдні вегетації - це збільшення:
a) піднебінних мигдаликів;
b) носоглоткового(глоткового) мигдалика;
c) фоллікулів задньої стінки глотки;
d) сосочків язика.
5. Потреба в кисні на кг маси тіла у дітей в порівнянні з дорослими:
a) більша;
b) менша;
c) така ж.
6. Особливості будови легеневої тканини у новонароджених, крім:
a) недостатній розвиток еластичної тканини;
b) добре розвинута еластична тканина;
c) недостатній розвиток альвеол;
d) знижена повітряність легеневої тканини.
7. Пневмонії середньої частки перебігають важче тому, що:
a) середньодолеві бронхи мають вузький просвіт;
b) середньодолеві бронхи сдавлюються лімфовузлами;
c) середня доля погано кровопостачається;

d) легкий занос микроорганізмів з током повітря.
8. На задню поверхню грудної клітини праворуч проектуються частки легень, окрім:
a) верхня;
b) середня;
c) нижня.
9. Голосове тремтіння (дрижання) послаблюється при:
a) ущільненні легеневої тканини;
b) інфільтративних процесах в легенях;
c) емфіземі, ексудативному плевриті;
d) утворенні порожнини із щільними стінками в легенях.
10. Частота дихання (за 1 хвилину) у дітей 10 років:
a) 30-35; b)25; c) 20; d)18-16.

Тест 2.1
1. В який строк внутрішньоутробного розвитку виділяють залозисту стадію розвитку легень
(в тижнях)?
a) 4-16;
b) 16-24;
c) 24-40.
2. Коли починається активний синтез сурфактанту?
a) І триместр вагітності;
b) 2 триместр вагітності;
c) І половина вагітності;
d) з кінця внутрішьоутробного розвитку.
3. До якого віку (в роках) завершується в середньому розвиток гайморової пазухи у дітей?
a) 1-2;
b) 7-8;
c) 10-11;
d) 12-15.
4. Скільки сегментів виділяють в правій легені?
a) 8;
b) 9;
c) 10;
d) 11;
e) 12.
5. Хвилинний об'єм дихання на 1кг маси тіла у дітей в порівнянні з дорослими:
a) більший;
b) менший;
c) такий самий.
6. На передню поверхню грудної клітини праворуч проектуються частки легень, окрім:
a) верхняя;
b) середня;
c) нижня.
7. Лабільний ритм дихання дітей першого півріччя обумовлений:
a) недосконалістю нервово-рефлекторних механізмів дихання;
b) недостатньою продукцією сурфоктанту;
c) гіпоксією дихального центра;
d) слабкістю скорочення м’язів діафрагми.
8. Анатомічні особливості порожнини носа у дітей раннього віку, окрім:
a) недорозвинення порожнин;

b) ніжність слизової оболонки;
c) щільність хрящів;
d) вузкість носових ходів;
e) несформований нижній носовий хід.
9. Схильність до ателектазів у дітей раннього віку пояснюється:
a) недорозвиненістю дихального центра;
b) добрим кровозабепезпеченням легень;
c) вузкістю бронхів;
d) слабо розвиненим еластичним каркасом.
10. Частота дихання (за 1 хвилину) у дітей 1 року:
a) 40-60;
b) 30-35;
c) 25;
d) 20;
e) 18-16.
Тест 3.1
1. В який строк внутрішньоутробного розвитку виділяють стадію реканалізації (в тижнях)?
a) 4-16;
b) 16-24;
c) 24-40.
2. Чим пояснюється відносна рідкість носових кровотеч у дітей?
a) ніжна слизова оболонка носа;
b) недостатній розвиток кавернозної тканини носу;
c) вузість носових ходів;
d) м'якість хрящів носу.
3. До якого віку у дітей зберігається вузька голосова щілина (в роках)?
a) 1;
b) З;
c) 6;
d) 8;
e) 15.
4. Пневмонії у дітей раннього віку найбільш часто локалізуються в сегментах лівої легені:
a) 1;
b) 3;
c) 4-6;
d) 8;
e) 7-9.
5. Газообмін в легенях на 1 кг маси тіла у дітей в порівнянні з дорослими:
a) більший;
b) менший;
c) такий самий.
6. На бокову поверхню грудної клітини праворуч проектуються частки легень, окрім:
a) верхняя;
b) середня;
c) нижняя;
d) язичкова.
7. Особливості будови бронхів у дітей, окрім:
a) вузкій просвіт;
b) ніжність слизової оболонки;
c) добре кровопостачання слизової оболонки;
d) добрий розвиток еластичних і м'язових волокон;

e) недорозвиненість хрящевого каркасу;
8. Особливість гортані у дітей раннього віку:
a) хороший розвиток еластичних волокон;
b) піддатливість хрящів;
c) широка голосова щілина;
d) недостатнє кровопостачання.
9. Голосове тремтіння (дрижання) посилюється при:
a) загальному ожирінні;
b) ущільненні легеневої тканини;
c) емфіземі легень;
d) ексудативному плевриті;
e) пневмотораксі.
10. Частота дихання (за 1 хвилину) у дітей 5 років:
a) 40-60;
b) 30-35;
c) 25;
d) 20;
e) 18-16.
Відповіді на тести для контролю вихідного рівня знань
АФО, методика обстеження
1
1 d
2 a
3 b

2
c
d
b

3
c
d
c

4
b
c
c

5
a
a
b

6
b
c
d

7
b
a
d

8
b
c
b

9
c
d
b

10
c
b
c

Задачі для контролю заключного етапу
Задача 1.1
У дитини відмічається ротовий тип дихання, носовий тембр голосу. Обличчя одутловате,
перенісся розширене, звужені носові ходи. На момент огляду слизові ротоглотки рожеві,
чисті, вологі;ознак гострої респіраторної інфекції не виявлено. З чим може бути пов'язаний
даний стан?
Задача2.1
При пальпації грудної клітки відмічається потовщення шкірних складок під кутом правої
лопатки і праворуч по задній пахвовій лінії в нижніх відділах (D>S), хрустіння не має.
Оцініть отриманий результат.
Задача 3.1
У дитини 7-ми років виявлене посилення голосового тремтіння у між лопатковій області
справа, також спостерігається частий глибокий продуктивний кашель, лихоманка. Про яку
патологію можуть свідчити ці зміни?
Задача 4,1
При огляді дитини 1-го року ЧД 45 за 1хв, видих подовжений, свистячий, шумний. В акті
видиху бере участь мускулатура черевної стінки. Яка задишка має місце у дитини, яка
ступінь ДН?
Задача 5,1
У дитини 3 років подовжений вдих, спостерігається рефракція яремної ямки, над і
підключичних ямок. Яка задишка спостерігається у дитини?
Задача 6,1
У дитини 4 років спостерігається змішана задишка, ціаноз носо-губного трикутника,
тахіпноє 40 за 1хв, зглаженість міжреберних проміжків справа нижче кута лопатки,
відставання правої половини грудної клітки в акті дихання. Як оцінити ці зміни?
Задача 7,1

У дитини 2 років осиплий голос, гавкаючий кашель, дихання не утруднене. Для якого
захворювання характерні ці зміни?
Задача 8,1
При огляді зіву на мигдаликах виявлені сірі плями нальоту, які не вдається прибрати їх
шпателем, виникає кровоточивість. Про яку хворобу можуть свідчити ці зміни?
Задача 9,1
У дитини 10 років виявлено зглаженість носо-губної складки з лівої сторони, субфебрильна
лихоманка, болючість при пальпації акулового відростку зліва. На що вказують ці зміни?
Задача 10.1
Дитина 1 місяць під час годування стає вкрай не спокійна, відмічають утруднене дихання
при смоктанні груді. При огляді виявлено ознаки гострого риніту. Назвіть АФО органів
дихання у дітей, які призводять до появи цих клінічних симптомів?
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Актуальність теми: Вивчення особливостей перкусії та методики її проведення при
клінічному дослідженні органів дихання у дітей дозволить виявити вагомі клінічні
ознаки їх ураження, що буде сприяти ранньому виявленню респіраторної патології, яка
постійно посідає провідне місце у структурі захворюваності дітей у всі вікові періоди.
Фахові компетентності:
 Збирати анамнез у дитини з хворобою органів дихання.
 Проводити об’єктивне обстеження органів дихання методом перкусії з врахуванням
вікових особливостей дитини.
 Аналізувати та інтерпретувати отримані дані з урахуванням анатомо-фізіологічних
особливостей організму дитини.
 Оцінювати отримані дані.
 Вміти Доповісти і фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного
хворого, історії розвитку дитини(ф.№003/о і №112/о).

Загальні компетентності:
- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
- Здатністя до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Здатність застосовувати знання в практичній ситуації .
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різніх джерел.
- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- Здатність працювати в команді.
- Навички міжособистісної взаємодії.

Практичні навички:
 Вміти провести порівняльну перкусію грудної клітини у дітей.
 Вміти провести обстеження органів дихання методом топографічної перкусії у
дитини в умовах медичної установи.
 Вміти перкуторно визначити межі нижніх країв легень.
 Вміти визначити перкуторні симптоми бронхоаденіту – Аркавіна, Філософова,
Кораньї, Маслова.
 Вміти провести перкуторне визначення трикутників Гарленда та Рауфуса-Грокко
 Вміти оцінити зміни перкуторного тону.
Методи навчання:
Словесні (бесіда, дискусія)
Наочні (відео-файли основних функцій дихальної системи у дітей, схематичні
зображення АФО органів дихальної системи)
Практично-наочні (огляд і клінічне обстеження пацієнтів в умовах педіатричного
стаціонару, ознайомлення з медичними картами пацієнтів)
.
Методи контролю:

Тестовий контроль вихідного рівня знань.
Заключний контроль рівня знань за допомогою ситуаційних задач.
Контроль виконання практичного завдання в «малих» групах
Усне опитування під час розбору теми
Міждисциплінарна інтеграція.
Назви попередніх дисциплін
2. Кафедра анатомії

2. Нормальна фізіологія

3. Гістологія та ембріологія

4. Латинська мова
5. Психологія
6. Кафедра фармакології

Отримані навички
Знання анатомічних особливостей органів
дихання. Знати топографію гортані, трахеї,
легень і їх нижні границі. Зобразити
схематично проекцію долей легень на
передні, бокові і задні поверхні грудної
клітки.
Знання фізіологічних особливостей
процесу а) регулювальний вплив
дихального центру і кіркової речовини
великого мозку; б) дренажна функція
бронхів; в) газообмін у легенях. Знати
функції легень, розуміти взаємовідносини
між легеневим кровотоком, швидкістю
повітря при видосі, основні механізми,
дифузії кисню та вуглекислого газу в
альвеолах.
Знання етапів ембріологічного розвитку
органів дихання та гістологічної будови
верхніх та нижніх дихальних шляхів,
легень.
Володіння термінологією
Застосовувати знання психології дитячого
віку при спілкуванні з дитиною
Знати застосування медичних препаратів
для визначення дихальної функції легень
методом спірографії, бронхографії.

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент під час підготовки до заняття.
Термін
Ясний легеневий звук
Укорочений перкуторний
звук
Тупий перкуторний звук
Тимпанічний
перкуторний звук

Характеристика
Утворюється при порівняльній перкусії легень у
здорових дітей
Визначається при зменшенні об’єму повітря в легеневій
тканині (запалення)
-утворенні в легені безповітряної структури (пухлина,
гній, кіста)
Утворюється при появі ексудату в плевральній
порожнині, при заповленні альвеол ексудатом (крупозна
пневмонія)
З’являється при утворенні в легенях повітряної
порожнини – каверна, пневмоторакс

Зниження еластичності легеневої тканини
Виникає при наявності в легені ділянки ущільнення або
рідини, що оточена підвищеною повітряністю легеневої
тканини.
Коробковий перкуторний При збільшенні об’єму повітря у легеневій тканині
(емфізема, обструкція дихальних шляхів, бронхіальна
звук
астма)
Зявляється над каверною легень, яка сполучається з
Звук тріснутого горщика
бронхом вузькою щілиною
Притуплення трикутної форми, що визначається на
Трикутник Раухфуса
здоровій стороні при значній кількості ексудату в
плевральній порожнині на протилежній стороні за
рахунок зміщення середостіння.
Характерна для верхньої межі тупості при
Лінія Дамуазо
ексудативному плевриті
Екскурсія нижнього краю Визначається при перкусії нижнього краю в спокої, на
глибокому вдосі та максимальному видиху
легень
4.2. Теоретичні питання до заняття
1. Які правила порівняльної перкусії передньої поверхні грудної клітки?
2. Які правила порівняльної перкусії задньої поверхні грудної клітки?
3. Особливості перкуторного тону у дітей в нормі?
4. Яка послідовність проведення перкусії грудної клітки?
5. Які варіанти змін перкуторного тону?
6. Топографія нижніх країв легень.
7. Проекція часток легень на грудну клітку.
8. Як виникає тупий перкуторний тон?
9. Чим зумовлений укорочений перкуторний тон?
10. Чому виникає тимпанічний перкуторний тон?
11. Як з’являється коробковий перкуторний тон?
12. Як виникає звук тріснутого горщика?
13. Як визначається симптом Філософова, Маслова?
14. Як визначається симптом Аркавіна, Кораньї?
15. Як визначаються нижні межі легень?
17.Які перкуторні ознаки ексудативного плевриту?
Притуплений тимпаніт

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті студентами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зібрати анамнез у дитини із захворюваннями органів дихання.
Провести загальний та клінічний огляд хворої дитини.
Провести порівняльну перкусію передньої поверхні грудної клітини.
Провести порівняльну перкусію задньої поверхні грудної клітини.
Визначити перкуторно нижні краї легень.
Визначити перкуторно симптоми Аркавіна, Філософова, Кораньї, Маслова.
Інтерпретувати дані клінічної перкусії при обстеженні органів дихання.

5. Зміст теми:
Перкусія є одним з найважливіших методів обстеження органів дихання у дітей. При
цьому рекомендується застосовувати безпосередню перкусію.За технікою використовують
спосіб Ф.Г.Яновського або В.П.Образцова. Метод безпосередньоі перкусіі обов’язковий
при обстеженні дітей віком до 7 років. Вибір способу перкусіі визначається з урахуванням
стану підшкірноі клітковини, при ожирінні можно використовувати посередню перкусію.
При перкусії передньої і бокової поверхні грудної клітки у дітей першого року життя
лікар тримає немовля на лівій долоні в положенні на спині, а при перкусії задньої поверхні
немовля кладуть спиною доверху і утримують на лівій долоні обличчям вниз або немовля
тримає на руках мати у вертикальному положенні спиною до лікаря. Якщо дитина раннього
віку вже сидить і позитивно ставиться до огляду лікаря, то перкусію бажано проводити в
сидячому положенні дитини, посадивши ї на зручне підвищення. Якщо дитина негативно
ставиться до огляду лікаря, то перкусію проводять на руках у матері або близькій дитині
людини, щоб послабити негативну реакцію. Якщо дитина вже може самостійно стояти і при
огляді хоче встати, то можна перкутувати її і в стоячому положенні, поставивши на зручне
підвищення.
У дітей старшого віку перкусія легень проводиться у вертикальному положенні
(сидячи чи стоячи, якщо дозволяє стан хворого. Якщо стан хворої дитини тяжкий, то її
кладуть так, щоб ділянка грудної клітки, яку перкутують, була зверху. Основне завдання:
грудна клітка хворого не повинна бути щільно притиснута до грудей людини, яка тримає, і
не повинна потопати в м`яких тканинах (постільна білизна, ковдра), які поглинають звукові
ефекти.
При перкусії у положенні стоячи руки повинні бути опущені, в положенні сидячи
руки кладуть на коліна. При перкусії аскилярних ділянок хворому слід підняти руки догори
і скласти на потилиці.
Необхідно слідкувати за симетричним положенням обох половин грудної клітки.
Треба пам`ятати, що при перкусії несиметричних ділянок грудної клітки, також під часу
крику дитини легеневий звук не змінюється.
Для об`єктивного обстеження органів дихання використовують два типи перкусії: а)
порівняльну, яка дозволяє порівнювати між собою перкуторний звук на симетричних
ділянках грудної клітки та різних ділянках легень, отримати уявлення про морфологічний
стан легень на патологічні зміни, що з`являються в плевральній порожнині; б)
топографічну, яка дозволяє визначити межі легень (нижні, верхні) та їх часток.
Спочатку проводять порівняльну перкусію. Її виконують в певній послідовності:
спереду, з обох боків і ззаду. Наносять перкуторний удар (два удари на одне і те ж місце)
однакової сили на симетричні ділянки грудної клітки послідовно і планомірно.

У дітей до 10-річного віку спереду починають перкусію від ключиці, а у ключичній
лінії. Перкуторні удари наносять в міжреберних проміжках, однакової сили, вказівним або
середнім пальцем правої руки, паралельно ребрам з правого і лівого боку на симетричних
ділянках грудної клітки до рівня III-IV-го ребра. Тут закінчується порівняльна перкусія в
класичному розумінні. Оскільки ліворуч нижче IV-го ребра знаходиться серце, а праворуч
 середня частка, то порівняти легеневий звук середньої частки на симетричних ділянках
лівої легені не можна. Тому з правої сторони продовжують перкусію до нижнього краю
правої легені, порівнюючи перкуторний звук середньої частки спереду з легеневим звуком
верхньої частки правої або лівої легені.
Порівняльну перкусію на бокових поверхнях грудної клітки проводять по середній
пахвовій лінії. Перкуторний звук правої і лівої легені порівнюють на симетричних місцях.
Перкутують послідовно зверху донизу. Руки хворого при цьому підняті догори і складені
на потилиці. Перкуторний удар наносять в міжреберних проміжках паралельно ребрам.
По задній поверхні грудної клітки порівняльну перкусію проводять спочатку над
лопатками, потім в між лопатковому просторі і накінець під лопатками. Дитину просять
нахилити тулуб трохи вперед, голову опустити вниз, а руками охопити себе спереду, щоб
максимально відкрилась зона проекції легень. При перкусії над лопатками і під ними
палець, що перкутує повинен розташуватися паралельно ребрам, при перкусії між
лопатками перпендикулярно ребрам, тобто паралельно хребту.
При оцінці результатів порівняльної перкусії слід враховувати деякі особливості
перкуторного звуку у здорових дітей. Зокрема, в нормі: а) перкуторний звук над правою
верхівкою (спереду і ззаду) дещо коротший, ніж над лівою, що пояснюється більш
коротким правим бронхом і нижчим розташуванням верхівки цього боку, а також більш
розвиненими м`язами правого плеча; б) перкуторний звук в ІІ-ІІІ-му міжребер`ї ліворуч
більш укорочений через близькість серця; в) при перкусії по середній пахвовій лінії у
нижній частині з правої сторони перкуторний звук маж укорочений відтінок (через
близькість печінки), а з лівої сторони  тимпанічний відтінок (через близькість шлунку 
простір Траубе). Півмісяцевий простір Траубе зверху обмежений нижнім краєм серця і лівої
легені, з правої сторони  лівою часткою печінки, з лівої сторони  переднім краєм
селезінки, знизу  реберною дугою. Необхідно пам`ятати, що при наявності рідини в
плевральній порожнині простір Траубе зникає. У здорових дітей при порівняльній перкусії
утворюється ясний легеневий звук (гучний , тривалий , низький, не тимпанічний). При
захворюванні органів дихання перкуторний звук може змінюватися: а ) за силою (
посилення укорочення ) ; б ) за висотою (низький, високий) ; в ) за тембром (
нетимпанічний тимпанічний , металевий , звук тріснутогo горщика та інш.)
Укорочений перкуторний звук лeгень у дітей спостерігaється при:
-зменшенні кількості повітря в легеневій тканині ( запалення лeгeнь туберкульоз ,
крововилив в легеневу тканину , при значному набряку нижніх відділів легень, рубцевих
змінах, обтураційному ателектазі, стисканні легеневої тканини плевральною рідиною
рідиною , пухлиною , надто розширеним серцем, при сторонньому тілі в бронхах.
-утворенні в легенях іншої без повітряної тканини ( пухлина легень, утворення порожнини і
накопичення в ній рідини - харкотиння , гній, ехінококова кіста та інш.)
заповненні плевральної порожнини ексудатом або утворенні значних плевральних шварт.
Якщо вогнища ущільнення легеневої тканини невеликі і розташовані глибоко від поверхні
грудної клітки , то при перкусії їх виявити неможливо, так як перкуторний тон залишаться
незмінним. Якщо інфільтративні вогнища великі і зливаються між собою, то при перкусії
відмічається значне укорочення перкуторного звуку (абсолютно тупий ) . Останній
з'являється завжди при максимальному накопиченні рідини в плевральній порожнині і для
нього характерна стегнова тупість (стегновий перкуторний звук).
- укорочення і тупість легеневого звуку можуть бути інколи пов'язані з позалегеневими

причинами : внаслідок збільшення щитовидної залози трахеобронхіальних лімфатичних
залоз туберкульозного і неспецифічного походження. Укорочення перкуторного звуку над
ділянками , в яких він завжди буває звучним, може з’влятися при кардіомегалії,
перикардиті , розширенні клітки, розширенні висхідної аорти , медіостеніті, пухлинах
opганів грудної клітки і середосіння.
Тимпанічний перкуторний звук з'являється при:
1
) утворенні в легенях порожнин , заповнених повітрям ( каверна, або кіста, яка
розпадається, пухлина, діафрагмальна грижа, пневмоторакс).
2)
Зниженні еластичності легеневої тканини ( емфізема, або ателектаз).
3)
Одночасному певному наповненні альвеол повітрям і рідиною (набряк легень, розрідження
запального ексудату в альвеолах).
Укорочення перкуторного звуку з тимпанічним відтінком спостерігаєтся при
компресійному ателектазі, на початкових етапах запалення легень, внаслідок зменшення
еластичності напруження легеневої тканини.
Тимпанічний звук при перкусії грудної клітки може з’являтися у випадках високого
стояння діафрагми (метеоризм), та при пневмоперикардіумі.
Коробковий звук- гучний перкуторний звук з тимпанічним відтінком з’являється
коли еластичність легеневої тканини значно зменшена, а повітряність її підвищена
(емфізема легень, бронхіальна астма, астматичний бронхіт в періоді загострення).
Звук тріснутого горщика- своєрідний тремтячий перкуторний звук схожий на такий
що виникає при постукуванні по розбитому глиняному горщику. Цей звук стає яснішим під
час крику, над каверною легень яка сполучається з бронхом вузькою щілиною, або над
відкритим пневмотораксом,(плевральна порожнина сполучається з бронхом).
За допомогою топографічної перкусії у дітей визначають тільки нижні межі легень.
Верхні межі легень і ширину полів Креніга у дітей не визначають,оскільки це не має
практичного значення. При топографічній перкусії наносять ОДИН удар перкутуючим
пальцем по міжреберним проміжкам. Сила удару повинна бути адекватною фізичному
розвитку гр.клітки дитини. Перкутуючий палець слід ставити паралельно пошуковій
межі,тобто паралельно ребрам.Перкутують в напрямку від ясного легеневого звуку до
тупого. Межі нижніх країв легень визначають за верхнім краєм пальця, поверненого до
легень.
Визначення меж нижніх країв правої легені проводиться за трьома лініями: права
середньо-ключична, права середня пахвова, права лопаточна:, лівої легені – тільки за двома
лініями – ліва середньо-пахвова, ліва лопаточна.Це зумовлено тим що ліва легеня утворює
виїмку для серця.
Межі легень визначають на рівні ребер. Слід пам ятати, що за ключицею
знаходиться 1 ребро; по задній пахвовій лінії останнє внизу 12 ребро; нижній кут лопатки
прикриває 7 ребро; найбільш виступаючий остистий відросток ззаду на хребті має 7
шийний хребець.
Топографія нижніх країв легень у дітей
праворуч
Середньо-ключ.лінія
6р

ліворуч
-

Середньо-пахвова лін.

8р

9р

9-10 р

10 р

Лопаточна лінія
Паравертебральна лін.

На рівні задніх відростків 11 гр.хребця

Вказані межі нижніх країв легень у дітей відповідають спокійному диханні, при
глибокому диханні вони зміщуються вниз, при видиху – вверх, що називається активною
рухливістю легень.
Її визначають перкуторно на нижній межі легень в фазі максимального вдиху з
затримкою дихання в цій фазі, а потім в фазі максимального видиху. Перкусію проводять
по середній паховій лінії.
Це можливо у дітей з 7 років, а практичне значення має у дітей після 10 років. У
нормі ця величина становить 2- 6 см.
При розширенні легень , а саме наявності в них великої кількості повітря (емфізема,
бронхіальна астма в період нападу, хронічному застою крові в малому колі кровообігу) нижні межі зміщуються вниз.
Зміщення нижніх меж легень вверх має місце при зменшенні маси самих легень
внаслідок зморщення і рубцування нижніх часток ( туберкульоз, пневмонія , деструктивні
процеси), при накопиченні рідини в плевральній порожнині, високому стоянні діафрагми
внаслідок підвищення внутрішньочеревного тиску – асцит, метеоризм, пухлина, гепато- і
спленомегалія, прориву діафрагмальної грижі.
Обмеження рухливості легень з’являється при запаленні легень, емфіземі,
ексудативному і фібринозному плевриті, пневмотораксі.
Перкуторні симптоми бронхоаденіту
(Аркавіна, Філософова, Корані, Маслова).
Симптом Аркавіна визначають шляхом гучної перкусії по передній пахвовій лінії
знизу вверх з одного, а потім з іншого боку. Хворий знаходиться в вертикальному
положенні з піднятими догори і складеними на потилиці руками. Перкутуючий палець
розташований паралельно ребрам. Наносити перкуторний удар потрібно по міжреберним
проміжкам. У здорових дітей укорочення перкуторного звуку виявляється на рівні III-го
ребра в пахвовій ямці (симптом Аркавіна негативний) і пов’язане з m.pectoralis major. При
збільшенні бронхопульмональних лімфатичних вузлів та вузлів коренів легень укорочення
буде нижче зазначеного рівня, і симптом Аркавіна вважається позитивним.
Симптом Філософова (симптом чаші) визначають тихою перкусією, яку проводять в
другому міжреберному проміжку вказівним або середнім пальцем правої руки від
зовнішнього краю в напрямку до грудини з одного, а потім з іншого боку. Перкутуючий
палець розташований паралельно пошуковій межі (грудині). При появі укорочення
перкуторного звуку перкусію припиняють і відмітку межі визначають за зовнішнім краєм
перкутуючого пальця відносно пошукової межі. Потім проводять загальну оцінку. У
здорових дітей симптом негативний — вкорочення перкуторного звуку знаходиться по
правій і лівій стернальній лінії. При збільшенні лімфатичних вузлів переднього
середостіння межі вкорочення перкуторного звуку будуть розширені, тоді симптом
вважається позитивним. Слід відзначити, що позитивним симптом Філософова може бути
при збільшенні тимуса та патологічному стані переднього середостіння (абсцес, пухлина
тощо).
Для визначення симптому Корані дитина займає певне положення — стоїть спиною
до лікаря, голова напівнахилена вперед і вниз, охоплює себе руками, щоб добре подати
хребет. Лікар підтримує дитину лівою рукою за поперек, а правою перкутує по остистих
відростках грудних хребців знизу вверх, починаючи з рівня VIII-IX хребця. Перкусію
здійснюють кінчиком вказівного або середнього пальця правої руки, напівзігнутого в
міжфаланговому суглобі. Рука розташована паралельно хребту. Можна наносити один або
два удари. Інтенсивність їх повинна проводитися з урахуванням віку дитини (тендітності її
грудної клітки і хребта). У здорових дітей раннього віку вкорочення перкуторного звуку
спостерігається на рівні остистого відростка II-го грудного хребця, у дітей старшого віку —
на рівні остистого відростка IV-го грудного хребця. Якщо вкорочення звуку буде нижче
зазначених меж, то можна говорити про збільшення трахеобронхіальних і біфуркаційних
лімфатичних вузлів.

Симптом Маслова визначають, перкутуючи паравертебрально на рівні III-IV
грудного хребця. При збільшенні бронхопульмональних лімфатичних вузлів
спостерігається укорочення перкуторного звуку з обох боків від хребта, і симптом
вважається позитивним.
За допомогою перкусії визначають ознаки ексудативного плевриту.При накопиченні
рідини в плеврі біля хребта виникає трикутник Гарленда,над яким визначається ясний чи
незначно укорочений перкуторний тон. Один катет цього трикутника утворений лінією
хребта, другий утворений горизонтальною лінією від хребта до найвищої точки лінії
Елліса-Дамуазо, гіпотенуза проходить по лінії ексудату. Трикутник Гарленда утворюється
за рахунок стиснутої ексудатом легені і відповідає її розташуванню.

Схематичне зображення перкуторних змін при ексудативному плевриті
а) вид спереду

б) вид ззаду

1 лінія Елліса-Дамуазо ; 2-трикутник Гарленда; 3- трикутник Грокко-Раухфуса.
Скупчення рідини в плевральній порожнині, крім стискання і відтискання легені, зміщує
також суміжні органи: серце, печінку, селезінку. Якщо рідина збирається з правого боку,
серце зміщується ліворуч, а печінка – донизу, якщо з лівого – серце зміщується праворуч, а
селезінка – донизу. Таким чином, на здоровому боці ззаду, внаслідок зміщення вказаних
органів, утворюється ділянка вкорочення перкуторного звуку у вигляді трикутника ГроккоРаухфуса. Довший катет утворюється лінією хребта, коротший – нижнім краєм здорової
легені, гіпотенуза – продовження лінії Елліса-Дамуазо-Соколова на здоровий бік.
При гідротораксі, в результаті порушення кровообігу, та при захворюваннях нирок у
плевральній порожнині також відбувається скупчення серозної рідини – трансудату. Але у
хворих з гідротораксом, на відміну від хворих на ексудативний плеврит, спостерігається
горизонтальний рівень укорочення перкуторного звуку, бо легеня не фіксується до грудної
клітки сполучнотканинними злуками. Крім того, при гідротораксі, якщо положення тіла
змінюється, трансудат повільно переміщується, і межа вкорочення також зміщується.

План і організаційна структура навчального заняття
№

Етапи заняття

Роз-

Види контролю**

Засоби навчання

з/п

поділ
часу*

1.
1.1
1.2
1.3

15%
Підготовчий етап
Організаційні питання.
5
хвилин
Формування мотивації.
Контроль
початкового
рівня
підготовки
(стандар-тизовані засоби
10-15
контролю).
хвилин

2.

65%
Основний етап
а).демонстрація
30-40
викладачем
методики хвилин
(алгоритму) обстеження
Спостереження за
дитини
напрацюванням
б). Самостійна робота
практичних
студентів:
курація
навичок,
оцінка
хворих дітей, оцінка
навичок
під
час
отриманих результа-тів, 30-40
обґрунтування
хвилин проведення
курації;
посиндромної
діагностики,
інтерпретація
інструментальних
методів обстеження.

3.
3.1.

20%
Заключний етап
Контроль кінцевого рівня 10
підготовки.
хвилин

3.2.

Загальна оцінка
навчальної діяльності
студента.
Інформування студентів
про тему наступного
заняття.

3.3

5
хвилин
5
хвилин

Письмове
тестування
і/або
усне /письмове/
опитування
за
стандартизованими
переліками питань

Перелік
запитань,
письмові тести,
Письмове
приладдя
(ручки, папір)

Фантоми,
муляжі,
пацієнти,
історії
хвороби,
результати
лабораторних
та
інструментальних
обстежень.

Ситуаційні задачі
Вирішення
і
обговорення
Письмове
приладдя
ситуаційних задач
(ручки, папір)

Методичні
рекомендації,
літератури

списки

Методика організації навчального процесу на практичному занятті.
1. Підготовчий етап
Актуальність теми: Вміння вірно дослідити стан органів дихання дитини методом
перкусії дозволить виявити певні ознаки їх ураження, що буде сприяти ранньому
виявленню респіраторної патології, яка посідає одне з провідних місць у структурі
захворюваності дітей. Знання особливостей, перкуторної методики обстеження і
семіотики захворювань органів дихання допоможе своєчасно діагностувати та лікувати
захворювання, проводити профілактичні заходи.

Мета заняття: оволодіти методикою порівняльної та топографічної перкусії у дітей,
навчитися визначити перкуторні симптоми, вміти оцінити отримані дані при діагностиці
захворювань органів дихання у дітей.
Методика проведення перкусії у дітей (короткий виклад):
Визначення перкуторного звуку:
1. Ясного легеневого
2. Притупленого
3. Тупого
4. Притупленого тимпаніту
5. Тимпанічного
6. Коробкового
Порівняльна перкусія передньої поверхні грудної клітки
Порівняльна перкусія задньої поверхні грудної клітки
Порівняльна перкусія бокових поверхонь грудної клітки
Топографічна перкусія:
Нижніх меж правої легені
Нижніх меж лівої легені
Визначення симптомів:
Філософова, Аркавіна
Маслова, Кораньї
Тестовий контроль вихідного рівня знань (І-ІІ рівень, три варіанти по 10 тестів, див.
додаток)
Основний етап
Формування нових знань та умінь
1. Методика (алгоритм) проведення порівняльної перкусії
2. Методика (алгоритм) проведення топографічної перкусії
3. Методика визначення перкуторних симптомів (Філософова, Аркавіна, Маслова,
Кораньї).
4. Оцінювання клінічних даних, виявлених шляхом перкуторного обстеження.
Оволодіння практичними навичками:
1. Робота з хворими, оволодіння технікою перкусії.
2. Робота з хворими, виявлення перкуторних ознак захворювань дихальної системи.
3. Інтерпретація отриманих даних методом порівняльної та топографічної перкусії.
4. Навчитися клінічному аналізу відносно конкретної ситуації.
Заключний етап:
- оцінюється поточна діяльність кожного студента
- проводиться аналіз успішності, оголошується оцінка кожного студента і заноситься
в журнал
- підписується відомість обліку відвідування і успішності занять
- надається інформація про тему наступного заняття.
Додаток
6.1. Контрольні питання
6.2. Тести для контролю вихідного рівня знань.
6.3. Задачі для контролю заключного етапу
6.4. Відповіді для тестів та задач

Питання для усного опитування:
16. По яких лініях визначають нижні межі правої легені?
17. По яких лініях визначають нижні межі лівої легені?
18. На рівні яких ребер знаходяться нижні межі правої легені?
19. На рівні яких ребер знаходяться нижні межі лівої легені?
20. Як називається топографічні лінії на передній поверхні грудної клітки?
21. Як називається топографічні лінії на задній поверхні грудної клітки?
22. Яке ребро прикриває нижній кут лопатки?
23. Який перкуторний тон визначається ліворуч вище 3 ребра та нижче 3 ребра по лівій
середньоключичній лінії?
24. Який перкуторний тон визначається над легенями при емфіземі?
25. Який перкуторний тон визначається над ексудатом при плевриті?
26. Який перкуторний тон визначається над каверною в легені?
27. Як перкуторно визначається симптом Філософова?
28. Як перкуторно визначається симптом Маслова?
29. Як перкуторно визначається симптом Аркавіна?
30. Як перкуторно визначається симптом Кораньї?
Завдання для «мозкового штурму»:
1. Визначити у пацієнта основні перкуторні симптоми, які виникають при
захворюваннях органів дихання
2. Визначити тактику перкуторного обстеження пацієнта для ідентифікації симптомів
ураження органів дихальної системи
3. Визначити основні зміни при огляді, пальпації та перкусії для виявлення ураження
органів дихальної системи у дітей
Завдання для самоконтролю:
1. Напишіть послідовність порівняльної перкусії
2. Напишіть послідовність методичного виконання топографічної перкусії
3. Напишіть , як виконуються перкуторні симптоми (Філософова, Аркавіна, Маслова,
Кораньї)
4. Напишіть перкуторні зміни при ексудативному плевриті.
Рекомендована література
Основна
4. 1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2018- 880с.;
5. 2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна
О.В.-К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
6. Матеріали лекцій.
Додаткова
3. Пропедевтика детских болезней. А.В.Мазурин, И.М.Воронцов.-СПб:
ООО"Издательство Фолиант", 2001.-928с.;ил.
4. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г.
Майданника, К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.
3.Гострий бронхіт : лікування та діагностика з позиціі доказовоі медицини.
І.О.Мітюряєва .Матеріали ХШ конгресу педіатрів Украіни, Киів, 2018 рік.

Тест 1
1. З якого віку(в роках) порівняльну перкусію передньої поверхні грудної клітки у
дітей треба починати з надключичної ділянки:
a) 3; b) 5 ; c) 7; d) 10 ; e) 12.
2. Який тон визначається при порівняльній перкусії грудної клітки здорової дитини 5 років:
a) ясний легеневий;
b) коробковий;
c) тимпанічний;
d) притуплений;
e) тупий.
3. У здорової дитини нижня межа правої легені по середньо ключичній лінії відповідає
ребру номер:
a) 3; b) 4 ; c) 5; d) 6 ; e)8 .
4. Який з симптомів допоможе визначити збільшення лімфатичних вузлів переднього
середостіння:
a) Маслова;
b) Філософова;
c) Аркавіна;
d) Корані;
e) Д’Еспіна.
5. Який перкуторний тон визначається при збільшені повітря в легеневій тканині:
a) ясний легеневий;
b) коробочний;
c) притуплений;
d) тупий;
e) притуплений тимпаніт.
6. Голосове тремтіння (дрижання) послаблюється при:
e) ущільненні легеневої тканини;
f) інфільтративних процесах в легенях;
g) емфіземі, ексудативному плевриті;
a) утворенні порожнини із щільними стінками в легенях.
7. Трикутник Раухфуса-це притуплення трикутної форми, що визначається:
a) на здоровій стороні при ексудативному плевриті
b) на хворій стороні при ексудативному плевриті
c) на здоровій стороні при сухому плевриті
d) на хворій стороні при сухому плевриті
e) на хворій стороні при сегментарній пневмонії
8.На задню поверхню грудної клітки праворуч проектуються частки легень, окрім:
a) верхня;
b) середня;
c) нижня.
9. При безпосередній топографічній перкусії палець, що перкутує, розташовують:
a) під гострим кутом до межі органа;
b) паралельно до межі органа;
c) під тупим кутом до межі органа;
d) перпендикулярно до межі органа;
e) розташування не має значення.
10. Частота дихання (за 1 хвилину) у здорових дітей 10 років:
a) 30-35; b) 25; c) 20; d)18-16.
Тест 2

1. Який перкуторний тон визначається при зменшені повітря в легеневій тканині:
a) ясний легеневий;
b) коробочний;
c) притуплений;
d) тупий.
2. Ознакою збільшення бронхопульмональних лімфатичних вузлів є позитивний симптом:
a) «чаші»;
b) Філософова;
c) Аркавіна;
d) Корані;
e) Д’Еспіна.
3. Голосове тремтіння (дрижання) посилюється при:
f) загальному ожирінні;
g) ущільненні легеневої тканини;
h) емфіземі легень;
i) ексудативному плевриті;
a) пневмотораксі
4. У здорової дитини нижня межа правої легені по lin.scapularis відповідає ребру номер :
a) 4; b) 6 ; c) 8 ; d)10 ; e)11.
5. На передню поверхню грудної клітини праворуч проектуються частки легень, окрім:
a) верхняя;
b) середня;
c) нижня.
6. Який тон визначається при порівняльній перкусії грудної клітки здорової дитини 8 років:
a) ясний легеневий;
b) коробковий;
c) тимпанічний;
d) притуплений;
e) тупий.
7. З якого віку(в роках) порівняльну перкусію передньої поверхні грудної клітки у дітей
треба починати з надключичної ділянки:
a)3; b) 5; c) 7; d) 10; e)12.
8. Частота дихання (за 1 хвилину) у здорових дітей 5 років:
a) 40-60;
b) 30-35;
c) 25;
d) 20;
e) 18-16.
9. Лінія Елліса-Дамуазо – це ознака:
a) сухого плевриту;
b) крупозної пневмонії;
c) обструктивного бронхіту;
d) ексудативного плевриту;
a) бронхоаденіту..
10. При безпосередній топографічній перкусії палець, що перкутує, розташовують:
a) під гострим кутом до межі органа;
b) перпендикулярно до межі органа;
c) паралельно до межі органа;
d) під тупим кутом до межі органа
Тест 3
1. Який перкуторний тон визначається при відсутності повітря в легеневій тканині:

a) ясний легеневий;
b) коробочний;
c) притуплений;
d) тупий.
2. Ознакою збільшення лімфатичних вузлів біфуркації трахеї є позитивний симптом:
a) «чаші»;
b) Філософова;
c) Аркавіна;
d) Корані;
e) Д’Еспіна.
3. Лінія Елліса-Дамуазо – це ознака:
a) сухого плевриту;
b) ексудативного плевриту;
c) обструктивного бронхіту;
d) крупозної пневмонії;
e) бронхоаденіту.
4. Який тон визначається при порівняльній перкусії грудної клітки здорової дитини 10
років:
a) коробковий;
b) ясний легеневий;
c) тимпанічний;
d) притуплений;
e) тупий.
5. До якого віку(в роках) порівняльну перкусію передньої поверхні грудної клітки у дітей
можна починати з підключичної ділянки:
a) 3; b) 5; c)7; d)10; e)12.
6. Шум тріснутого горщика визначається при:
a) закритому пневмотораксі;
b) відкритому пневмотораксі;
c) обструктивному бронхіті;
d) сухому плевриті;
e) ексудативному плевриті.
7. У здорової дитини нижня межа лівої легені по lin.scapularis відповідає ребру номер:
a) 4 ; b) 6; c) 8; d) 10; e)11.
8. На задню поверхню грудної клітки ліворуч проектуються частки легень, окрім:
d) верхня;
e) середня;
a) нижня..
9. Голосове тремтіння (дрижання) послаблюється при:
a) ущільненні легеневої тканини;
b) інфільтративних процесах в легенях;
c) утворенні порожнини із щільними стінками в легенях;
d) емфіземі, ексудативному плевриті.
10. Частота дихання (за 1 хвилину) у здорових дітей 1 року(12міс):
a) 40-60;
b) 30-35;
c) 25;
d) 20;
e) 18-16.

Дихальна система перкусія
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Задача 1. (2)
У дитини відмічається ротовий тип дихання, носовий тембр голосу. Обличчя одутливе,
перенісся розширене, звужені носові ходи. На момент огляду слизові ротоглотки рожеві,
чисті, вологі;ознак гострої респіраторної інфекції не виявлено. З чим може бути пов'язаний
даний стан?
Задача 2. (2)
При порівняльній перкусії грудної клітки по середньо ключичній лінії у дитини
відмічається притуплення легеневого тону праворуч нижче 4 ребра. Про яку патологію
може свідчити ця ознака? Проекції якої частки правої легені відповідає зона притуплення?
Задача 3. (2)
При пальпації грудної клітки відмічається потовщення шкірних складок під кутом правої
лопатки і праворуч по задній пахвовій лінії в нижніх відділах (D>S), хрустіння не має.
Оцініть отриманий результат.
Задача 4. (2)
Шляхом гучної перкусії по передній пахвовій лінії знизу вверх з одного, а потім з іншого
боку. паралельно ребрам виявлено укорочення перкуторного звуку на рівні IV-го ребра з
обох боків.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.

Задача 5. (2)
Шляхом тихої перкусією, яку проводили в другому і першому міжреберних проміжках від
зовнішнього краю грудної клітини в напрямку до грудини з одного, а потім з іншого боку
виявлено симетричне вкорочення перкуторного звуку на 2см латеральніше краю грудини в
І міжребер’ї і на 1см- у ІІ міжребер’ї. Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий
результат.
Задача 6. (2)
Дитині 2 роки. Шляхом перкусії по остистих відростках грудних хребців знизу вверх,
починаючи з рівня VIII-IX хребця. кінчиком вказівного правої руки, напівзігнутого в
міжфаланговому суглобі виявлено притуплення на рівні остистого відростка ІII-го грудного
хребця.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.
Задача 7. (2)
Дитині 7 років. Шляхом перкусії по остистих відростках грудних хребців знизу вверх,
починаючи з рівня VIII-IX хребця. кінчиком вказівного правої руки, напівзігнутого в
міжфаланговому суглобі виявлено притуплення на рівні остистого відростка ІII-го грудного
хребця.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.
Задача 8. (2)
Шляхом тихої перкусією, яку проводили в другому і першому міжреберних проміжках від
зовнішнього краю грудної клітини в напрямку до грудини з одного, а потім з іншого боку
виявлено вкорочення перкуторного звуку по правій і лівій стернальних лініях.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.
Задача 8а(2)
Дитині 10 років. Шляхом перкусії по паравертебральних лініях виявлено
перкуторного звуку з обох боків від хребта.на рівні III-IV грудного хребця.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.

укорочення

Задача 9. (2)
Шляхом гучної перкусії паралельно ребрам по передній пахвовій лінії знизу вверх з одного,
а потім з іншого боку. виявлено укорочення перкуторного звуку на рівні ІІ-го ребра з обох
боків.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.
Задача 10. (2)
При порівняльній перкусії грудної клітки по лопаткових лініях у дитини відмічається
притуплення легеневого тону праворуч нижче 4 ребра.
Про яку патологію може свідчити ця ознака? Проекції якої частки правої легені відповідає
зона притуплення?
Задача 11. (2)
При порівняльній перкусії грудної клітки по середній аксілярній
лінії у дитини
відмічається притуплення легеневого тону праворуч нижче 4 ребра. Про яку патологію
може свідчити ця ознака? Проекції якої частки правої легені відповідає зона притуплення?
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Актуальність теми: Оволодіння технікою аускультативного обстеження
органів дихання у дітей є основним методом діагностики та лікування
захворювань дихальнЇ системи. Вміння правильно і вірно вислухати органи
дихання дозволить виявити ознаки їх ураження на ранніх стадіях хвороби,
що буде сприяти своєчасному аналізу і адекватному лікуванні
респіраторної патології, яка займає провідне місце у структурі
захворюваності дітей в ранньому та старшому віці.
Фахові компетентності:
 Збирати анамнез у дитини з хворобою органів дихання.
 Проводити об’єктивне обстеження органів дихання методом перкусії з
врахуванням вікових особливостей дитини.
 Аналізувати та інтерпретувати отримані дані з урахуванням анатомофізіологічних особливостей організму дитини.
 Оцінювати отримані дані.
 Вміти Доповісти і фіксувати отримані результати в медичній карті
стаціонарного хворого, історії розвитку дитини(ф.№003/о і №112/о).

Загальні компетентності:
- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
- Здатністя до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Здатність застосовувати знання в практичній ситуації .
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різніх джерел.
- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- Здатність працювати в команді.
- Навички міжособистісної взаємодії.

Практичні навички:
- Вміти провести клінічне обстеження органів дихання методом аускультації в умовах
педіатричної медичної установи.
- Вміти дослідити характер дихання.
- Вміти дослідити сторонні шуми в органах дихання при їх аускультації.
-Вміти послідовно проводити аускультацію легень певних топографічних ділянок.
Методи навчання:

Словесні (бесіда, дискусія)
Наочні (відео-файли основних функцій дихальної системи у дітей, аудіокасети з записом звукових явищ в легенях)

Практично-наочні (клінічне обстеження пацієнтів в умовах педіатричного
стаціонару, документально-наочне ознайомлення з методом аускультації та з
медичними картами пацієнтів, де реєструються аускультативні дані).
Методи контролю:
Тестовий контроль вихідного рівня знань.
Заключний контроль рівня знань за допомогою ситуаційних задач.
Контроль виконання практичного завдання в «малих» групах
Усне опитування під час розбору теми
Міждисциплінарна інтеграція.
Назви попередніх дисциплін
Отримані навички
3. Кафедра анатомії

2. Нормальна фізіологія

3. Гістологія та ембріологія

4. Латинська мова
5. Психологія
6. Кафедра фармакології

Знання анатомічних особливостей органів
дихання. Знати топографію гортані,
трахеї, легень і їх нижні границі.
Зобразити схематично проекцію долей
легень на передні, бокові і задні поверхні
грудної клітки.
Знання фізіологічних особливостей
процесу а) регулювальний вплив
дихального центру і кіркової речовини
великого мозку; б) дренажна функція
бронхів; в) газообмін у легенях. Знати
функції легень, розуміти взаємовідносини
між легеневим кровотоком, швидкістю
повітря при видосі, основні механізми,
дифузії кисню та вуглекислого газу в
альвеолах, фізіологічні особливості вдиху
і видиху, іх взаємозвязок в нормі.
Знання етапів ембріологічного розвитку
органів дихання та гістологічної будови
верхніх та нижніх дихальних шляхів,
легень.
Володіння термінологією
Застосовувати знання психології дитячого
віку при спілкуванні з дитиною
Знати застосування медичних препаратів
для визначення дихальної функції легень
методом спірографії, бронхографії.

7. Кафедра фізики

Знати характерні звукові явища в легенях.

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які
повинен засвоїти студент під час підготовки до заняття.
Термін
Везикулярне дихання

Пуерильне дихання

Жорстке дихання

Бронхіальне дихання

Бронхофонія

Сухі хрипи

Характеристика
Виникає в альвеолах; це м'який ніжний
шум, який чути переважно під час видиху, у
дітей старше 7 років і дорослих, нагадує
звук "ф". Фаза вдиху 2/3, фаза видиху - 1/3.
Варіант посиленого везикулярного дихання
у дітей до 7 років. Воно добре чутне,
голосне, альвеолярне. Фаза вдиху 1/2, фаза
видиху - 1/2. Нагадує звук "фф", зумовлене
тонкою грудною кліткою і вузькими
бронхами.
Це посилене везикулярне дихання із
зміненим забарвленням при патології. Має
різкий вдих, подовжений видих становить
2/3 фази вдиху. Виникає із-за звуження
просвіту бронхів за рахунок набряклості
слизової оболонки.
Нагадує звук "х", видих довший за вдих,
має більш гучний тембр, більш сильний
звук. В нормі вислуховується над гортанню,
яремною ямкою, над VII шийним хребцем.
Зумовлене проходженням повітря через
голосову щілину, близькість трахеї і
гортані. Варіантом бронхіального дихання є
амфоричне і металеве.
Це проведення звукових коливань
голосових зв'язок гортані при розмові які
передаються на грудну клітку.
Вислуховують під лопатками та між
лопатками, а пацієнт вимовляє слова "чашка
чаю", "шишка".
Утворюються в бронхах при наявності в них
в'язкого секрету або звуження їх із-за
спазму та набряку слизової оболонки. В
дрібних бронхах вони свистячі, в великих дзижчачі та гудячі. Вислуховуються як на

Вологі хрипи

Крепітація

Шум тертя плеври

вдиху, так і на видиху. Легко змінюються
чи тимчасово зникають після кашлю.
Виникають в бронхах і бронхіолах, які
містять рідкий секрет, через який проходить
повітря, що утворює повітряні пухирці, які
лопаються і ці звуки звуться вологими
хрипами. Вислуховуються переважно під
час вдиху. Залежно від калібру бронхів де
вони виникають, їх розподіляють на дрібносередньо-пухирцеві, а у дітей старше 5
років - великопухирчасті.
Виникає в альвеолах, коли вони заповнені
ексудатом, але не повністю. Нагадує тріск
сухого волосся, яке розтирають між
пальцями коло вуха.
Виникає коли при сухому плевриті на
поверхні плеври виникають фібринозні
нашарування. Нагадує хрускіт мокрого
снігу.

4.2.Теоретичні питання до заняття
1. Дайте характеристику везикулярного дихання та його варіантів.
2. Дайте характеристику бронхіального дихання та його варіантів.
3. Дайте характеристику жорсткого дихання.
4. Як визначається бронхофонія?
5. Який механізм виникнення сухих хрипів?
6. Який механізм виникнення вологих хрипів, їх класифікація?
7. Який механізм виникнення крепітації?
8. Який механізм виникнення шуму тертя плеври?
9. Які фізикальні симптоми бронхіту?
10. Які фізикальні симптоми обструктивного бронхіту?
11. Які симптоми характерні для вогнищевої пневмонії?
12. Які симптоми характерні для сегментарної пневмонії?
13. Які симптоми характерні для крупозної пневмонії?
14. Які аускультативні симптоми характерні для сухого плевриту?
15. Чим відрізняється аускультація від шуму тертя плеври?
4.3.Практичні роботи(завдання),які виконуються на занятті
студентами.
1.Провести порівняльну аускультацію органів дихання у дитини.
2.Вислухати везикулярне дихання у дітей.
3.Вислухати перильне дихання у дітей.
4.Вислухати бронхіальне дихання у дітей.
5.Провести визначення феномену брохофониії

6.Вислухати сухі та вологі хрипи у дитини.
7.Інтерпритувати аускультативні дані отриманні при обстеженні органів
дихання.
Зміст теми
При аускультації легень вислуховують симетричні ділянки грудної клітки
спереду від ключиць до 4 ребра по серединно-ключичній лінії, з боків-по
аксилярній середній, ззаду-над лопатками, в між лопатковому просторі, під
лопатками.

Мал. 1. Схема вислуховування легень у дітей спереду (а) і ззаду (б)

Коли вислуховують передню частину огруддя, руки дитини повинні бути
опущені донизу; коли вислуховують дитину на спині, просять скласти руки на
грудях і нахилитися вперед, коли вислуховують бокові частини грудей хворий
кладе руки на голову.
Під час аускультації просять дитину глибоко, але не часто дихати. Глибоко
вдихнувши, дитина повинна відразу ж зробити видих, не затримуючи дихання
на висоті вдиху. Якщо дитина ранього віку і не може чітко виконати прохання
то слід закрити їй ніс двома пальцями, щоб примусити дихати ротом
поглибити вдих. Це може зробити лікар лівою рукою, або мати, яка
знаходиться перед дитиною.
Аускультативні явища при обстеженні органів дихання можна розподілити на
основні шуми і сторонні. До основних шумів відноситься характер дихання:
везикулярне, перильне, жорстке, бронхіальне, сакадоване, амфоричне,
металічне; до сторонніх- хрипи(сухі: дзизкучі, свистячі, вологі, дрібно-,
передньо-, грубопухирчасті), крепітація, шум тертя плеври.

При аскультації спочатку визначають характер дихання. У здорових дітей,
старших 7 років, і дорослих під час дихання вислуговуються звуки, які
називають везикулярним диханням. Ці звуки виникають в альвеолах, коли
повітря входить і виходить з легень. Це м’який ніжний шум, який чути
переважно під час вдиху. Під час видиху звук тихіший, м’якший і на 2/3
коротший за фізу вдиху, тобто дорівнює 1/3 вдиху. Звук, подібний до
везикулярного дихання, добре моделюється при втягненні повітря через губи,
складені для вимовляння звуку «ф».
У дітей везикулярне дихання в нормі і при деяких патологічних станах може
бути посилене, ослаблене, перильне, жорстке і сакадоване.

Мал. 2. Графічне зображення різних
типів дихання у дітей.
а - везикулярне;
б - ослаблене везикулярне;
в - посилене везикулярне
(пуерильне);
г - бронхіальне;
д - ослаблене бронхіальне;
є - посилене бронхіальне;
ж - жорстке;
з -сакадоване.

Різновидністю везикулярно дихання у здорових дітей віком від 6 міс. до 7
років є перильне дихання, яке вважається варіантом посиленого
везикулярного дихання, оскільки воно добре, чутне, голосне, альвеолярне,і
фаза видиху при цьому дорівнює ½ фазі вдиху. Пуерильне дихання за своїм
звуковим забарвленням нагадує подвійний звук «фф». Вважають, що
пуерильне дихання спостерігаютьу дітей у зв’язку з тонкою і тендітною
грудною кліткою та вужчим діаметром просвіту бронхів у них.
Посилене везикулярне дихання зі зміною його тембрового забарвлення в
умовах патології має назву жорсткого. Воно характеризується різким вдихом
і подовженим видихом,який становить 2/3 фази вдиху. Причиною появи
жорсткого дихання вважають звуження просвіту бронхів за рахунок
набряклості слизової оболонки.
Везикулярне дихання, при якому вдих укорочений і вислуховується менш
виразно, а видих майже зовсім не визначається, називається ослабленим. В
нормі везикулярне дихання ослаблене у новонароджених та дітей віком до 6
міс., а також при ожирінні, доброму розвитку м’язової системи, зорових дітей
під час сну, при різкій фізичній слабкості.
Патологічне ослаблення везикулярного дихання спостергігається при:
А) наявності перешкоди, що утруднює проходження повітря через верхні
дихальні шляхи і його проникнення в альвеоли, наприклад, при стенозах або
закупорці гортані, трахеї чи бронхів (в цих випадках має місце локальне
ослаблення везикулярного дихання відповідно ураженому бронху), а також
при початкових формах пневмонії, коли проникнення повітря в альвеоли
знижене.
Б) обмеженні дихальних рухів, внаслідок больових рефлексів(сухий плеврит,
міжреберна невралгія, міозит, парез або параліч дихальних м’язів, переломи
ребер) і обмеження екскурсії легень(зрощення між плевральними листками
після плевриту, емфізема, ателектаз).
В) наявності перешкоди при нормального проведення везикулярного
дихання, в результаті ексудативного плевриту, закритого пневмо- і
гідротораксу.
Своєрідною різновидністю везикулярного дихання є сакадоване, яке
характеризується тим, що вдих фрагментується, здійснюється в декілька
прийомів. Його легко змоделювати, якщо робити вдих при звуженому
відкритому роті. Таке дихання спостерігається у дітей під час плачу, коли
вдих переривається схлипуванням.
У здорових дітей до 6 міс. везикулярне дихання ослаблене, від 6міс до
7років-посилене, у дітей, старших 7 років-везикулярне.

У здорових дітей і дорослих вислуховується бронхіальне дихання,яке має
більшу тривалість видиху, ніж вдиху, і своєрідне темброве забарвлення.
Штучно цей звук можна викликати, якщо трохи витягнути губи, сильно
вдихати повітря і при цьому вимовляти звук *х*. Фізіологічне бронхіальне
дихання, виникає в результаті проходження повітряного потоку через
голосову щілину і близького розташування трахеї і гортані біля поверхні
тіла.
Якщо бронхіальне дихання вислуховується в інших місцях, ніж в тих, що
вказані вище, воно вважається патологічним. Бронхіальне дихання при
вказаних захворюваннях обумовлене тим, що ущільнена легенева тканина
значно краще проводить звуки, які виникають у верхніх дихальних шляхах і
бронхах
Розрізняють амфоричне і металеве дихання,які є варіантами бронхіального
дихання.
Амфоричне дихання у дітей має дуючий характер і нижчий звук, ніж при
бронхіальному диханні. Амфоричне дихання нагадує звук "хху" і його можна
штучно викликати, якщо дути над шийкою порожньої пляшки. Амфоричне
дихання характерне для хворих дітей з наявністю в легенях каверн, що
сполучаються з бронхами, а також мішкоподібних бронхоектазів. Але для
виникнення амфоричного дихання необхідно, щоб діаметр каверни був не
менший 5-6 см, внутрішня її стінка повинна бути гладенька, а каверна мало
заповнена рідиною. При закритому пневмотораксі також вислуховується
амфоричне дихання на обмеженій ділянці поблизу трахеї чи стиснутої легені,
бо в закритій плевральній порожнині з повітрям звуки виникають за рахунок
резонансу.
Металічне дихання характеризується гучним звуком і високим тембром,
що зумовлений високими обертонами. Металічне дихання нагадує звуки, що
виникають при ударі по металу. Виникає металічне дихання у дітей з
відкритим пневмотораксом, але воно вислуховується доти, поки тиск на
ураженій стороні не досягне досить високих позитивних цифр. Металічне
дихання настільки своєрідне, що досить вислухати його один раз, і воно
запам'ятається надовго.
Після оцінки основних дихальних шумів визначають характер сторонніх
шумових явищ. Серед сторонніх дихальних шумів зустрічаються ХРИПИ,
КРЕПІТАЦІЯ і ШУМ ТЕРТЯ ПЛЕВРИ. При цьому необхідно звернути
увагу на їх характер, силу, локалізацію, відношення до фаз дихання, тобто
коли ці звукові явища вислуховуються під час вдиху чи видиху.
Хрипами називаються додаткові дихальні шуми, які виникають у трахеї,
бронхах і порожнинах легень внаслідок руху і викликаних коливань
ексудату, транссудату та інших рідин. Залежно від звукового відчуття, що
вислуховується, і від механізму виникнення розрізняють дві групи хрипів:

 сухі (ronchisicci)
 вологі [ronchi humidi).
Механізм виникнення сухих хрипів пояснюють так. Сухі хрипи
утворюються в бронхах при наявності в них в'язкого секрету або звуженні їх
просвіту в результаті спазму та набряку слизової оболонки, зумовленого
запальним процесом. Повітря, проходячи через звужений просвіт бронху,
утворює звукове явище, яке називається сухими хрипами. Сухі хрипи можуть
бути різноманітні за характером тембру залежно від місця їх появи (великі чи
дрібні бронхи) і механізму виникнення. Так, хрипи, які з'являються в дрібних
бронхах чи бронхіолах і пов'язані з бронхоспазмом, звичайно бувають високі
і нагадують свистячі хрипи (ronchi sibilantes). Хрипи у великих бронхах, які
виникають внаслідок скупчення секрету та набряку слизової оболонки,
навпаки, бувають низькі і нагадують дзижчання, урчання, гудіння
{ronchisonori).
Сухі хрипи вислуховуються яку фазі вдиху, так і видиху, але у останній —
частіше і значно інтенсивніше. Це пояснюється тим, що під час вдиху просвіт
бронхів збільшується, що зменшує опір при проходженні повітря через
бронхи, а отже і кількість виникаючих при цьому сухих хрипів.
Сухі хрипи характерні для багатьох патологічних процесів, що призводять
до порушення проходження повітря через бронхи. Але аналіз характеру
сухих хрипів, їх динаміки за часом і в процесі аускультації в сукупності з
іншими клінічними даними забезпечує постановку діагнозу. Зокрема, при
гострому простому бронхіті, особливо на початкових його стадіях,
вислуховуються сухі дзизкучі хрипи, а при гострому обструктивному
бронхіті та бронхіоліті — сухі свистячі. Вказані сухі хрипи вислуховуються,
як правило, над всією поверхнею огруддя, з обох сторін і навіть відчуваються
під рукою. Вони легко зникають на деякий час після відкашлювання або
змінюють свій характер після кількох глибоких вдихів.
При бронхіальній астмі, коли секрет особливо тягучий, характерне
вислуховування хрипів під час видиху. Ці сухі хрипи мають свистячий
характер, вони гучні і їх чути на відстані від хворого. Для хворих на
бронхіальну астму характерне різноманітне звучання сухих хрипів.
Локальне вислуховування сухих хрипів, особливо в ділянці верхівок
легень, може служити раннім симптомом туберкульозного процесу або
початкових стадій сегментарної пневмонії.
Вологі хрипи виникають від проходження повітря через трахею і бронхи, а
також утворюються в порожнинах легень у разі накопичення в них рідкого
секрету. При утворенні цих хрипів рідкий секрет перекриває весь просвіт
бронхів. Повітря, проходячи крізь бронхи, які містять рідкий секрет, утворює
повітряні пухирці, котрі лопаються і дають звукові явища, що називаються
вологими хрипами. Порівнюють ці явища із звуком, що виникає при
смаженні олії на сковороді, або при лопанні пухирців у воді, якщо в неї

вдувають повітря через вузьку трубочку. Вологі хрипи вислуховуються
переважно під час вдиху, але можуть вислуховуватися і під час видиху.
Залежно від калібру бронхів, в яких виникають вологі хрипи, їх
розподіляють на дрібно-, середньо- і великопухирчасті. Останні можуть
виникати тільки у дітей, старших 5 років, утворюватись у великих бронхах
при бронхітах, а також в трахеї при трахеїтах — трахеаль- ні, клекочучі
хрипи. Клекочучі хрипи можна чути на відстані від хворого при набряку
легень і у хворих в агональному стані.
Великопухирчасті хрипи можуть також вислуховуватися над
порожнинами (каверна, бронхоектаз), сполученими з бронхом і наповненими
рідким секретом. При попаданні повітря в порожнину виникає спінення
секрету, утворення бульбашок і їх лопання. Хрипи при цьому будуть
дзвінкими, оскільки вони утворюються в порожнині, що посилює їх за
законом резонансу, а ущільнення легеневої тканини навколо порожнини ще
більше підсилює їх звучання.

Середньопухирчасті хрипи виникають в бронхах середнього калібру і
найчастіше спостерігаються при бронхітах. Можуть з'являтися при
бронхопневмонії, застійних явищах у малому колі кровообігу.
Дрібнопухирчасті хрипи утворюються в дрібних бронхах і бронхіолах.
Такі хрипи вислухо- вуваються у хворих на гострий бронхіоліт, гострий і
хронічний бронхіт. При вказаних захворюваннях дрібнопухирчасті вологі
хрипи вислуховуються на великій площі, здебільшого на симетричних
ділянках. Вислуховування їх на обмежених ділянках часто свідчить про
перехід запального процесу з бронхів на альвеоли і розвиток
бронхопневмонії.
Важливо розрізняти вологі хрипи за висотою їх звучання (дзвінкість), що
має важливе діагностичне значення. При бронхітах, коли відсутнє втягнення
в патологічний процес оточуючої легеневої тканини, вологі хрипи недзвінкі,
оскільки навколо бронхів в легенях є багато повітря, яке глушить звук. У
випадках ущільненої легеневої тканини навколо бронхів (пневмонія,
туберкульозний процес та ін.), яка добре проводить звук, хрипи стають
високими і дзвінкими.
Узагальнюючи дані про особливості вологих хрипів, наводимо відмінності
між хрипами, які виникають при запальних змінах у бронхах і легенях.
Зокрема, необхідно враховувати такі особливості вологих хрипів:
a)

вологі хрипи при бронхітах визначаються на більшій площі, тоді як
при запаленні легень вони вислуховуються локально, над певною
ділянкою легень;

b)

при бронхітах вологі хрипи досить мінливі, після відкашлювання вони
зникають в одному місці і з'являються в іншому, через деякий час — у

першій ділянці, тоді як при запаленні легеневої тканини вологі хрипи
також зникають після відкашлювання, але знову з'являються у тому
самому місці;
c)

при бронхітах вологі хрипи недзвінкі, при пневмоніях — дзвінкі в
результаті інфільтрації і ущільнення тканини легень.

Від хрипів слід відрізняти крепітацію (crepitatio - тріск), яку порівнюють з
тріском сухого волосся, якщо його розтирати між пальцями коло вуха.
Виникає крепітація в альвеолах, коли вони заповнюються ексудатом, але не
повністю. При наявності ексудату в альвеолах під час видиху стінки їх
злипаються і при наступному вдиху, розлипаючись, дають на його висоті ті
звукові явища, які називаються крепітацією.
Щоб відрізнити крепітацію від вологих, особливо дрібнопухирчастих,
хрипів, треба мати на увазі такі особливості крепітації:
a)

вислуховується в кінці фази вдиху або, як кажуть, на висоті вдиху;

b)

має постійний склад і однорідний калібр звуків;

c)

не змінюється
відкашлювання;

d)

завжди дає численні звуки і має розсіяний характер.

при

глибокому

диханні

і

не

залежить

від

Крепітація — дуже характерна (майже патогномонічна) ознака пневмонії',
а також може спостерігатися при туберкульозі легень, компресійному
ателектазі, інфаркті легень. При крупозній пневмонії крепітація
вислуховується в стадії приливу — crepitatio indux (у перші дні хвороби),
потім зникає і знову з'являється в стадії завершення патологічного процесу
— crepitatio redux (на 5-10-й день захворювання).
Крепітація у нижніх відділах легень може з'являтися у хворих на тяжкі
серцеві захворювання, у тяжкохворих при тривалому перебуванні в ліжку
лежачи на спині. В цих випадках крепітація вислуховується тільки при
перших глибоких вдихах, а потім зникає, тобто носить тимчасовий характер.
У здорових дітей процес дихання завжди супроводжується стиканням
вісцерального та парієтального листків плеври, але завдяки тому, що їх
поверхня гладенька і ковзка, це відбувається безшумно. При запаленні
плеври, коли її листки набрякають і на їх поверхні виникають фібринозні
нашарування, які роблять поверхню нерівною, з'являється характерний шум
— тертя плеври (affrictio pleurae). Цей шум порівнюють з хрускотом снігу
або зі звуком "саней на снігу". Він подібний також до звуку тертя двох
шматків шовкової тканини. Шум тертя плеври можна імітувати, якщо
покласти щільно одну руку на поверхню вушної раковини, а пальцем іншої
водити по тильній поверхні притиснутої до вуха руки.
Виникає шум тертя плеври тільки в умовах патології. Зокрема, при сухому
плевриті, на початкових стадіях ексудативного плевриту і нерідко при

крупозній пневмонії з'являються ніжні спайки на листках плеври, які
призводять до появи шуму тертя плеври. Цей шум виникає також при
різкому зневодненні організму (холера, кишечний токсикоз тощо) внаслідок
сухості листків плеври.
Шум тертя плеври інколи буває настільки інтенсивний, що його можна
відчувати при пальпації. Інтенсивність шуму тертя залежить від сили
дихальних рухів, тому він найкраще вислуховується у пахвових зонах, де
рухливість легень найбільш активна.
Нерідко шум тертя плеври схожий на крепітацію. Відрізнити ці шумові
ефекти можна за такими критеріями:
a)

шум тертя плеври чути в обидві фази дихання, а крепітацію — лише
під час вдиху на його висоті;

b)

при натисканні фонендоскопом на грудну клітку шум тертя
посилюється внаслідок більшого зближення листків плеври, а
крепітація залишається незмінною;

плевральний шум чути більш поверхнево, неначе у самому вусі, ніж
шум у легенях;
c)

d)

при імітації дихання (при закритому роті і носі) внаслідок
недостатнього руху повітря в легенях крепітацію не чути, а шум тертя
плеври зберігається.

Закінчують аускультативне дослідження системи дихання визначенням
особливостей бронхофонії.
Бронхофонія — це проведення звукових коливань, які виникають при
розмові в результаті коливань голосових зв'язок у гортані і передаються на
грудну клітку. Феномен бронхофонії визначають при вислухуванні
фонендоскопом мови пошепки на симетричних ділянках легень, найчастіше в
нижніх ділянках легень під лопатками та в міжлопатковому просторі.
Положення хворого таке, як і при порівняльній перкусії ззаду. Хворого
просять вимовляти пошепки слова з шиплячими приголосними: "чашка чаю",
"шишка", "шуба". В нормі на симетричних ділянках при вимовлянні цих слів
чути неясні, нерозбірливі слова. Виняток становлять ділянки (над
грудниною, в міжлопатковому просторі, над біфуркацією трахеї), на яких
голос вислуховується ясніше і виразніше. Виразніше вислуховування в цих
місцях голосу називається фізіологічною бронхофонією.
При патологічних процесах в легенях або плевральній порожнині
бронхофонія може бути ослаблена або посилена. При посиленні бронхофонії
слова, сказані пошепки, чути чітко і ясно, при послабленні вони зовсім неясні
і майже нечутні. В нормі оцінка бронхофонії—"не змінена".
Посилення бронхофонії виникає внаслідок ущільнення та інфільтрації
легеневої тканини (при пневмонії, туберкульозі, інфаркті легень), оскільки

інфільтрована тканина краще проводить звук, а також при наявності
патологічних порожнин (каверни, абсцес, великі бронхо- ектази), які
посилюють звук за рахунок резонансу. Крім того, посилення спостерігається
при компресійному ателектазі і відкритому пневмотораксі.
Послаблення бронхофонії спостерігається в тих випадках, коли у
плевральній порожнині збирається рідина (ексудативний плеврит,
гідроторакс) або повітря (пневмоторакс), а також при переповненні легеневої
тканини повітрям (емфізема). В цих випадках утруднюється проведення
звуку. Слід пам'ятати, що послаблення бронхофонії може спостерігатися при
ожирінні і добре розвиненому плечовому поясі.
Наведена вище методика обстеження органів дихання дозволяє виявити і
правильно оцінити ранні симптоми ураження дихальної системи у дітей.
Семіотика уражень дихальної системи у дітей
Бронхіт – загальне захворювання організму , що характеризується запальним
процесом в бронхах . Розрізняють :гострий простий бронхіт, гострий
обструктивний бронхіт, гострий бронхіоліт, рецидивуючий бронхіт.
Гострий простий бронхіт – запальне ураження бронхів без ознак обструкції.
Скарги: субфебрильна температура, кашель спочатку сухий, нав’язливий,
пізніше на 2-му тижні – вологий, більш м’який, продуктивний, з відходженням
слизово-гнійного мокротиння.
Огляд: відсутні ознаки інтоксикації, дихальної недостатності, ціаноз.
Найчастіше виражені ознаки ГРІ –гіперемія ротоглотки, нежить.
Пальпація: ( голосове дрижання, еластичність і болючість грудної клітки,
міжреберні проміжки та інш.) зміни відсутні.
Перкусія: порівняльна - ясний легеневий звук, рівномірний з обох боків,
топографічна – межі відповідають нормі ( не зміщені).
Аускультація: жорстке дихання, хрипи з обох боків, «розсіяні», міняються після
кашлю (мінливі), спочатку сухі дзискучі, потім вологі не звучні різнокаліберні,
відповідно до діаметру уражених бронхів.
Ан. крові: помірне збільшення ШОЕ, лейкоцити помірно знижені, помірно
підвищені, або в нормі.
Гострий обструктивний бронхіт – запальне ураження бронхів з ознаками
обструкції.
Скарги: субфебрильна або помірно фебрильна температура, задишка, шумне
«свистяче» дихання, що чутно іноді на відстані, кашель сухий спастичний,
нав’язливий, якщо вологий, то з поганим відходженням мокротиння.
Огляд: вимушене положення, експіраторна задишка з участю допоміжних
м’язів, свистяче дихання на фоні подовженого видиху, блідість, помірний
ціаноз носо-губного трикутника, грудна клітка «роздута», ребра розміщені
горизонтально, кашель спочатку сухий спастичний, нав’язливий, пізніше
вологий малопродуктивний, гіперемія ротоглотки, нежить.

Пальпація: голосове дрижання рівномірно ослаблене, грудна клітка резистентна
(менш еластична), не болюча; міжреберні проміжки дещо розширені, але
симетричні.
Перкусія: порівняльна – коробочний відтінок легеневого звука, топографічна нижня межа легень може бути зміщена вниз.
Аускультація: жорстке дихання, видих значно подовжений, на його фоні
велика кількість сухих свистячих хрипів з обох боків, пізніше з’являються
вологі, «розсіяні», різнокаліберні незвучні хрипи, що міняються після
кашлю(мінливі, не локалізовані).
Ан. крові: помірне збільшення ШОЕ, лейкоцити помірно знижені, помірно
підвищені, або в нормі.
Гострий бронхіоліт – варіант перебігу обструктивного бронхіту у дітей перших
2-х років життя, з ураженням дрібних бронхів і бронхіол, альвеолярних ходів.
Скарги: нежить, спастичний кашель, виражена задишка, порушення загального
стану, субфебрильна температура.
Огляд: змішана задишка з переважанням експіраторної, дихальна недостатність,
блідість, ціаноз носо-губного трикутника, участь допоміжних м’язів в акті
дихання, грудна клітка «роздута», збільшена в передньо-задньому вимірі, ребра
розміщені горизонтально, втяжіння податливих місць грудної клітки, гіперемія
ротоглотки, нежить, спастичний кашель; температура нормальна або
субфебрильна, рідко вища за 38оС.
Пальпація: голосове дрижання може бути рівномірно ослабленим або не
змінене, грудна клітка резистентна (менш еластична), не болюча; міжреберні
проміжки дещо розширені, симетричні, ребра розміщені майже горизонтально.
Перкусія: порівняльна – коробочний відтінок легеневого звука, може бути
незначне вкорочення тону в міжлопатковому просторі, топографічна - нижня
межа легень може бути зміщена вниз.
Аускультація: жорстке дихання, на фоні подовженого видиху сухі свистячі
хрипи, велика кількість вологих, дрібно пухирчастих незвучних, розсіяних
хрипів. Тони серця ослаблені, виражена тахікардія.
Ан. крові: помірне збільшення ШОЕ, помірний лейкоцитоз, еозинофілія.
Рецидивуючий бронхіт – простий бронхіт, що повторюється 3 і більше разів за
рік, з тривалістю кожного рецидива не менш 2-х тижнів.
Пневмонія – загальне захворювання організму , що характеризується
запальним ураженням легень з інфільтративними змінами в легеневій тканині,
дихальною недостатністю.
Розрізняють: вогнищеву бронхопневмонію, сегментарну бронхопневмонію,
крупозну пневмонію, інтерстиціальну пневмонію.
Вогнищева бронхопневмонія – уражені бронхи і альвеоли.
Скарги: підвищення температури тіла вище 38оС , що утримується більш 3-5
днів, кашель що з сухого досить швидко стає вологим, глибоким, задишка,
загальна слабкість, порушення сну.

Огляд: блідість, ціаноз носо-губного трикутника, змішана задишка з участю
допоміжних м’язів в акті дихання, втяжіння податливих місць грудної клітки,
кашель вологий глибокий по 2-3 кашльових поштовхи, малопродуктивний. У
немовлят – периоральний, чи більш розповсюджений ціаноз, пероральна
крепітація, пінка в кутах рота, роздування крил носа, «губи трубача». Катаральні
прояви: гіперемія ротоглотки, нежить.
Пальпація: голосове дрижання посилене, грудна клітка еластична, не болюча.
Перкусія: порівняльна – вкорочений тимпаніт(поєднання вкороченого звуку над
вогнищем запалення і коробочного на прилеглих ділянках за рахунок
емфіземи(порушення бронхіальної прохідності); топографічна - нижня межа
легень не зміщена.
Аускультація: жорстке дихання, над вогнищами - можливе бронхіальне дихання
і посилення бронхофонії, хрипи вологі звучні, дрібно пухирчасті, локалізовані,
крепітація; над усією поверхнею хрипи різнокаліберні вологі та сухі.
Ан. крові: збільшення ШОЕ (20-30мм/год), лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом
лейкоцитарної формули ліворуч.
Сегментарна бронхопневмонія: запальне ураження одного або декількох
сегментів легені, найчастіше діти 3-7 років.
Скарги: підвищення температури тіла вище 38оС , що утримується більш 3-5
днів, кашель що з сухого досить швидко стає вологим, глибоким, задишка,
загальна слабкість, порушення сну.
Огляд: блідість, «тіні» під очима, змішана задишка з участю допоміжних м’язів
в акті дихання, кашель вологий глибокий по 2-3 кашльових поштовхи,
малопродуктивний. Катаральні прояви: гіперемія ротоглотки, нежить.
Пальпація: грудна клітка еластична, не болюча, голосове дрижання найчастіше
не змінене, (може бути посиленим в межах ураженого сегменту, якщо останній
«прилягає» до грудної клітини).
Перкусія: порівняльна – ясний легеневий тон, вкорочення звуку над ураженим
сегментом (іноді вкорочений тимпаніт); топографічна - нижня межа легень не
зміщена.
Аускультація: над ураженою ділянкою дихання ослаблене, (іноді можливе
бронхіальне дихання), хрипи вологі звучні, дрібно пухирчасті, середньо
пухирчасті, крепітація – локалізовані в межах сегмента, вислуховуються
короткочасно, що утруднює діагностику, можливе посилення бронхофонії. Над
всією поверхнею легень вислуховується жорстке дихання і розсіяні сухі хрипи.
Ан. крові: збільшення ШОЕ (20-30мм/год), лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом
лейкоцитарної формули ліворуч.
Крупозна пневмонія: ураження легеневої тканини в межах частки легені.
Найчастіше хворіють діти шкільного віку.
Часто перебігає як плевропневмонія (з ознаками парапневмонічного плевриту).
Для перебігу крупозної пневмонії характерна циклічність відповідно до пат
морфологічних фаз(стадій):
1) стадія припливу: альвеоли заповнюються серозним ексудатом, клінічно
відповідає початковій стадії, тривалість 1-3доби;

2) стадія червоного спечінкування триває 1-3 доби: ексудат альвеол
збагачується білками з випадінням фібрину, діапедез еритроцитів; уражена
частка легені не містить повітря;
3) стадія сірого спечінкування триває 2-4 доби: в ексудаті альвеол
накопичуються лейкоцити; уражена частка легені не містить повітря;
2і3стадія клінічно відповідають періоду розпалу
4) стадія відновлення,триває 2-5 діб, ексудат розріджується і
розсмоктується,відновлюється повітряність альвеол, клінічно – період
видужання (завершення) процесу.
Скарги: швидке підвищення температури тіла 39-40оС, озноб, головний біль,
задишка, болісний кашель іноді з виділенням «іржавого мокротиння», герпес на
губах і крилах носа, загальна слабкість, біль в грудній клітці та/або в животі.
Огляд: стан важкий, інтоксикація, може бути порушення свідомості,
марення;блідість, ціаноз, очі блискучі, «тіні» під очима, губи сухі вишневочервоні, герпетична висипка на крилах носа і губах, почервоніння щоки на
стороні ураження(«односторонній рум’янець»), тахіпное, змішана задишка з
участю допоміжних м’язів в акті дихання (крила носа, міжреберні м’язи),
можливе відставання ураженої половини грудної клітки при диханні, втяжіння
податливих місць грудної клітки, кашель глибокий, часто болісний по 2-3
кашльових поштовхи, можливе вимушене положення (на хворому боці).
Пальпація: грудна клітка еластична, голосове дрижання посилене на стороні
ураження, (в межах ураженої частки ), в разі плевропневмонії – позитивний
симптом Яновського, потовщення складки ПЖК на стороні ураження.
Перкусія: в початковому періоді - вкорочення перкуторного звуку (вкорочений
тимпаніт) в межах ураженої частки (1 патморфологічна фаза), в періоді розпалу
(фаза червоного і сірого спечінкування) відмічається тупий перкуторний тон, в
періоді видужання перкуторний тон прояснюється – вкорочений тон.
Аускультація: в початковому періоді ослаблене дихання, над ураженою часткою
– посилена бронхофонія, бронхіальне дихання, крепітація(crepitatio indux);
в періоді розпалу (фаза спечінкування) дихання не прослуховується, хрипів
немає, посилена бронхофонія, можливе бронхіальне дихання (проводиться з
сусідніх часток), локально можливий шум тертя плеври;
в періоді видужання (4 патморфологічна фаза) - ослаблене дихання, над
ураженою часткою – посилена бронхофонія, бронхіальне дихання, крепітація
(crepitatio redux); вологі звучні дрібно пухирчасті хрипи.
Ан. крові: збільшення ШОЕ (20-40мм/год), лейкоцитоз із нейтрофільним зсувом
лейкоцитарної формули ліворуч.
Якщо процес локалізовано у верхній частці – може спостерігатись
менінгеальний синдром: виражений головний біль, блювання, судоми,
ригідність потиличних м’язів, позитивний симптом Керніга. При локалізації
процесу в нижній частці можуть спостерігатись болі в животі (в т.ч. правій
здухвинній ділянці), блювання, метеоризм, пронос – це абдомінальна форма,
що потребує виключення апендициту, перитоніту.
Інтерстіціальна пневмонія рідка форма захворювання, запалення
сполучнотканинної (між альвеолярної) структури легень, хворіють діти перших

місяців життя. Переважають явища інтоксикації, страждає серцево-судинна і
нервова системи.
Скарги: неспокій, задишка,кашель, порушення сну, синюшність, підвищення
температури 38оС ,
Огляд: стан важкий, блідість, , ціаноз носо-губного трикутника, →
периоральний, → чи більш розповсюджений, виражена змішана задишка з
участю допоміжних м’язів в акті дихання ( в т.ч. роздування крил носа, «губи
трубача»), втяжіння податливих місць грудної клітки, тахіпное, тривкий кашель,
порушення сну, гіперестезія шкіри.
Пальпація: грудна клітка еластична, не болюча, голосове дрижання найчастіше
не змінене. Частий слабкий пульс, збільшення печінки, можливі набряки
(внаслідок недостатності кровообігу).
Перкусія : без змін-легеневий звук, іноді – тимпаніт.
Аускультація: жорстке дихання, інших аускультативних ознак немає.
«Німа пневмонія»-за висловом Дебре :-«богато видно, але нічого не чути».
Плеврити сухий і випітний(ексудативний) вчити самим (клініка, як у
дорослих – див. терапію і підручник «Педіатрія» або «Дитячі хвороби»).
Апное — періоди зупинки дихання. За механізмом виникнення апное
поділяють на:




центральне — наприкінці видиху зникають дихальні рухи та
зупиняється потік повітря через рот і ніс дитини;
обструктивне — немає потоку повітря через рот і ніс, але є коливальні
рухи грудної клітки (при порушенні прохідності дихальних шляхів);
змішане.

Природжений стридор — патологія, що виникає в дітей раннього віку, з
характерним інспіраторним шумом при диханні, що нагадує воркування
голубів, муркіт кішки, кудахтання курки. Інтенсивність шуму зменшується
під час сну, у теплому приміщенні, у стані спокою. Спостерігається стридор
відразу після народження, послаблюється в другому півріччі життя,
самостійно минає до 2—3-річного віку. В основі природженого стридору є
недорозвинення зовнішнього кільця гортані, черпакуватих хрящів, надто
м'який надгортанник, згорнутий у трубочку. При цьому черпало-надгортанні
зв'язки мають вигляд натягнутих вітрил, які коливаються під час вдиху.
Синдром дихальної недостатності — це стан, при якому організм не
забезпечує підтримання нормального газового складу крові, що призводить
до зниження функціональних можливостей організму. Мається на увазі
недостатність функції зовнішнього дихання, що призводить до розвитку
гіпоксемії (недостатності кисню в артеріальній крові), внаслідок чого
розвивається гіпоксія (недостатня кількість кисню в організмі). Дихальна
недостатність поділяється за ступенями тяжкості:

І ступінь — у стані спокою клінічних проявів немає або вони виражені
незначно. Під час легкого фізичного навантаження з'являєтьсяпомірна
задишка, періоральний ціаноз, тахікардія, рО2 — 80—90 мм рт. ст.
Хвилинний об'єм дихання збільшений, а хвилинна вентиляція легень і резерв
дихання зменшені.
II ступінь — у стані спокою спостерігається помірна задишка (час тота
дихання збільшена на 25%), тахікардія, блідість шкіри, пері- оральний ціаноз.
Збільшується співвідношення між пульсом і дихан- ням за рахунок
почастішання останнього, розвивається тенденція до підвищення
артеріального тиску й ацидозу (рН-7,3), збільшення хви линної вентиляції
легень та хвилинного об'єму дихання, рО2—70— 90 мм рт. ст.
ІІІ ступінь — дихання поверхневе, різко прискорене (більше ніж на 50 %),
ціаноз із землистим відтінком, липкий піт, артеріальний тиск зменшується,
резерв дихання знижується до 0. Хвилинний об'єм дихання зменшується, рО2
зменшується до 70 мм рт. ст., метаболічний ацидоз (рН нижче ніж 7,3),
можлива гіперкапнія (рСО2 70—80 мм рт. ст.). У разі подачі кисню стан
хворого поліпшується незначно.
IV ступінь — гіпоксемічна кома. Свідомість відсутня, дихання аритмічне,
періодичне, поверхневе. Акроціаноз, набухання шийних вен, артеріальна
гіпотензія, рО2 менше ніж 50 мм рт. ст., рСО2 більше ніж 100 мм рт. ст., рН
— 7,15 і нижче. Інгаляція кисню не спричинює поліпшення, а інколи
зумовлює погіршення загального стану.
Газовий склад крові дітей (старше 4 тижнів) у нормі
Вимірюваний показник

Значення показника

рСО2 (артеріальної)

37-47 мм рт.ст.

рО2 (артеріальної)

80-108 мм рт.ст.

рН

7,35-7,45

НСО2(стандартний бікарбонат)

21-27 ммоль/л

Зміщення основ

-3,5 + 2,5

План і організаційна структура навчального заняття
№
з/п

Етапи заняття

Розподіл

Види
контролю**

Засоби навчання

часу*
1.
1.1
1.2
1.3

2.

15%
Підготовчий етап
Організаційні питання. 5
Формування мотивації. хвили
Контроль початкового н
рівня
підготовки
(стандар-тизовані
засоби контролю).
10-15
хвили
н
65%
Основний етап
а).демонстрація
30-40
викладачем методики хвили
(алгоритму)
н
обстеження дитини
б). Самостійна робота
студентів:
курація
хворих дітей, оцінка
отриманих
результатів,
обґрунтування 30-40
посиндромної
хвили
діагностики,
н
інтерпретація
інструментальних
методів обстеження.

Письмове
тестування і/або
усне /письмове/
опитування
за
стандартизовани
ми переліками
питань

Спостереження
за
напрацюванням
практичних
навичок, оцінка
навичок під час
проведення
курації;

Перелік запитань,
письмові тести,
Письмове приладдя
(ручки, папір)

Фантоми, муляжі,
пацієнти,
історії
хвороби, результати
лабораторних
та
інструментальних
обстежень.

Ситуаційні задачі
3.
3.1.

3.2.

3.3

20%
Заключний етап
Контроль
кінцевого 10
рівня підготовки.
хвили Вирішення
обговорення
н
ситуаційних
задач
Загальна оцінка
навчальної діяльності
5
студента.
хвили
н
Інформування
5
студентів про тему хвили
наступного заняття.
н

Письмове приладдя
і (ручки, папір)

Методичні
рекомендації,
списки літератури

Методика організації навчального процесу на практичному занятті.
1. Підготовчий етап

Актуальність теми:вміти вірно дослідити стан органів дихання дитини
методом аускультації дозволить виявити патогномонічні ознаки їх ураження
,що буде сприяти данному виявленню респіраторної патології ,яка посідає
провідне місце у структурі захворюваності дітей у всі вікові періоди
дитинства .Знання та уміння методики аускультативного обстеження і
семіотики захворювань органів дихання данному своєчасно діагностувати та
лікувати захворювання,проводити профілактичні заходи.
Мета заняття: оволодіти методикою аускультації дітей у дітей визначити
типи дихання та дихальні шуми аускультативні симптоми і симптоми
основних захворювань дихальної системи отримані при огляді
,пальпації,перкусії та дані при патології органів дихання у дітей
Тестовий контроль вихідного зріза знань (1-2 рівень ,3 виділити по 10
тестів: див.додаток)
Основний етап
а) –формування нових знань та умінь:
1 Методика (алгоритм ) оволодіння технікою аускультативного визначення
різних типів дихання:
2 Методика (алгоритм) аускультативного визначення дихальних шумів.
3 Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання дихальної системи
методом аускультації.
4 Пальпаторні ,перкуторні та аускультативні симптоми ураження органів
дихання, алгоритм їх виявлення та оцінювання.
Оволодіти практичними навичками :
1. Робота з хворими,аускультативне виявлення ознак везикулярного та
пуерильного дихання.
2. Робота з хворими аускультативне виявлення ознак бронхіального дихання
та бронхофонії.
3. Робота з хворими аускультативне виявлення сухихи та вологих хрипів в
органах дихання.
4. Робота з хворими ,виявлення ознак захворювання дихальної системи
методом пальпації,перкусії та аускультації.
5. Інтерпритація результатів пальпаторного , перкуторного та
аускультативного обстеження.
6. Навчитися клінічному аналізу відносно конкретної ситуації.
Заключний етап
- оцінюєтся поточна діяльність кожного студента;
- проводится аналіз успішності,оголошується оцінка кожного студента і
заносится в журнал та АСУ НМУ ім.О.О.Богомольця;
-підписуєтся відомість обліку відвідуваності і успішності занять;
-подаєтся інформація про тему наступного заннятя.
Додаток
1.Контрольні питання.
2.Тести для контролю вихідного рівня знань.

3.Задачі для контролю заключного етапу.
4. Відповіді для тестів і задач.
Питання для усного опитування
1. Правила та послідовність аускультації легень.
2. Види дихання у дитини в нормі.
3. Патологічні види дихання.
4. Сухі хрипи, механізм їх виникнення.
5. Вологі хрипи, механізм їх виникнення, класифікація.
6. Крепітація та шум тертя плеври. Чим вони відрізняються.
7. Як визначається симптом д’Еспіна.
8. Бронхофонія, варіанти її зміни.
9. Семіотика бронхопневмонії – вогнищевої, сегментарної.
10. Семіотика крупозної пневмонії залежно від стадії розвитку запального
процесу.
11.Семіотика простого бронхіту.
12.Семіотика обструктивного бронхіту, бронхіоліту.
13. Семіотика справжнього і несправжнього крупу.
14. Семіотика природженого стридору.
15. Порушення ритму дихання, апное.
16. Синдром дихальної недостатності.
Питання для «мозкового штурму»
1. Визначити тактику фізикального обстеження пацієнта для ідентифікації
симптомів ураження органів дихання.
2. Визначити у пацієнта основні аускультативні симптоми.
3. Визначити основні зміни при огляді, пальпації, перкусії та аускультації
для виявлення ураження органів дихальної системи у дітей.
Завдання для самостійного контролю
1. Напишіть правила та послідовність аускультації легень.
2. Напишіть точки вислуховування бронхіального дихання.
3. Напишіть як визначається симптом д’Еспіна.
4. Напишіть семіотику простого бронхіту.
5. Напишіть семіотику вогнищевої і крупозної пневмонії.
6. Напишіть семіотику справжнього крупу.
7. Напишіть чим відрізняється крепітація та шум тертя плеври.
Література
Основна
7. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України,
професора В.Г. Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2018 - 880с.;
8. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В.
Г., Бутиліна О.В.-К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
9. Матеріали лекцій.
Додаткова

5. Пропедевтика детских болезней. А.В.Мазурин, И.М.Воронцов.-СПб:
ООО"Издательство Фолиант", 2001.-928с.;ил.
6. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред.
В.Г. Майданника, К.Д. Дуки.- К.: Знання України, 2002.- 356 с.
7. Рецидивуючий бронхіт у дітей. Сучасні аспекти діагностики та терапії.
Антипкін Ю.Г., Лапшин В. Ф., Матеріали ХІІ конгресу педіатрів
України, Київ, 2017.

ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ
«СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ»
Тест 1
1. Ознаки дихальної недостатності 1 ступеня, окрім:
a) задишка при фізичному навантаженні;
b) непостійний периоральний ціаноз;
c) співвідношення пульс/дихання = 2,5:1:
d) задишка і ціаноз у спокої;
e) насичення крові 02 > 90%
2. Який перкуторний тон характерний для гострого бронхіту:
a) ясний легеневий;
b) коробковий;
c) тимпанічний;
d) притуплений;
e) тупий.
3. Пальпаторні ознаки сегментарної бронхопневмонії:
a) помірної сили, симетричне голосове тремтіння;
b) посилене голосове тремтіння;

c) послаблене голосове тремтіння;
d) болючість грудної клітини;
e) асиметрія міжребер’їв.
4. Характер дихання при гострому бронхіті (аускультація):
a) везикулярне;
b) пуерильне;
c) жорстке;
d) бронхіальне;
e) амфоричне.
5. Ознаки обструктивного бронхіту, що виявляються при огляді:
a) вологий нечастий продуктивний кашель;
b) інспираторна задишка;
c) експіраторна задишка;
d) афонія;
e) пероральна крепітація.
6. Який перкуторний тон характерний для обструктивного бронхіту:
a) ясний легеневий;
b) коробочний;
c) притуплений;
d) тупий;
e) притуплений тимпаніт.
7. Перкуторні ознаки крупозної пневмонії у фазі спечінкування:
b) ясний легеневий тон;
c) коробковий тон;
d) тимпанічний звук;
e) притуплений легеневий тон;
f) тупий перкуторний тон.
8. Трикутник Раухфуса-це притуплення трикутної форми, що визначається:
f) на здоровій стороні при ексудативному плевриті
g) на хворій стороні при ексудативному плевриті
h) на здоровій стороні при сухому плевриті
i) на хворій стороні при сухому плевриті
j) на хворій стороні при сегментарній пневмонії
9. У здорових дітей над проекцією легень до 6 місяців вислуховується
дихання:
f) везикулярне;
g) ослаблене везикулярне;
h) пуерильне;
i) жорстке;
j) бронхіальне.
10. Аускультативніі ознаки крупозної пневмонії у фазі спечінкування:
f) розсіяні різнокаліберні вологі хрипи;
g) крепітація;
h) дзвінкі дрібно пухирчасті хрипи;
i) все вказане вірно;
j) все вказане не вірно.

Тест 2
1. Ознаки дихальної недостатності 2 ступеня, окрім:
e) задишка тільки при фізичному навантаженні;
f) постійний периоральний ціаноз;
g) співвідношення пульс/дихання = 2-1,5:1:
h) задишка і ціаноз у спокої;
i) насичення крові 02 85-70%
2. Характер дихання у фазі припливу крупозної пневмонії (аускультація):
f) везикулярне;
g) пуерильне;
h) жорстке;
i) бронхіальне;
j) амфоричне.
3. Який перкуторний тон характерний для гострого бронхіту:
b) ясний легеневий;
c) коробковий;
d) тимпанічний;
e) притуплений;
f) тупий.
4. При огляді дітей перших місяців життя виявляються ознаки пневмонії,
окрім:
a) вологий глибокий кашель;
b) змішана задишка;
c) тріпотіння крил носа;
d) дрібнопухирчасті дзвінкі хрипи;
e) периоральний ціаноз.
5. Який характер дихання є типовим для відкритого пневмоторакса:
a) амфоричне;
b) пуерильне;
c) жорстке;
d) металеве;
e) бронхіальне.
6. Пальпаторні ознаки бронхопневмонії:
f) помірної сили, симетричне голосове тремтіння;
g) посилене голосове тремтіння;
h) послаблене голосове тремтіння;
i) ригідна грудна клітина;
j) асиметрія міжребер’їв.
7. Перкуторні ознаки крупозної пневмонії у фазі припливу:
a) ясний легеневий тон;
b) коробковий тон;
c) тимпанічний звук;
d) притуплений легеневий тон;
e) тупий перкуторний тон.
8. У здорових дітей над проекцією легень після 7 років вислуховується
дихання:
f) везикулярне;

g) ослаблене везикулярне;
h) пуерильне;
i) жорстке;
j) бронхіальне.
9. Пальпаторні ознаки ексудативного плевриту, окрім:
b) вибухання міжребер’їв;
c) посилене голосове тремтіння;
d) послаблене голосове тремтіння;
e) позитивний симптом Яновського;
f) асиметрія складок підшкірної клітковини.
10 Аускультативні ознаки простого бронхіту:
a) вологі різнокаліберні локалізовані хрипи;
b) вологі розсіяні незвучні хрипи;
c) звучні дрібнопухирчасті вологі хрипи;
d) посилена бронхофонія;
e) крепітація.
Тест 3
1. Ознаки дихальної недостатності 3 ступеня, окрім:
e) задишка тільки при фізичному навантаженні;
f) генералізований ціаноз;
g) тахіпное більше 150% норми:
h) зниження МОД, ЖЕЛ, ДО;
i) насичення крові 02 нижче-70%
2. Перкуторні ознаки обструктивного бронхіту:
f) ясний легеневий тон;
g) зміщення вгору нижньої межі легень;
h) коробковий тон;
i) притуплений легеневий тон;
j) тупий перкуторний тон.
3. Аускультативні ознаки обструктивного бронхіту, окрім:
e) жорстке дихання;
f) послаблена бронхофонія;
g) бронхіальне дихання;
h) розсіяні сухі свистячі хрипи;
i) подовжений, утруднений видих.
4. У здорових дітей над проекцією легень з 6 місяців до 7 років
вислуховується дихання:
f) везикулярне;
g) ослаблене везикулярне;
h) пуерильне;
i) жорстке;
j) бронхіальне.
5. Ознаки крупозної пневмонії, що виявляються при огляді, окрім:
b) вологий глибокий кашель;
c) змішана задишка;
d) односторонній рум’янець;

e) дрібно пухирчасті дзвінкі хрипи;
f) відставання в акті дихання половини грудної клітини.
6. Ознаки простого бронхіту при аускультації:
f) дзвінкі вологі локалізовані хрипи;
g) недзвінкі, розсіяні вологі хрипи;
h) бронхіальне дихання;
i) бронхофонія посилена;
j) ясний легеневий перкуторний тон.
7. Пальпаторні ознаки сегментарної бронхопневмонії над зоною ураження:
b) голосове тремтіння помірної сили, симетричне;
c) крепітація;
d) посилене голосове тремтіння;
e) послаблене голосове тремтіння;
f) звучні дрібно пухирчасті вологі хрипи.
8. Перкуторні ознаки ексудативного плевриту над зоною ураження:
b) вибухання міжребер’їв;
c) лінія Дамуазо;
d) послаблене голосове тремтіння;
e) позитивний симптом Яновського;
f) коробковий перкуторний звук.
9. Ознакою збільшення лімфовузлів переднього середостіння є позитивний
симптом:
a) Аркавіна;
b) Кораньї;
c) Філософова;
d) Д’Еспіна;
e) Маслова.
10. Ознаки ексудативного плевриту, що виявляються при огляді:
f) послаблення голосового тремтіння;
g) посилена бронхофонія;
h) відставання в акті дихання половини грудної клітини;
i) асиметрія складок підшкірної клітковини;
j) шум тертя плеври.
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ЗАДАЧІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ «АУСКУЛЬТАЦІЯ»
Задача 1.
У дитини утруднений видих, сухий непродуктивний нав’язливий кашель, при аускультації
відмічається жорстке дихання і сухі свистячі хрипи переважно на фоні подовженого
видиху над всією поверхнею огруддя.
Як називається цей синдром? При яких захворюваннях найчастіше виникає?
Задача 2.
При аускультації грудної клітки над передньою поверхнею огруддя у дитини відмічається
жорстке дихання з обох боків, праворуч нижче 4 ребра - з бронхіальним відтінком, там же
вологі звучні дрібно- і середньопухирчасті хрипи, мало мінливі після відкашлювання.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми? Проекції якої
частки правої легені відповідає зона ураження?

Задача3.
При аускультації грудної клітки над задньою поверхнею огруддя у дитини відмічається
жорстке дихання з обох боків, ліворуч нижче 4 ребра - з бронхіальним відтінком, там же
вологі звучні дрібно- і середньопухирчасті хрипи, мало мінливі після відкашлювання.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми? Проекції якої
частки лівої легені відповідає зона ураження?
Задача 4.
При аускультації грудної клітки над боковими поверхнями огруддя у дитини відмічається
жорстке дихання з обох боків, праворуч нижче 4 ребра - з бронхіальним відтінком, там же
вологі звучні дрібно- і середньопухирчасті хрипи, мало мінливі після відкашлювання.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми? Проекції якої
частки правої легені відповідає зона ураження?
Задача 5.
При аускультації грудної клітки у дитини відмічається жорстке дихання з обох боків,
вологі незвучні (не дзвінкі) дрібно- і середньопухирчасті хрипи у помірній кількості,
зникають і змінюють локалізацію після відкашлювання.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?
Задача 6.
Дитині 7 років. Шляхом аускультації над остистими відростками грудних хребців знизу
вверх, починаючи з рівня VIII-IX хребця звуків що виникають від промовляння дитиною
пошепки слів «чашка чаю» виявлено чітке проведення звуків на рівні остистого відростка
VI-го грудного хребця.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.
Задача 7.
Дитині 9 років. Шляхом аускультації над остистими відростками грудних хребців знизу
вверх, починаючи з рівня VIII-IX хребця звуків що виникають від промовляння дитиною

пошепки слів «чашка чаю» виявлено чітке проведення звуків на рівні остистого відростка
Th 2.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.
Задача 8.
Дитині 10 років. Шляхом аускультації над поверхнею огруддя звуків що виникають від
промовляння дитиною пошепки слів «чашка чаю» виявлено чітке проведення звуків у
яремній ямці і зі спини паравертебрально на рівні остистих відростків 1-2-го грудного
хребця.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.
Задача 9.
Дитині 13 років. Шляхом аускультації над поверхнею огруддя звуків що виникають від
промовляння дитиною пошепки слів «чашка чаю» виявлено чітке проведення звуків у
яремній ямці і зі спини паравертебрально на рівні остистих відростків 1-2-го грудного
хребця, а також ліворуч нижче кута лопатки.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.
Задача 10.
Дитині 11 років. Шляхом аускультації над поверхнею огруддя звуків що виникають від
промовляння дитиною пошепки слів «чашка чаю» виявлено чітке проведення звуків у
яремній ямці і зі спини паравертебрально на рівні остистих відростків 1-2-го грудного
хребця, а також праворуч по передньо-боковій поверхні на рівні 4-6 ребер.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.
Задача 11.
Дитині 11 років. Шляхом аускультації над поверхнею огруддя звуків що виникають від
промовляння дитиною пошепки слів «чашка чаю» виявлено чітке проведення звуків у
яремній ямці і зі спини паравертебрально на рівні остистих відростків 1-2-го грудного
хребця, а також ліворуч по передньо-боковій поверхні нижче 4-ребра.
Як зветься цей симптом? Оцініть отриманий результат.
ЗАДАЧІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ «СЕМІОТИКА»
Задача 1.
Дитина 9 років. Скарги на кашель, температуру 38,2оС. Задишку і периоральний ціаноз
при фізичному навантаженні, блідий, глибокий нечастий вологий кашель, дихання: 28 за 1
хвилину ритмічне.
Пальпаторно: грудна клітина еластична, голосове тремтіння посилене ліворуч, у нижніх
відділах. При аускультації відмічається жорстке дихання, нижче 4 ребра - з бронхіальним
відтінком, там же мало мінливі, вологі звучні дрібно- і середньопухирчасті хрипи.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?
Визначте ступінь дихальної недостатності.
Задача 2.
У дитини при пальпації голосове тремтіння послаблене ліворуч, у нижніх відділах, там же
розширені і згладжені міжребер’я. Перкуторно: тупий легеневий тон ліворуч, нижче 4
ребра. При аускультації відмічається жорстке дихання, ліворуч нижче 4 ребра –
бронхіальне дихання і бронхофонія ослаблені; нижче 5 – дихання не прослуховується.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?

Задача 3.

Дитина 5 років. Пальпаторно: голосове тремтіння ослаблене, грудна клітина не болюча,
резистентна. Перкуторно: легеневий тон з коробковим відтінком, нижня межа легень
зміщена вниз. При аускультації відмічається жорстке дихання, видих подовжений, сухі
свистячі хрипи над всією поверхнею огруддя, переважно на фоні видиху; і вологі незвучні
середньо і дрібно пухирчасті розсіяні, у невеликій кількості.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?
Задача 4.
При перкусії грудної клітини у дитини по правій лопатковій лінії відмічається
притуплений тимпаніт нижче 5 ребра, що змінюється на тупий тон нижче 6 міжребер’я; по
задній аксілярній лінії праворуч-тупий перкуторний тон нижче 5 ребра. При аускультації
відмічається жорсткувате дихання; праворуч нижче 5 ребра – бронхіальне дихання і
бронхофонія ослаблені, нижче 6-го – дихання не прослуховується.
Про яку патологію можуть свідчити ці ознаки?
Задача 5.
При порівняльній перкусії грудної клітини по передньобоковій поверхні у дитини
відмічається притуплення легеневого тону праворуч від4 до 6 ребра. При аускультації у
дитини відмічається жорстке дихання з обох боків, праворуч у нижніх відділах спереду - з
бронхіальним відтінком, там же вологі звучні мало мінливі дрібнопухирчасті хрипи і
посилена бронхофонія.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?
Задача 6.
У дитини відмічається утруднене носове дихання, носовий тембр голосу. Обличчя
одутливе, перенісся розширене, звужені носові ходи. Слизова ротоглотки рожева, чиста,
волога;ознак гострої респіраторної інфекції не виявлено.
З чим може бути пов'язаний даний стан?
Задача7.
У дитини 11 років температура 38,8оС, болі в грудях. Блідий, сухий частий кашель,
помірна задишка в спокої, периоральний ціаноз, грудна клітина циліндрична, права
половина відстає у акті дихання, міжреберні проміжки добре контуруються. Дихання 27 за
1 хвилину, ритмічне. Позитивний симптом Яновського. Голосове тремтіння помірної
сили, рівномірне. Перкуторно –легеневий тон.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?
Визначте ступінь дихальної недостатності.
Задача 8.
Дитина 12 років. Скарги на кашель, температуру 39,2 оС, задишку, нечастий болісний
вологий кашель. Грудна клітина циліндрична, ліва половина відстає у акті дихання,
міжреберні проміжки добре контуруються,. Позитивний симптом Яновського. Голосове
тремтіння посилене ліворуч. Перкуторно – притуплення легеневого тону нижче 4 ребра по
лівій лопатковій лінії і по задній аксілярній. Дихання жорстке, ліворуч в нижніх відділах
бронхіальне, там же-крепітація.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?
Задача 9.
У дитини перкуторно над поверхнею грудної клітини визначається ясний легеневий звук.
При аускультації - жорстке дихання, з обох боків вологі незвучні мінливі дрібно- і
середньопухирчасті хрипи у помірній кількості.
Симптом бронхофонії над поверхнею огруддя - виявлено чітке проведення звуків тільки у
яремній ямці і зі спини паравертебрально на рівні остистих відростків 1-2-го грудного
хребця.

Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?
Задача 10.
Шляхом тихої перкусії, яку проводили в другому і першому міжреберних проміжках від
зовнішнього краю грудної клітини в напрямку до грудини з одного, а потім з іншого боку,
виявлено симетричне вкорочення перкуторного звуку на 2см латеральніше краю грудини
в І міжребер’ї і на 1см- у ІІ міжребер’ї.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?
Задача 11.
У дитини при пальпації голосове тремтіння послаблене ліворуч, у нижніх відділах, там же
розширені і згладжені міжребер’я. Перкуторно: тупий перкуторний тон ліворуч нижче 4
ребра. При аускультації відмічається жорстке дихання, ліворуч нижче 4 ребра –
бронхіальне дихання і бронхофонія ослаблені; нижче 5 ребра ліворуч – дихання не
прослуховується.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?
Задача 12.
Дитині 8 років. При пальпації: голосове тремтіння ослаблене, грудна клітина резистентна.
Перкуторно: легеневий тон з коробковим відтінком, нижня межа легень зміщена вниз.
При аускультації відмічається жорстке дихання, видих подовжений; сухі свистячі хрипи
над всією поверхнею огруддя, переважно на фоні видиху і поодинокі вологі недзвінкі
середньо і дрібно пухирчасті розсіяні.
Про яку найбільш ймовірну патологію можуть свідчити ці симптоми?
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Модуль №2

Пропедевтична педіатрія
Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та
семіотика захворювань органів і систем у дітей.

Змістовий модуль №
Тема заняття№

Система крові у дітей.

Курс
Факультет

Анатомо-фізіологічні особливості системи крові у дітей
різних вікових груп. Методи клініко-лабораторного
обстеження дітей з ураженням системи крові. Лабораторні
методи дослідження функціонального стану системи крові
дитячого організму, їх оцінка. Правила і техніка взяття
матеріалу для дослідження.
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1. Актуальність теми: Система крові чутливо реагує практично на будь-які
захворювання і патологічні стани організму. Знання анатомо-фізіологічних особливостей
в залежності від віку здорової дитини, методики обстеження і семіотики захворювань
системи крові допоможе своєчасно діагностувати, лікувати і контролювати ефективність
лікування багатьох захворювань дитячого організму.
Мета заняття: вивчити особливості гемопоезу у дітей різного віку, вміти оцінити
стан кровотворної системи в різні періоди дитинства та визначити симптоми ураження
органів кровотворення.
2. Конкретні цілі:
Навчитися оцінювати особливості кровотворної системи у дітей різного віку, вміти
визначити симптоми ураження гемопоетичної системи, вміти оцінити результати
лабораторних досліджень.
3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (
міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін
Нормальна анатомія
Біологія та генетика
Гістологія та ембріологія
Нормальна фізіологія
Патологічна фізіологія

Отримані навики
Будова кісток, лімфатичної системи,селезінки
Значення генетичних факторів при спадкових
захворюваннях кровотворної системи
Ембріогенез кровотворної системи, морфологія клітин
периферичної крові та кісткового мозку
Фізіологія кровотворення та кроворуйнування в нормі
Патогенез виникнення основних симптомів та
синдромів при захворюваннях кровотворної системи

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент
під час підготовки до заняття.
Термін
Кров
Методи оцінки стану
кровотворної системи

Визначення
Внутрішнє середовище організму, яке об’єднує всі
органи та системи. Вона має багато функцій –
дихальну, гомеостатичну, секреторну, транспортну.
Загальний аналіз крові, мієлограма, коагулограма,
біохімічні показники крові

Теоретичні питання до заняття:
1. Основні функції кровотворної системи
2. Основні етапи ембріонального кровотворення.
3. Вікові зміни еритроцитів
4. Вікові зміни гемоглобіну
5. Вікові зміни складу гемоглобіну
6. Вікові зміни кількості ретикулоцитів
7. Вікові зміни кількості лейкоцитів
8. Вікові зміни лейкоцитарної формули
9. Вікові зміни ШОЕ
10.Особливості мієлограми
11.Особливості гемостазу у віковому аспекті
12.Вікові зміни гематокриту
4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
Практичні навички
А) Зібрати сімейний та індивідуальний сімейний

Засоби навчання
Хворі та їх батьки, історії хвороби,

анамнез
В) Оволодіти методикою обстеження кровотворної
системи – огляд, пальпація лімфатичних вузлів,
селезінки
В) Навчитися оцінювати нормальну гемограму
дітей різного віку, виявляти можливі відхилення в
показниках периферичної крові, інтерпретувати ці
дані
Г)Навчитися оцінювати коагулограму дітей
різного віку в нормі і при патології згортаючої
системи

аналізи крові, мієлограми здорових
дітей різного віку та з
захворюваннями кровотворної
системи

Зміст теми:
Визначення, та основні функції кровотворної системи
Кров – внутрішнє середовище організму, яке об’єднує всі органи та системи. Вона
виконує
багато функцій –
- дихальна
- гомеостатична
- секреторна
- транспортна
Комплексна оцінка стану кровотворної системи включає:
Загальний аналіз крові – кількість еритроцитів, гемоглобіну, кольоровий
показник, кількість ретикулоцитів, тромбоцитів, лейкоцитів, склад
лейкоцитарної формули, ШОЕ, морфологічну характеристику еритроцитів;
склад мієлограми – кількісний та якісний
оцінку коагулограми
біохімічні показники – рівень білірубіну, сироваткового заліза, феритину,
трансферину, коефіцієнт насичення трансферину, загальна залізозв’язуюча
властивість
Особливості вікових змін у кровотворенні та гемостазі
-

Етапи кровотворення у внутришньоутробному періоді
- 3-6 тиждень - кровотворення у жовтковому мішку (утворення примітивних
еритробластів)
- 6 тиждень – V місяців - печінкове кровотворення (утворення еритроїдних
клітин, нейтрофілів, мегакаріоцитів ) з поступовим згасанням в кінці
внутришньоутробного періоду
- 12 тиждень - V місяців- печінкове-селезінкове кровотворення (в селезінці
утворю-ються лімфоцити і моноцити)
- З IV місяця починається кістковомозкове кровотворення, яке до кінця
вутришньо-утробного розвитку і протягом усього життя стає основним.
Особливості кровотворення у дітей різного віку
У новонародженого гемопоез здійснюється у червоному кістковому мозку всіх
кісток . Після 4 років червоний кістковий мозок перетворюється поступово на жовтий. У
12-15 років кро-вотворення зберігається тільки в кістковому мозку плоских кісток, ребер,
тілах хребців, прокси-мальних кінцях плеча, передпліччя, стегнової кістки. У дітей
раннього віку відзначається функ-ціональна лабільність кровотворної системи. Під
впливом несприятливих чинників можливо по-вернення до ембріонального типу
кровотворення з появою у кістковому мозку мієлоїдної та лім-фоїдної метаплазії.

Кількість крові відносно маси тіла у дітей більша, ніж у дорослих. У
новонароджених кількість крові відносно маси тіла складає у середньому 15 %, у дітей 1
року життя – 11 %, у до-рослих – 7 %. .
У новонароджених в’язкість крові вища, ніж у дорослого, але протягом першого
тижня життя вона досягає величин дорослої людини.
Швидкість осідання еритроцитів у новонароджених мала (1-2 мм/год), з віком вона
збіль-шується (у грудних – 2-4 мм/год, дітей старшого віку –4-12 мм/год). Нормальні
показники ШОЕ не повинні перевищувати 15 мм/год.
Гематокрит (Ht) у новонародженого вищий (55%), ніж у дорослих (40-45 %). У
дітей груд-ного віку він становить 35 %, а у 15 років досягає показників дорослих.
Периферична кров новонароджених характеризується підвищеною кількістю
еритроцитів і гемоглобіну. У перші два дні життя кількість еритроцитів складає 5-7*10 12
/л, рівень гемоглобіну досягає 180-240 г/л. З 2 дня життя і до 6 місяців рівень гемоглобіну
знижується (120-125 г/л), по-тім починає поступово підвищуватися і в 15 років становить
130-140 г/л. Нижня межа цього показ-ника для дітей до 5 років – 110 г/л, старше 5 років –
120 г/л (дані ВООЗ). У дітей перших місяців життя переважає Hb F ( до80 %), Hb A (2030%). Для еритроцитів новонародженого властива гіперхромія, пойкіло- і анізоцитоз,
наявність нормоцитів, еритробластів. Кількість ретикулоцитів у новонароджених
збільшена (до 40 %о), до 3-х місяців - 20-25 %о, старше року –до 10 %о.
При народженні у дітей спостерігається фізіологічний лейкоцитоз (10 - 30*10 9/л),
потім кількість лейкоцитів зменшується і до
1 року становить 8-9*10 9/л. У
новонародженого відміча-ється в крові 60-65 % нейтрофілів із зсувом до мієлоцитів.
Починаючи з 2 дня життя кількість ней-трофілів зменшується, а лімфоцитів збільшується,
на 5-6 день відбувається перший перехрест, коли кількість нейтрофілів і лімфоцитів стає
однаковою. Далі кількість лімфоцитів збільшується до 60-65 %. Згодом спостерігається
поступове зниження кількості лімфоцитів і підвишення ней-трофілів. У 5-6 років
відбувається другий перехрест, після чого лейкоцитарна формула поступово наближається
до формули дорослих.
Кількість тромбоцитів у дітей не залежить від віку і статі і дорівнює 150-400*10 9/л.

Особливості мієлограми у дітей різного віку
Для встановлення порушення гемопоезу або його виключення, а також для оцінки
ефек-тивності лікування захворювання крові велике значення має пункція кісткового
мозку та оцінка його кількісного та якісного складу (мієлограма).
Співвідношення елементів білої та червоної крові (мієлоеритробластичний
коефіцієнт) встановлюється у дітей на постійному рівні ( 3 : 1 ) ще в грудному віці.
Кількість бластних клітин в нормі складає не більше 5%. В перші 3 роки життя у дітей в
мієлограмі відмічається більша кількість лімфоцитів – в грудному віці 10-15%, 1-3 роки 714%, старше 3 років – 2-8%.
Вагомих ознак в морфо-функціональній картині кісткового мозку у здорових дітей та дорослих немає.

Гемограма здорових дітей різного віку
(за даними О.Н. Мосягіної, Н.О.Торубарової, О.В.Володимирської, 1981 р)
Показник

Вік дитини
2-4 тиж.
5-6 міс
170,0
123,6

Гемоглобін
Г/л
Еритроцити
5,31
* 10 12 /л
Ретикулоцити 43,0
0
/00
тромбоцити
263
*10 9 /л

1 рік
119,2

2 – 3 роки
118,0

4-8 р.
128,0

8-14 р.
130,0

4,55

4,67

4,00

4,29

4,50

7,3

9,0

9,0

8,0

4,0- 8,0

-

200 - 300

-

250-400

-

Лейкоцити
*10 9 /л
Нейтрофіли
Абс *10 9 /л
%
Еозинофіли
Абс *10 9 /л
%
Базофіли
Абс *10 9 /л
%
Лімфоцити
Абс *10 9 /л
%
Моноцити
Абс *10 9 /л
%

10 - 30

9 - 12

9 – 12

7,1 - 15

6,5 - 13

4,5 – 11

6 – 12
53 - 82

-

2–7
26 - 50

-

2,7 – 7,0
40 - 50

3–7
60 – 70

0,9
0,6

-

0,7
1–5

-

0,6
1-5

0,55
1–5

0,08 – 0,6
0-4

-

0 – 0,1
0–1

-

0 –0,1
0 -1

0 – 0,5
0–1

2 – 8,6
5 - 56

-

4–0
52 - 64

-

2,5 – 6,0
34 - 48

1,5 – 4,5
28 – 42

0,84
1–6

-

0,75
1-6

0,6
1–6

0,69 – 5,17 15 - 34
-

Особливостями гемостазу у дітей є гіпероагуляція цільної крові на тлі низького
рівня як коагулянтів ( антитромбін ІІІ, протеїн С і S), так і прокоагулянтів ( протромбіну,
проакцелерину, ІХ, Х, ХІ факторів згортання). Гіперкоагуляція обумовлена гемолізом
еритроцитів і зниженням антитромбіну ІІІ у цьому віці. Найбільш характерний для
новонароджених низький рівень вітамін- К-залежних факторів (ІІ, УІІ, Х, ІХ), які
синтезуються гепатоцитами.
У новонароджених адгезивність тромбоцитів нормальна, а агрегація знижена.
Рівень факторів згортання крові у новонароджених і строки їх досягнення рівня
дорослих
(за даними А.В.Мазуріна, І.М.Воронцова, 2000 р)
Назва фактору
Рівень фактору
При народжені

1 – 14 рік

I (Фибриноген), г/л
II (Протромбін), %
V (Проакцелерін), %
VII (Проконвертин),%
VIII (Антигемофільний глобулін
А),%
IX (Антигемофільний глобулін
В),%
X (Фактор Стюарта-Прауєра),%

1,5 – 2,0
24 - 65
70 - 170
20 - 50
70 - 150

2,5 – 3,0
100
75 - 100
75 - 100
50 - 150

Строки досягнення
рівня дорослих
Через 2 – 4 доби
Через 10 діб
До народження
Через 2 міс
До народження

15 - 60

50 - 150

Через 3 – 9 міс

20 – 55

100

Через 2 – 12 міс

XI (Фактор Розенталя),%
XII (Фактор Хагемана),%
XIII (Фібринстабілізуючий),%

15 – 70
22 – 55
100

100
100
100

Через 1 – 2 міс
Через 9 – 14 міс
До народження

1 – 14 рік

Строки досягнення
рівня дорослих

Антикоагулянти та фібринолітична система
При народжені

Антитромбін II, %
Антитромбін III, %
Гепарин, с
Плазміноген, %
Фібринолізін, %

60 - 80
55 - 75
7
20 - 45
20 - 45

75 - 125
70 - 125
4-5
100
85 - 115

Через 10 днів
Через 3 – 6 міс
Через 1 міс
Через 3 – 6 міс
Через 2 – 3 міс

Методика обстеження кровотворної системи у дітей
Скарги:кровотеча, кроволиви, збільшення лімфатичних вузлів, блідість шкіри та
слизових оболонок, осалгії.
Анамнез захворювання: дата появи ознак, умови їх виникнення, динаміка
патологічних симптомів, результати попереднього лабораторного обстеження
Анамнез життя: недоношеність, анемія та токсикози вагітних, багатоплідна
вагітність, ви-годовування, наявність імунного конфлікту, внутрішньоутробні інфекції,
перенесені захворювання.
Огляд: оцінка стану дитини, колір шкіри та слизових оболонок, наявність
геморагічного синдрому або пухлин.
Фізікальне обстеження: оцінка стану лімфатичних вузлів, серцево-судинної
системи, орга-нів черевної порожнини.
Оцінка результатів лабораторного обстеження: гемограми, мієлограми,
лімфаденограми, коагулограми. При їх відсутності і наявності показань необхідно
призначити план обстеження дитини на наявність або виключення гематологічної
патології .
Матеріали для самоконтролю:
Тести:
1. Нижня межа гемоглобіну у здорових дітей до 5 років складає:
1. 140 г/л
2. 120 г/л
3. 110 г/л
4. 100 г/л
2. Вкажіть вміст фетального гемоглобіну при народженні (в % від всього гемоглобіну):
1 100;
2 60;
3 50;
4 40;
5 30.
3. Вкажіть кількість лейкоцитів у периферичній крові дітей старше 1 року (•109 /л):
1 1-3;
2 6-10;
3 10-12;
4 12-15;
5 15-20.
4. Для якої анемії характерна гіпохромія еритроцитів:
1. Гемолітичної анемії
2. В12-дефіцитної анемії
3.Залізодефіцитної анемії
Завдання:
1.Проставте значення, що характерні для периферичної крові дитини 5 років:
Нb
г/л

Еритроцити
*1012/л
Колірний показник
0
Ретикулоцити
/00
9
Тромбоцити
*10 /л
Лейкоцити

*109/л
Базофіли
Еозинофіли
Нейтрофіли
Метаміелоцити
%
Паличкоядерні
%
Сегментоядерні
%
Лімфоцити
Моноцити
ШОЕ
мм/год.

%
%
%:

%
%

2.Проставте значення, що характерні для периферичної крові дитини 2 днів:
Нb
г/л
12
Еритроцити
*10 /л
Колірний показник
0
Ретикулоцити
/00
Тромбоцити
*109/л
Лейкоцити

*109/л
Базофіли
Еозинофіли
Нейтрофіли
Метаміелоцити
%
Паличкоядерні
%
Сегментоядерні
%
Лімфоцити
Моноцити
ШОЕ
мм/год.

%
%
%:

%
%
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336 с.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

“Затверджено”
на методичній нараді
кафедри педіатрії №4
Завідувач кафедри
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО
ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ
Навчальна дисципліна
Модуль №2

Пропедевтична педіатрія
Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та
семіотика захворювань органів і систем у дітей.

Змістовий модуль №
Тема заняття

Система крові у дітей.
Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів
(анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань
системи крові у дітей.

Курс
Факультет
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1. Актуальність теми: Система крові чутливо реагує практично на будь-які
захворювання і патологічні стани організму. Знання анатомо-фізіологічних особливостей
в залежності від віку здорової дитини, методики обстеження і семіотики захворювань
системи крові допоможе своєчасно діагностувати, лікувати і контролювати ефективність
лікування багатьох захворювань дитячого організму.
Мета заняття: вивчити особливості гемопоезу у дітей різного віку, вміти оцінити
стан кровотворної системи в різні періоди дитинства та визначити симптоми ураження
органів кровотворення.
2. Конкретні цілі:
Навчитися оцінювати особливості кровотворної системи у дітей різного віку, вміти
визначити симптоми ураження гемопоетичної системи, вміти оцінити результати
лабораторних досліджень.
3.Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (
міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін
Нормальна анатомія
Біологія та генетика
Гістологія та ембріологія
Нормальна фізіологія
Патологічна фізіологія

Отримані навики
Будова кісток, лімфатичної системи,селезінки
Значення генетичних факторів при спадкових
захворюваннях кровотворної системи
Ембріогенез кровотворної системи, морфологія клітин
периферичної крові та кісткового мозку
Фізіологія кровотворення та кроворуйнування в нормі
Патогенез виникнення основних симптомів та
синдромів при захворюваннях кровотворної системи

4.Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
4.1 Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент під час підготовки до заняття.
Термін
Кров
Методи оцінки стану
кровотворної системи
Семіотика порушень
кровотворної та згортаючої
систем

Визначення
Внутрішнє середовище організму, яке об’єднує всі
органи та системи. Вона має багато функцій –
дихальну, гомеостатичну, секреторну, транспортну.
Загальний аналіз крові, мієлограма, коагулограма,
біохімічні показники крові
Наявність анемічного, геморагічного,
проліферативного синдромів

Теоретичні питання до заняття:
1. Основні функції кровотворної системи
2. Основні етапи ембріонального кровотворення.
3. Вікові зміни еритроцитів
4. Вікові зміни гемоглобіну
5. Вікові зміни складу гемоглобіну
6. Вікові зміни кількості ретикулоцитів
7. Вікові зміни кількості лейкоцитів
8. Вікові зміни лейкоцитарної формули
9. Вікові зміни ШОЕ
10.Особливості мієлограми
11.Особливості гемостазу у віковому аспекті
12.Вікові зміни гематокриту
4.2. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Практичні навички
А) Зібрати сімейний та індивідуальний сімейний
анамнез
В) Оволодіти методикою обстеження кровотворної
системи – огляд, пальпація лімфатичних вузлів,
селезінки
В) Навчитися оцінювати нормальну гемограму
дітей різного віку, виявляти можливі відхилення в
показниках периферичної крові, інтерпретувати ці
дані
Г)Навчитися оцінювати коагулограму дітей
різного віку в нормі і при патології згортаючої
системи
Д)Навчитися складати план обстеження при
подозрі на системне захворювання крові

Засоби навчання
Хворі та їх батьки, історії хвороби,
аналізи крові, мієлограми здорових
дітей різного віку та з
захворюваннями кровотворної
системи

Зміст теми:
Визначення, та основні функції кровотворної системи
Кров – внутрішнє середовище організму, яке об’єднує всі органи та системи. Вона
виконує
багато функцій –
- дихальна
- гомеостатична
- секреторна
- транспортна
Комплексна оцінка стану кровотворної системи включає:
- Загальний аналіз крові – кількість еритроцитів, гемоглобіну, кольоровий показник,
кількість ретикулоцитів, тромбоцитів, лейкоцитів, склад лейкоцитарної формули, ШОЕ,
морфологічну характеристику еритроцитів;
- склад мієлограми – кількісний та якісний
- оцінку коагулограми
- біохімічні показники – рівень білірубіну, сироваткового заліза, феритину,
трансферину, коефіцієнт насичення трансферину, загальна залізозв’язуюча властивість

Семіотика порушень
Синдром анемії:анемія – це стан, для якого характерне зменшення кількості
еритроцитів і вмісту гемоглобіну в одиниці об’єму крові. Розрізняють постгеморагічні
анемії, анемії внаслідок порушеного кровотворення (залізодефіцитні, протеїнодефіцитні
та В 12 фолоієводефіцитні анемії), гемолітичні анемії. У дітей перших років життя
найчастіше зустрічається залізодефіцитна анемія.
Гемолітичний синдром – це прояв групи захворювань, загальною ознакою яких є
посиле-ний гемоліз еритроцитів, що призводить з однієї сторони до анемії і підвищеного
утворення про-дуктів розпаду еритроцитів, а з іншого боку – до посиленого
еритроцитопоезу, як компенсаторної реакції на анемію, що виникла.
Геморагічний синдром – це клінічний прояв схильності організму до багаторазових
крово-теч і крововиливів як під впливом незначного травмування, так і спонтанно. Група
захворювань, клінічною ознакою яких є геморагічний синдром, об’єднана під назвою
геморагічні діатези. Вони розділяються на коагулопатії (гемофілія та ін.), тромбоцитопатії
(хвороба Верльгофа та ін), вазо-патії (хвороба Шенлейн-Геноха та ін).
Проліферативний синдром спостерігається при гострому та хронічному лейкозах.
При гост-рому лейкозі відбувається патологічна проліферація і затримка розвитку
малодиференційованих, молодих клітин, які складають масу пухлинних клітин. При
хронічому лейкозі відбувається підви-щена проліферація незрілих стадій і зберігання їх

диференціювання до зрілих клітинних елемен-тів. Також відмічається збільшення печінки,
селезінки та лімфовузлів за рахунок пухлинної пролі-ферації.
Типи кровоточивісті при геморагічному синдромі
1. Гематомний тип – поширені крововиливи у підшкірну клітковину, під апоневрози,
у м’язи, суглоби з розвитком деформуючих артрозів, контрактур. Спосткрігаються
профузні пізні (декілька годин після травми) посттравматичні, післяопераційні кровотечі.
Цей тип є властивим для гемофілії А і В (дефіцит VIII і IX факторів).
2. Мікроциркуляторний тип – петехії, екхімози на шкірі та слизових оболонках,
спонтанні кровотечі. Гематоми виникають рідко, опірно-рухомий апарат не страждає.
Небезпечними є крововиливи у головний мозок. Цей тип спостерігається при
тромбоцитопеніях, тромбоци-топатіях, гіпофириногенеміях, дефіциті V, II і X факторів).
3. Мікроциркуляторно-гематомний тип
характеризується поєднанням двох
вишеперере-ченних форм, але з деякими особливостями: крововиливи переважно у
підшкірну кліт-ковину, крововиливи у суглоби зустрічаються рідко. Спостерігається при
синдромі внутришньосудинного згортання крові, перебільшенні дози антикоагулянтів,
при хво-робі Віллебрандта .
3. Васкулітно-пурпурний тип характеризується наявністю симетрично розташованих
па-пульозно-еморагічних елементів, пухирців, уртикаріїв переважно на кінцівках,
можливістю виникнення абдомінального синдрому, гематурії. Цей тип кровоточивісті
спостерігається при геморагічному васкуліті.
4. Ангіоматозний тип характеризується носовими та кищковими кровотечами з
ділянок ангіоматозно змінених судин. Відсутні посттравматичні крововиливи у шкіру,
підшкір-ну клітковину та органи. Цей тип відмічається при хворобі Рандю-Ослера.
Матеріали для самоконтролю:
Тести:
2. Нижня межа гемоглобіну у здорових дітей до 5 років складає:
5. 140 г/л
6. 120 г/л
7. 110 г/л
8. 100 г/л
2. Вкажіть вміст фетального гемоглобіну при народженні (в % від всього гемоглобіну):
1 100;
2 60;
3 50;
4 40;
5 30.

3. Вкажіть кількість лейкоцитів у периферичній крові дітей старше 1 року (•10 9 /л):
1
2
3
4
5

1-3;
6-10;
10-12;
12-15;
15-20.

4. Для якої анемії характерна гіпохромія еритроцитів:
1. Гемолітичної анемії
2. В12-дефіцитної анемії
3.Залізодефіцитної анемії
Завдання:

1.Проставте значення, що характерні для периферичної крові дитини 5 років
хворої на апластичну анемію:
Нb
г/л
12
Еритроцити
*10 /л
Колірний показник
0
Ретикулоцити
/00
Тромбоцити
*109/л
Лейкоцити

*109/л
Базофіли
Еозинофіли
Нейтрофіли
Метаміелоцити
%
Паличкоядерні
%
Сегментоядерні
%
Лімфоцити
Моноцити
ШОЕ
мм/год.

%
%
%:

%
%

2.Проставте значення, що характерні для периферичної крові дитини 2 днів
хворої на гемолітичну анемію:
Нb
г/л
Еритроцити
*1012/л
Колірний показник
0
Ретикулоцити
/00
Тромбоцити
*109/л
Лейкоцити
*109/л
Базофіли
%
Еозинофіли
%
Нейтрофіли
%:
Метаміелоцити
%
Паличкоядерні
%
Сегментоядерні
%
Лімфоцити
%
Моноцити
%
ШОЕ
мм/год.
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
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Змістовий модуль №
Тема заняття
Курс
Факультет

Пропедевтична педіатрія
Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та
семіотика захворювань органів і систем у дітей.
Система травлення у дітей.
Анатомо-фізіологічні особливості і методика клінічного
обстеження органів травлення (огляд, пальпація, перкусія,
аускультація).
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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національним медичним університетом імені О.О.
Богомольця

РОЗРОБНИКИ методичних рекомендацій: колектив фахівців кафедри педіатрії №4
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця:
завідувач кафедри педіатрії №4 –академік НАМН України, доктор медичних наук,
професор В.Г. Майданник; доктор медичних наук, професор В.Г. Бурлай; кандидат
медичних наук, доцент Салтикова Г.В.; кандидат медичних наук, доцент О.С. Качалова;
асистент Т.А. Шевченко; доктор медичних наук, професор А.В. Чуриліна;

Актуальність теми. Захворювання і функціональні розлади системи травлення широко
розповсюджені в педіатричній практиці. Порушення з боку ШКТ можуть виникати в будь
якому віці, починаючи з народження. Треба вчасно вміти відрізняти фізіологічні стани, що
притаманні лише дітям і пов‘язані з їх анатомо-фізіологічними особливостями відповідно
до віку та стани, що загрожують життю дитини. Порушення функції травної системи
може стати причиною відставання у фізичному і психомоторному розвитку, патології
шкіри, імунітету, обміну речовин. Тому знання анатомо-фізіологічних особливостей,
методики обстеження і семіотики захворювань органів травлення допоможе своєчасно
розпізнавати, а можливо і попереджати захворювання.
Мета заняття:
формування умінь застосовувати знання з анатомо-фізіологічних
особливостей і семіотики ураження травної системи дитячого організму у процесі
подальшого навчання та у професійній діяльності.
2. Конкретні завдання:










Знати анатомо – фізіологічні особливості ротової порожнини, стравоходу,
шлунку, тонкого і товстого кишечника, органів гепатобіліарної системи,
підшлункової залози, сфінктерного апарату ШКТ.
Пояснити особливості секреторної і евакуаторної функції системи травлення
у дітей різного віку
Проаналізувати особливості перетравлювання і всмоктування білків, жирів,
вуглеводів в різних відділах травного тракту
Вміти зібрати скарги хворої дитини, анамнез життя, анамнез хвороби
Продемонструвати методику об’єктивного обстеження органів травлення у
дітей різного віку (огляд, пальпація, перкусія, аускультація)
Інтерпритувати отримані дані.
Скласти план додаткових методів дослідження органів травного тракту у
дітей
Фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного хворого,
історії розвитку дитини (ф.№003/о і .№112/о)

3. Компетентності та результати навчання :




Інтегральна компетентність: здатність аналізувати основні синдроми
ураження травної системи у дітей, розв’язувати типові і складні
спеціалізовані задачі з діагностики порушень травної системи у дітей (збір
скарг, анамнезу, проведення огляду, пальпації, перкусії, аускультації) та
застосовувати знання з пропедевтики педіатрії у процесі подальшого
навчання, у професійній діяльності в галузі охорони здоров’я.
Загальні компетентності :
1). Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 2). Здатність
застосовувати знання у практичних ситуаціях. 3. Знання та розуміння
предметної області та розуміння професійної діяльності. 4). Здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися іноземною мовою. 5). Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій. 6). Здатність вчитися і оволодівати сучасними

знаннями. 7). Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел. 8). Здатність бути критичним і самокритичним.
9). Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність генерувати нові
ідеї (креативність). 10) Визначеність і наполегливість щодо поставлених
завдань і взятих обов’язків 11). Здатність приймати обґрунтовані рішення;
здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії. 12).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності :
1) Збирати анамнез у дитини з захворюваннями травної системи. 2) Проводити
об'єктивне дослідження органів травлення у дитини, 3) Інтерпретувати отримані дані. 4)
Аналізувати основні синдроми ураження травної системи у дітей. 5) Призначати
лабораторно-інструментальні методи дослідження травної системи у дітей.

4.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
(міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Кафедра анатомії та фізіології

Знати будову та функцію органів травного
тракту. Зобразити схематично проекцію
органів травного каналу на передню стінку
живота.
Ідентифікувати збудника захворювань
органів травної системи
Розраховувати основні параметри
секреторної і евакуаторної функції системи
травлення
Застосовувати медичні препарати для
стимуляції секреторної функції органів
травлення
Знати та визначати особливості будови
органів травлення у дітей різного віку.

2. Кафедра медичної біології
2. Кафедра медичної фізики
3. Кафедра фармакології
4. Кафедра гістології та ембріології людини
6. Кафедра психології
5. Кафедра рентгенології

Застосовувати знання психології дитячого
віку при спілкуванні з дитиною
Описувати рентгенологічні знімки органів
ШКТ

5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен
засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін

Визначення
слинотеча

1.Гіперсалівація

суміш до складу якої входять: харчовий вміст
шлунку, жовч, підшлункової сік та сік 12
палої кишки, хімус переміщується у тонку
кишку для подальшого

2. Хімус

3. Порожнинне травлення
4. Пристінкове( мембранне) перетравлення

Основний вид мікроорганзмів кишечника ,
який відіграє головну роль у мікроміоцинозі
кишечника дитини.

5. Біфідобактерії

6. Перистальтика, антиперистальтика

8. Бімануальний метод пальпації
9. Поверхнева пальпація

пальпація

Хвилеподібні почергові скорочення
кишечника спрямовані на евакуацію
харчових мас по мірі їх перетравлення з
одного відділу до іншого тавиведення з
організму
Пасивне закидання вмісту шлунку у ротову
порожнину в невеликій кількості, через
недостатність сфінктерного апарату
стравоходу та положення шлунку.

7. Зригування ( регургітація)

10. Глибока
Стражеско )

відбувається у лужному середовищі тонкої
кишки, під дією ферментів шлунку,
підшлункової залози та жовчі.
Здійснюється за допомогою ферментів , що
розташовані на ворсинках тонкої кишки

за

Пальпація з використанням обох рук
одночасно
Ковзне натискання кінчиками пальців однієї
руки по великому та малому колу поверхні
живота, щ метою визначення напруження
м‘язів, локалізацію болючості, грижові
вип‘ячування.
Має певну чітку послідовність та правила
(Образцовим пальпації усіх відділів кишечника з їх чітким
описом

5.2 Пальпаторно-перкуторні симптоми, зони, точки
Симптом за автором

При якому захворюванні +

Георгієвського-Мюссі точка
ДеЖардена точка
Єгорова симптом

Холецистит, холангіт, дискінезії
жовчовивідних шляхів

Мак-Бурнея точка

Холецистит, холангіт, дискінезії
жовчовивідних шляхів
Панкреатит
Холецистит, холангіт, дискінезії
жовчовивідних шляхів
Панкреатит
Холецистит, холангіт, дискінезії
жовчовивідних шляхів
апендицит

Симптом Мейо-Робсона

Панкреатит

Точка Мейо-Робсона

Панкреатит

Менделя симптом
Мерфі симптом

Гастрит, дуоденіт
Холецистит, холангіт, дискінезії
жовчовивідних шляхів
Холецистит, холангіт, дискінезії
жовчовивідних шляхів
апендицит
Дуоденіт, панкреатит
перитоніт

Кача точка
Кера точка, симптом
Керте симптом
Лепіне симптом

Ортнера симптом
Ровзінга симптом
Шоффара (зона)
Щоткіна-Блюмберга симптом

5.3. Теоретичні питання до заняття:
1. Анатомо-фізіологічні особливості ротової порожнини, слинних залоз у дітей, клінічні
висновки.
2. Фази акту ссання, анатомічні особливості, що полегшують цей акт для немовляти.
3. АФО стравоходу у дітей, визначення довжини зонду для промивання
шлунку(гастроскопії).
4. АФО шлунку у дітей, в т.ч. фізіологічний об’єм (новонароджений, 3 міс., 1 рік), склад
шлункового соку, основні ферменти, види моторики шлунку, клінічні висновки.
5. АФО тонкого і товстого кишечнику у дітей, в т.ч. моторика кишечнику; клінічні
висновки.
6. АФО печінки і жовчовиділення, підшлункової залози у дітей; клінічні висновки.
7. Фази заселення кишечнику новонародженої дитини мікрофлорою, біфідум фактор
жіночого молока; клінічні висновки.
8. Пальпаторно-перкуторні симптоми гастродуоденіту, холециститу, панкреатиту,
апендициту. Назва за авторами та локалізація точок та техніка проведення симптомів
4.3. Практичні навички (завдання), які виконуються на занятті:
1. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів травлення шляхом
опитування (скарги, анамнез).
2. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів травлення шляхом огляду.
3. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів травлення шляхом
пальпації (поверхневої і глибокої).
4. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів травлення шляхом
перкусії, аускультації.

5. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів гастродуоденіту,
їх оцінка.
6. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів холециститу.
7. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів панкреатиту, їх
оцінка.
8. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів апендициту, їх
оцінка.
9. Дослідження хворих з патологією системи травлення.
10. Обговорення та інтерпретація отриманих результатів.
11. Розв'язання ситуаційних задач
.
5. Організація змісту навчального матеріалу
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ .


порожнина рота відносно мала, добре розвинуті жувальні м'язи і м'язи губ, в товщі
щік добре виражені щільні жирові подушечки – комочки Біша, що забезпечує
пристосування до акту смоктання, що складається з 3 фаз ( фаза аспірації, стискання,
проковтування молока)

вхід у гортань лежить високо над нижньо-заднім краєм м'якого піднебіння і
з'єднаний з порожниною рота, рух їжі відбувається по боках від виступаючої гортані, що
забезпечує можливість здійснювати подих і проковтувати їжу одночасно, не перериваючи
смоктання

парні слинні залози (привушна, підщелепна, під'язична) функціонують з перших
днів життя, однак секреція слини недостатня і посилюється з 2 - 3 місяців життя – це так
звана фізіологічна слинотеча, що виникає внаслідок незрілого автоматизму ковтання.

бактерицидні властивості слини у дітей виконує лізоцим, імуноглобулін А і
виражені недостатньо, з чим пов’язані часті захворювання дітей першого року на
стоматит, гінгівіт, глосит.

недорозвиненість залоз стравоходу, довжина стравоходу – новонароджений- 10см
1рік-12см, 5р.-16см, 15р.-19см, старше -25см
Формула для визначення довжини стравоходу( довжини зонда для промивання
шлунка) l=1/5 L +6,3 (см), де L – довжина тіла дитини
фізіологічна недостатність нижнього стравохідного сфінктеру: первинна недостатність
обумовлена віковою незрілістю шлунку і воротаря, і вторинна (халазія) обумовлена
недорозвиненістю нервово-м'язового апарату нижнього стравохідного сфінктеру або
порушення гормональної регуляції, що призводить до частих зригувань серед дітей
першого року життя
Шлунок не має певної форми, Об‘єм шлунка новонародженого 30—35 мл;
3міс-100мл, 1р -250, 7—11 років - 1020 мл.

відзначається низька кислотність шлункового соку до 2 річного віку, а кисла
реакція шлунку підтримується молочною кислотою

бар'єрна функція шлунку у дітей першого року життя знижена за рахунок малої
кількості келихоподібних клітин, які приймають участь в утворенні захисного шару слизу


активність ферментів шлункового соку знижена за рахунок недостатньої кількості
обкладових клітин, які виділяють соляну кислоту і забезпечують кисле середовище
шлунку
Кишечник

велика довжина брижів тонкого кишечнику у дітей обумовлює більш частий
розвиток у них заворотів та інвагінацій кишечнику

слабкість баугінієвої заслінки призводить до закиду вмісту сліпої кишки до
здухвинної кишки з можливим розвитком запального процесу в її термінальному відділі

недостатньо розвинений м'язовий пласт, слабка фіксація слизової і підслизової
оболонок прямої кишки у дітей раннього віку створюють передумови до її випадання
Підшлункова залоза та печінка

низька ферментативна активність підшлункової залози, кишкового соку, що
обумовлює превалювання мембранного травлення над порожнинним

ендокринна функція підшлункової залози більш розвинута, ніж екзокринна.
Достатнього розвитку екзокринна функція підшлункової залози досягає у 2 - 3 роки.
Ліполітична активність підшлункової залози у дитини досягає рівня дорослого тільки біля
12 років.

Функціонально печінка, яка має відносно великі розміри у дітей, та виступає у
дітей раннього віку до 3 см з під краю до 2 років та 1см до 6 років. Жовчний міхур не
зрілмає недосконалу концентраційну функцію, недостатня кількість ферментів у печінці
для детоксикації та знижена кількість жовчних кислот у жовчі обумовлюють
функціональну незрілість цих органів .
Фази становлення кишкової мікрофлори у дітей: Мікробіоценоз кожної біологічної
ніші формується поетапно. Біоплівка є особливою формою організації мікрофлори,
особливого значення набуває її формування у новонароджених. Заселення
мікроорганізмами біотопів немовляти відбувається поетапно.
Перша фаза — асептична — триває від народження дитини до появи у слині
бактерій у кількості 10 5–10 7 КУО/мл.( інтранатальний період – до 10-20 годин після
народження)
Колонізація мікроорганізмами починається ще під час проходження через родові шляхи
та активно продовжується відразу після народження.
Друга фаза –наростаючого інфікування з 20 годин –до 3-5 днів за сприятливих
умов фізіологічного перебігу неонатального періоду( ентеробактерії, киш.паличка,
стафілококки, клебсиєли, біфідобактерії ,лактобактерії містяться у кишківнику дитини)
.На склад бактерій, що будуть «заселяти» біотопи дитини, значною мірою впливає
мікрофлора матері. Патологічна колонізація та фактори ризику дисбіозу спричиняють
значну тривалість другої фази (2–5 тижнів).
Третя фаза — становлення ( трансформації мікрофлори) з 6 дня — починається
після закінчення транзиторного дисбіозу й закінчується у 12–18 місяців
(Біфідобактерії стають резидентною мікрофлорою у детей на природньому
вигодовуванні)
Четверта — стабілізація — починається з 18–24 місяців і продовжується в
подальшому житті.

Методика обстеження органів тралення, короткий виклад.
1. Опитування:
- скарги(
больовий абдомінальний синдром, диспептичний, астено-вегетативний,
мальабсорбції, інші ) необхідно задавати відкриті та прицільні запитання про наявність
можливих симптомів, час їх виникнення, тривалість, що сприяє виникненню, а що їх
зменшує. Визначити стан апетиту та випорожнень у дитини.
- анамнез захворювання( як довго тривають скарги, чи змінилися з часом, чи лікували
захворювання, чи допомагало лікування)
- анамнез життя( вагітність , пологи, вигодовування на 1 році життя, наявність алергічних
реакцій та інших захворювань
- сімейний анамнез (спадкова схильність до захворювань ШКТ)
- умови життя; режим, кількість і якість харчування, чи відповідає вікові дитини.
2. Огляд
- положення дитини (вимушене чи активне)
- оцінка фізичного розвитку та вгодованості дитини
- стан шкіри:
колір: блідість ,почнрвоніння, жовтушність, цианоз;
сухість загальна, локальна на певних ділянка;
висипи – папульозні, везикульозні( герпетиформний дерматит), розчухи,
телеангіоектазії локалізація їх)
Сухість та почервоніння навколо рота( периоральний стоматит)
Придатки шкіри( нігті: рівність краю, посмугованість, розшарування; волосся –
випадіння, розшарування, ламкість.
Огляд склер( субіктеричність, виражена блідість)

-ротова порожнина:
стан язика і слизових ротової порожнини (колір мякого, твердого піднебіння, щік
та пристінка рота, вологість; висипи на слизовій( герпес), афти, нашарування( пліснявка),
сосочки язика, відбитки зубів на бокових поверхнях, нашарування на язиці: колір і
розповсюдженість)
зуби –формула, кількість, прикус, дефекти емалі( кислотна ерозія емалі)
аномалії прикріплення вуздечки язика, та аномалії розвитку ротової порожнини;
локальна гіперемія задньої стінки глотки, тріщини губ,сухість, тріщини в куточках
рота( ангулярний стоматит)
- огляд живота: розмір( асцит, псевдоасцит, метеоризм); форма живота( жабячий,
плаский) його симетричність в горизонтальному та вертикальному положеннях
розширення венозної сітки на передній черевній стінці
участь м’язів передньої черевної стінки в акті дихання
видима перистальтика
розходження прямих м’язів живота (діастаз), грижі.
-огляд ануса та перианальної ділянки: зімкнутий чи зіяє, тріщини, мацерація, гіперемія,
гемороїдальні вузли, відходження гельмінтів під час огляду.
3. Пальпація
- поверхнева (орієнтовна і порівняльна): напруження м’язів, болючість, зони гіперестезії,
розходження прямих м’язів живота (діастаз), грижі і грижові ворота, значне збільшення
внутрішніх органів
- глибока( органи можна пропальпувати лише при розслабленій передній черевній стінці у
фазі видоху
а) пальпація сигмоподібної кишки*
б) пальпація сліпої кишки*
в ) пальпація попереково-ободової кишки*
г) пальпація висхідної і низхідної кишки)
д) пальпація печінки (ковзна і діафрагмально-інспіраторна): чи пальпується, консистенція,
болючість, характер поверхні і нижнього краю;
е) пальпація шлунку
4. Перкусія
- перкусія живота( межі шлунку)
- перкусія печінки
- перкуторне виявлення асциту
- визначення флюктуації в черевній порожнині.
5. Аускультація
- “кишкові шуми”,
- аускультативна перкусія (аускультофрикція): нижня межа та розміри шлунка.
*чи в типовому місці, болючість, форма, діаметр, консистенція, характер поверхні,
рухливість, акустичні явища.
6. Основні пальпаторно- перкуторні симптоми ураження жовчного міхура:
Симптом Кера, с-м Мерфі, с-м Лепіне, с-м Ортнера, с-м Єгорова,с-м Георгієвського
Мюссі.
7. Основні пальпаторно- перкуторні симптоми ураження підшлункової залози:
болючість в зоні Шоффара, біль в т Дежардена, біль в т. Мейо –Робсона, с-м Кача, с-м
Керте, с-м Мейо –Робсона

8. Основні пальпаторно –перкуторні симптоми при гастродуоденіті та гастриті: біль
в епігастрії, біль в зоні Шоффара, с-м Менделя( в епігастрії –гастрит, в зоні Шоффара –
дуоденіт
9. Основні пальпаторно –перкуторні симптоми при апендициті: біль в т Мак Бернея,
с-м Василенка, с-м Щоткіна Блюмберга,с-м Ровсинга

Матеріали для самоконтролю:
А. Тестові завдання:
1. Фізіологічна слинотеча відмічається в дітей у віці:
а) 1-2 тижні
б) 1-2 міс
в) 2-3 міс
г) 3-6 міс
д) 5-7 років
2. Довжина стравоходу у дітей порівняно з дорослими, відносно:
а) більша
б) менша
в) така сама
3. Схильність дітей першого року життя до зригування пояснюється тим, що:
а) дно шлунку лежить нижче антрально-пілоричного відділу
б) шлунок має форму гачка
в) добре розвинута запираюча функція нижнього стравоходного сфінктера
г) слабко розвинутий кардіальний відділ шлунку та нижній стравохідний сфінктер
д) добре розвинутий пілоричний відділ шлунку
4.Екзокринна функція підшлункової залози у дитини до 1 року:
а) як в дорослого
б) знижене виділення всіх ферментів
в) знижене виділення одного ферменту( ліпази)
г) більш активне виділення ферментів ніж у дорослого
д) недостатнє виділення інсуліну
5. Акт ссання складається з фаз:
а)фізіологічної аерофагії і ковтання;
б)аспірації, стиснення соска, ковтання;
в)рефлекторного ссання і зригування;
г)відкривання рота і носового дихання;
д) зригування аспірованого молока.

Б. Задачі для самоконтролю:
Задача1
Дитині 11 років. При глибокій білатеральній пальпації на 2-3см вище рівня пупка з обох
сторін від зовнішнього краю прямих м’язів живота пропальповано ділянку кишки, що
розміщена горизонтально.
Визначено, що кишка пальпується у вигляді у вигляді м’якого циліндра, діаметром 33,5см, досить рухлива і неболюча, з гладенькою поверхнею, помірно бурчить.
Оцініть результат обстеження.
Задача 2.
Дитині 1 місяць. Періодично після годування відмічаються зригування невеликою
кількістю їжі. Перебуває на грудному вигодовуванні. У масі тіла додав 650 г за перший
місяць. Які можливі причини зригування? Які заходи необхідні для попередження
зригування?

Задача 3
Мати дитини 3 місяців звернулась до педіатра зі скаргами на підвищену слинотечу у
дитини. Зубів немає. Які причини призвели до виникнення данного симптому ?
Задача 4
Під час фізікального обстеження дитини віком 8 місяців дільничний педіатр виявив, що
пальпаторно і перкуторно нижній край печінка дитини виступає з-під підребір’я на 2,5 см,
еластичної консистенції, безболісний, гладкий, закруглений. Якою має бути тактика
лікаря?

Література , рекомедована для підготовки:
Основна:
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.;іл
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
3. Матеріали лекцій.
Додаткова
4. Пропедевтика детских болезней. А.В.Мазурин, И.М.Воронцов.-СПб:
ООО"Издательство Фолиант", 2001.-928с.;ил3.
5.Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. – Київ 2002. Знання
України. Майданник В.Г., Дука К.Д., Бурлай В.Г.
Електронні ресурси:

1. http://pedinfo.wustl.edu - електронні ресурси з педіатрії.
2. http://www.nlm.nih.gov – сайт національної медичної бібліотеки США
3. http://www.zdravinform.ru/dev/html/rus/index.php - електронні книжки з
медицини
4. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.
5. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
6. Закон «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
7. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/13412011-п.
8. Перелік галузей знань і спеціальностей
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.
9. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями
та прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.
10. Накази МОЗ http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
11. Сайт кафедри педіатрії №4 http://pediatrics.kiev.ua/
12. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии
http://ijpog.org/
13.Сайт Федерации педиатров стран СНГ http://fpcis.org/
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методичних рекомендацій: колектив фахівців кафедри педіатрії №4
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1.
Актуальність теми. Захворювання і функціональні розлади системи травлення
широко розповсюджені в педіатричній практиці. Порушення з боку ШКТ можуть виникати в будь
якому віці, починаючи з народження. Треба вчасно вміти відрізняти фізіологічні стани, що
притаманні лише дітям і пов‘язані з їх анатомо-фізіологічними особливостями відповідно до віку
та стани, та такими, що загрожують життю дитини. Порушення функції травної системи може
стати причиною відставання у фізичному і психомоторному розвитку, патології шкіри, імунітету,
обміну речовин. Тому знання анатомо-фізіологічних особливостей, методики обстеження і
семіотики захворювань органів травлення допоможе своєчасно розпізнавати, а можливо і
попереджати захворювання.
Мета заняття: формування умінь застосовувати знання з анатомо-фізіологічних
особливостей і семіотики ураження травної системи дитячого організму у процесі подальшого
навчання та у професійній діяльності.
2. Конкретні завдання:
- Знати як проявляється больовий абдомінальний синдром у дітей різного віку.
- Знати які шкали больового синдрому використовують в педіатрії.
- Вміти оцінити інтенсивність больового синдрому у дітей різного віку.
- Знати основні характеристики болю в животі у дітей.
- Визначати особливості больового абдомінального синдрому та інші симптоми, що
притаманні гастриту
- Визначати особливості больового абдомінального синдрому та інші симптоми виразки 12
палої кишки та шлунку
- Визначати особливості больового абдомінального синдрому та інші симптоми холециститу
- Знати додаткові методи дослідження органів травного тракту у дітей
- Фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного хворого, історії розвитку
дитини (ф.№003/о і №112/о)
3. Компетентності та результати навчання :
 Інтегральна компетентність: здатність аналізувати основні синдроми ураження травної
системи у дітей, розв’язувати типові і складні спеціалізовані задачі з діагностики порушень
травної системи у дітей (збір скарг, анамнезу, проведення огляду, пальпації, перкусії, аускультації)
та застосовувати знання з пропедевтики педіатрії у процесі подальшого навчання, у професійній
діяльності в галузі охорони здоров’я.
 Загальні компетентності:
1). Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 2). Здатність застосовувати знання
у практичних ситуаціях. 3). Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності. 4). Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися іноземною мовою. 5). Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій. 6). Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 7). Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 8). Здатність бути критичним і самокритичним.
9). Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність генерувати нові ідеї (креативність). 10)
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 11). Здатність
приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички міжособистісної
взаємодії. 12). Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові) компетентності:
1) Збирати анамнез у дитини з захворюванням травної системи. 2) Проводити об'єктивне
дослідження органів травлення у дитини, 3) Інтерпретувати отримані дані. 4) Аналізувати основні

синдроми ураження травної системи у дітей. 5) Призначати лабораторно-інструментальні методи
дослідження травної системи у дітей.
6.
Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
(міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Кафедра анатомії та фізіології

Знати будову та функцію органів травного тракту.
Зобразити схематично проекцію органів травного
каналу на передню стінку живота.
Ідентифікувати збудника захворювань органів травної
системи
Розраховувати основні параметри секреторної і
евакуаторної функції системи травлення
Застосовувати медичні препарати для стимуляції
секреторної функції органів травлення
Знати та визначати особливості будови органів
травлення у дітей різного віку.
Застосовувати знання психології дитячого віку при
спілкуванні з дитиною
Описувати рентгенологічні знімки органів ШКТ

2. Кафедра медичної біології
2. Кафедра медичної фізики
3. Кафедра фармакології
4. Кафедра гістології та ембріології
людини
6. Кафедра психології
5. Кафедра рентгенології

7.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при
підготовці до заняття:
Термін
1. Дисфагія

Визначення
Порушення проходження їжі по стравоходу

2. Одинофагія

Біль за грудиною пов’язана з прийомом їжі або при зміні
положення тіла дитини.
Пережовування, повторне заковтування їжі, що надійшла зі шлунка
в порожнину рота

3. Румінація
4. Відрижка

Мимовільні різкі викидання в порожнину рота з порожнини
стравоходу або шлунка невеликої кількості їжі або повітря

5. Печія

Пекуче відчуття за грудиною або в надчеревній ділянці

7. Закреп
8. Діарея

Відсутність випорожнення кишечника менше 2 разів на тиждень та
відчуттям неповного випорожнення кишок.
Дефекація більше 3 разів на день неоформленими випорожненнями

9. Тенезми

Болючі поклики до дефікації без виділення калу

10. Жовтяниця

Забарвлення слизових оболонок, склер очей, шкіри в жовтий колір

11. Анорексія

Відсутність апетиту

12 Мелена

Темний (чорний) рідкий кал – є ознакою кровотечі із верхніх
відділів травного каналу

5.2. Теоретичні питання до заняття:
1. Больовий абдомінальний синдром, його особливості при різних захворюваннях органів
травлення.
2. Шкали визначення інтенсивності болю в педіатрії
3. Синдром диспепсії: симптоми верхньої та нижньої диспепсії.
4. Семіотика гастриту.
5. Семіотика виразкової хвороби.
6. Семіотика хронічного холециститу.
5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Оцінка наявності та інтенсивності больового синдрому у дітей різного віку.
2. Методика прицільного опитування дитини на наявність симптомів, що входять до синдрому
диспепсії.
3. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів травлення шляхом огляду.
4. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів травлення шляхом пальпації
(поверхневої і глибокої).
5. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів гастродуоденіту, їх
оцінка.
6. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів холециститу.
7. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів панкреатиту, їх оцінка.
8. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів аппендициту, їх оцінка.
9. Дослідження хворих з патологією системи травлення.
10. Обговорення та інтерпретація отриманих результатів, виділення провідного синдрому та
можливих захворювань при наявності певних скарг та змін при обстеженні.
11. Розв'язання ситуаційних задач.
Зміст теми:
Під час визначення болю слід проводити оцінку когнітивного рівня розвитку дитини та
отримати інформацію про звичайну поведінку дитини, коли вона не відчуває болю. Оцінка може
бути проблематичною для дітей, котрі ще не вміють говорити, або мають відставання в мовному
чи психічному розвитку. Під час клінічного обстеження дитини питання, які має поставити
лікар, щоб отримати об’єктивну оцінку больового абдомінального синдрому та визначитись з
його причиною, мають бути наступними:
- Які слова дитина або родина вживають для позначення болю?
- Які вербальні та поведінкові сигнали використовує дитина для вираження болю?
- Що роблять батьки та/або ті хто доглядає за дитиною коли у дитини є біль?
- Що полегшує больові відчуття?
- Де наявний біль і які його характеристики (місце, інтенсивність, характер болю в описі
дитини/батьків, наприклад: різкий, пекучий, ниючий, колючий, стріляючий, пульсуючий . Чи
пов’язаний з їжею, або актом дефекації, чи не залежить не від чого)?
- Як почався біль, що турбує зараз (чи був він раптовим/поступовим)?
- Як довго відчувається біль (тривалість з початку виникнення)?
- Де відчувається біль (одне/кілька місць )?

- Чи впливає біль на сон/емоційний стан дитини?
- Чи обмежує біль здатність дитини виконувати нормальні фізичні дії (сидіти, стояти, ходити,
бігати)?
- Чи обмежує біль здатність/готовність дитини взаємодіяти з іншими та здатність гратися?
- Чи присутні інші симптоми, окрім больового синдрому (диспептичний, інтоксикаційний,
підвищення температури)?
Під час обстеження лікар повинен уважно стежити за будь-якими проявами реакції дитини, а
відповіді на вище наведені питання та результати фізикального обстеження допоможуть
визначити, що саме є причиною болю та спрямувати подальші обстеження.
Вираження болю дітьми залежить від віку дитини, когнітивного розвитку.
Маленькі діти зазвичай використовують прості слова для вираження болю (наприклад,
«ой»), яких вони навчаються у своїх батьків, і можуть показати на ту частину свого тіла, в якій
вони відчувають біль. Здатність вказувати на наявність болю вербально з’являється в період з 2
до 4 років. Поступово діти починають розрізняти три рівні болю, такі як «трішечки», «трохи» і
«сильно». У п’ять років діти вже можуть описати біль та визначити його інтенсивність. У шість
років вони можуть легко розрізняти рівні інтенсивності болю. Діти від семи до десяти років
можуть пояснити, чому болить. Поведінкові реакції можуть різнитися залежно від того, гострим
є біль чи тривалим. При діагностиці поведінкових ознак гострого болю варто звертати увагу на
вираз обличчя, рухи і пози тіла, нездатність до заспокоєння, плач, стогін.
При діагностиці поведінкових ознак тривалого, різного за інтенсивністю болю звертаємо
увагу на пози, які дитина періодично займає, страхи дитини, відсутність міміки, відсутність
інтересу до того, що відбувається довкола, підвищену дратівливість, поганий настрій, порушення
сну, гнів, зміни в апетиті, низьку успішність у школі.
Іноді діти можуть не виявляти жодного з цих очікуваних сигналів. Вони можуть
заперечувати свій біль через страх більш болючого лікування, наприклад, боятися уколів (!).
Відсутність цих ознак не означає відсутність болю, і слід подбати про те, щоб уникнути
недооцінювання болю.
Оцінка інтенсивності болю
1. Найбільш проста і зручна для дослідника і пацієнта 5-бальна шкала вербальних (словесних)
оцінок (ШВО), де 0 балів - болю немає; 1 бал – слабкий біль; 2 бали - помірний; 3 бали - сильний;
4 бали - дуже сильний біль.
2. Можна застосовувати візуально-аналогову шкалу (ВАШ) інтенсивності болю від 0 до 10,
яку пропонують пацієнту, і він сам зазначає на ній ступінь своїх больових відчуттів.
3. 10-бальна графічна шкала визначення інтенсивності болю: О_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10
0 - відсутність болю; 5 - біль, що можна терпіти; 10 - нестерпний біль
4. Необхідно пам'ятати, що діти у віці до 8 років нездатні використовувати шкали і мовні
характеристики для дорослих та старших дітей. Їм легше відобразити інтенсивність їх болю на
малюнках з зображенням особи з різним виразом обличчя («від посмішки до плачу»). Часто
використовують в таких випадках для оцінки болю шкалу Вонга-Бейкера. Вона включає картинки
із зображенням осіб: усміхненого обличчя, що означає відсутність болю (0 балів з 5), спотвореного
гримасою плачу особи, що означає найбільший за інтенсивністю біль (5 балів з 5).

5. Дитині можна показати чотири монети, камінчика, кубика, однакових шматочка паперу і
попросити показати, скільки «шматочків» болю він відчуває. Якщо він вкаже всі чотири, то це
свідчить про найбільш інтенсивний біль, який відчуває дитина.
Шкала оцінювання болю у новонароджених/дітей до 1 року (Neonatal Infant Pain Scale, NIPS)
Оцінювання болю
Вираз обличчя
0 – м’язи розслаблені
1 – гримаса
Плач
0 – відсутність плачу
1 – скиглить
2 – сильний плач
Дихання
0 – звичайне, спокійне
1 – візуальні зміни дихання
Руки
0 – розслаблені
1 – зігнуті або витягнуті
Ноги
0 – розслаблені
1 – зігнуті або витягнуті
Стан неспання
1 – сон/ пробудження
2 – метушливий стан

Бали

Спокійне обличчя, нейтральний вираз
обличчя
Стислі м’язи обличчя, поорані брови,
підборіддя та щелепи (негативний вираз
обличчя – ніс, рот, брови)
Спокійний
Помірний переривчастий стогін
Сильний крик (якщо дитина інтубована –
безмовний плач у вигляді рухів рота та
обличчя)
Звичайне для даної дитини
Нерегулярне вдихання повітря, швидке або
із затримкою
М’язи не напружені, спонтанна рухова
активність
Напружені, випрямлені або зігнуті
М’язи не напружені, спонтанна рухова
активність
Напружені, випрямлені або зігнуті
Спокійний/спокійне
Тривога, неспокій, нервові рухи

*Примітка. Сума балів понад 3 визначає наявність болю (From Lawrence J, Alcock D, McGrath P, et al: The
development of a tool to assess neonatal pain, Neonatal Network 12:59-65, 1993.)

Диспептичний синдром- обумовлений порушенням моторно - евакуоторної функції травного
каналу.
Диспептичний синдром:
І Верхня диспепсія: порушення апетиту, відчуття швидкого насичення їжею, печія, відрижка,
нудота, блювання, дисфагія, одинофагія;

ІІ Нижня диспепсія: пронос, закреп, метеоризм, тенезми, відуття неповного спорожнення,
енкопрез, голосне бурчання в животі.
Астено- вегетативний синдром – (хронічної інтоксикації на фоні тривалих захворювань.
Проявляється дисбалансом у ВНС (переважає або симпатична нервова система, або
парасимпатична). Слабкість, запаморочення, низький тиск або підвищений тиск, роздратованість,
зміни кольору шкіри. Іноді у дитини може мати місце полідефіцитний стан мікроелементів та
вітамінів (наприклад заліза, кальцію, віт Д, С, А), який проявляється схожими симптомами і
потрібно бути уважним, вміти аналізувати лабораторні показники, що б розгледіти ці прояви та
відрізнити їх.
СЕМІОТИКА УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ
Хронічний гастрит – хронічне рецидивуюче стадійне запалення слизової оболонки шлунку
(СОШ), що супроводжується больовим, диспептичним, астено-вегетативним синдромами,
розладом секреторної, моторної функції шлунку, поступовим розвитком атрофії і метаплазії
залозистого апарату шлунку та ДПК.
Скарги: біль в ділянці епігастрію, виникає після вживання їжі, може бути (раннім - під час їжі та
через 10-15 хвилин після прийому, пізнім –через 30 хв після прийому) час виникнення залежить
від відділу шлунку, що уражений. Гострий або тупий ниючий біль, може бути різної інтенсивності
(це залежить від ступеню ураження слизової шлунку та від чутливості дитини до болю).
Диспептичний синдром представлений скаргами верхньої диспепсії (нудота, блювання,
переповнення шлунка, швидке насичення, іноді печія). Та випорожнення мають або схильність до
закрепу або послабленння, але не діарея.
Астеновегетативний синдром виражений помірно, часто є роздратованість, через наявність
больового синдрому, та ознаки переважання парасимпатичного відділу ВНС (брадикардія,
знижений тиск та ін).
Обктивно: Шкіра суха, бліда, наявні ознаки ангулярного стоматиту в куточках роту (заїди),
ознаки висипу поліморфного на шкірі, тріщини на губах на ліктях - це ознаки полігіповітамінозу.
Зміни на слизовій язика( нашарування білого, сірого або біложовтого кольору частіше біля кореня
та на спинці язика, неприємний запах з рота.
При пальпації живота: поверхнева – без змін. При глибокій пальпації болючість в епігастрії, в зоні
Шофара (при гастродуоденіті) позитивний симптом Менделя.
Зміни в інструментальних та лабораторних показниках:
ФЕГДС з прицільною біопсією: Ендоскопічно - ознаки запального характеру на слизовій
шлунку(поверхневий, ерозивний, гіперпластичний), локалізація (тіло, кардіа, антрум, кривизна
велика, мала), гістологічно – ступінь запалення, атрофія, гіперплазія залоз.
Діагноз гастриту – морфологічний та без гістології не дійсний.
УЗД органів черевної порожнини – можлива наявність секрету у шлунку натще (при наявності
дуоденогастрального рефлюксу або гіперацидності).
рН метрія – нормоцидність, гіперацидність, гіпоацидність.
Дослідження Н.pylori (гістологічне, цитологічне, уреазний тест: дихальний, біопсійний,
імунологічне, АГ в калі, ПЛР в калі).
Біохімічні показники: АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін та фракції, амілаза – без змін.
ЗАК - можливі ознаки анемії.
ЗАС – без змін.
Копрограма: наявні м’язові волокна, сполучна тканина, незначна кількість нейтрального жиру.

Виразкова хвороба - хронічне рецидивуюче захворювання, що характеризується формуванням
виразкового дефекту в шлунку і (або) дванадцятипалої кишки (ДПК)
Скарги: біль при виразці ДПК – натще, в нічний час, стан покращується після прийому їжі. Дитина
вимушена часто їсти , через появу больового синдрому натще.
Біль при виразці шлунку (ранній, під час їжі або відразу після закінчення прийому їжі), апетит
знижений через страх прийому їжі.
Диспептичний синдром: представлений скаргами верхньої диспепсії ( нудота, блювання,
переповнення шлунку, швидке насичення, печія. Та, випорожнення мають або схильність до
закрепу або послаблення, але не діарея. Залежить від типу секреції шлунку.
Астеновегетативний синдром достатньо виражений , часто є роздратованість , через наявність
больового синдрому та ознаки переважання парасимпатичного відділу ВНС( брадикардія,
знижений тиск та інш). Іноді причиною виразки ДПК є стрес, тому цей синдром при виразці саме в
12-палій кишці значно виражений сам по собі.
Об‘єктивно: Шкіра суха, бліда, наявні ознаки ангулярного стоматиту в куточках роту(заїди),
ознаки висипів поліморфних на шкірі, тріщини на губах на ліктях - це ознаки полігіповітамінозу
та можливої анемії. Зміни на слизовій язика(нашарування білого, сірого або біложовтого кольору
частіше біля кореня та на спинці язика, неприємний запах з рота.
При пальпації живота: поверхнева – без змін. При глибокій пальпації болючість в епігастрії, в зоні
Шоффара (при виразці ДПК) позитивний симптом Менделя. Іноді відмічається болючість уздовж
хребта при пальпації на рівні грудних хребців Х-ХІІ.
Зміни в інструментальних та лабораторних показниках:
ФЕГДС з прицільною біопсією: Ендоскопічно - ознаки виразки, локалізація (тіло, кардіа, антрум,
кривизна велика, мала), або стінка ДПК, свіжа або період загоєння, не ускладнена або ускладнена
(кровотечою, перфорацією, пенетрацією. гістологічно – ступінь запалення, якщо є малігнезація
або неказеозні гранульоми з епітеліоїдних клітин, гігантських багатоядерних клітин типу
Пирогова-Лангханса і лімфоцитів при хворобі Крона).
УЗД органів черевної порожнини – можлива наявність секрету у шлунку натще ( при наявності
дуоденогастрального рефлюксу або гіперацидності)
рН метрія – нормоцидність, гіперацидність ( при виразках ДПК), гіпоацидність( при виразках
шлунку).
Дослідження Н.pylori (гістологічне, цитологічне, уреазний тест: дихальний, біопсійний,
імунологічне, АГ в калі, ПЛР в калі)
Біохімічні показники: АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін та фракції, амілаза – без змін.
ЗАК - можливі ознаки анемії
ЗАС – без змін
Копрограма: наявні м‘язові волокна, сполучна тканина, незначна кількість нейтр. жиру, прихована
кров( при ускладненні кровотечею) , чорний колір випорожнень
Рентгенконтрост шлунка – симптоми ніші та конвергенції складок.
Холецистит - хронічний рецидивуючий запальний процес жовчного міхура, що супроводжується
порушенням моторики жовчовивідних шляхів і змінами фізико-хімічного складу жовчі, або
частіше виникає на тлі дискінетичних проявів та порушень колоїдності жовчі.
Скарги: Біль локалізується у правому підребер’ї та іноді в епігастрії, постійна, але підсилюється
після прийому їжі, особливо жирної.
Диспептичний синдром: нудота, може бути постійною, періодично блювання на вживання їжі х
жовчогінними властивстями. Переповнення в епігастрії, гіркота в роті.

Об‘єктивно – шкірні покриви бліді або жовтушні, язик обкладений жовтуватим нашаруванням,
Живіт при пальпації, поверхневій: часто здутий, при глибокій –позитивні симптоми ураження
жовчного міхура: Кера, Мерфі, Ляпіне, Ортнера, Єгорова, Георгієвського Мюссі. Печінка може
виступати з під краю реберної дуги ( у разі поєднання з ходангітом) або навності застою в печінці.
УЗД – жовчний міхур збільшений в розмірах, стінка ущільнена та потовщена біля 3 мм, може бути
двуконтурність (при гострому запаленні) вміст неоднорідний з конкрементами та без, але наявні
включення гіперехогенні або сладж(згущення) жовчі всередині
ЗАК – лейкоцитоз, з нейтрофільозом та зсувом формули вліво, збільшення ШОЕ(при гострому
процесі), або відсутність змін при хронічному
ЗАС – залишки уробіліну, жовчні пігменти.
Біохімічні показники: АЛТ,АСТ,ГГТ,ЛФ - показники підвищені можуть бути але не більше ніж в 2
рази, білірубін за рахунок прямого не більше ніж в 2 рази.
КТ гепатобіліарної системи, КТ з контрастною речовиною ( ознаки запалення та конкреиентів) ,
рентгенограма ОЧП оглядова( наявні рентгенконтрасні конкременти)
Дуоденальне зондування – зміни в порції В ( лейкоцити, бактерії) подовження 4 фази іноді
подовження 2 фази (спазм сфінктера Одді).

Матеріали для самоконтролю:
А. Тести
1. У хворих на виразкову хворобу 12-палої кишки:
а) кислотність шлункового соку знижена;
б) кислотність в межах норми;
в) кислотоутворення підвищене
2. Характер болю при хронічному гастриті у дітей:
а) «кинджальний» - раптовий і дуже інтенсивний;
б) оперізуючий біль;
в) покращується після прийому їжі;
г) частіше має ниючий характер;
3. При виразковій хворобі 12-палої кишки білі в животі, як правило, бувають:
а) ранні (через короткий проміжок часу після прийому їжі);
б) пізні («голодні», вранці натщесерце) та нічні;
в) ранні і пізні;
г) ранні та нічні.
4. Про що свідчить сильний нападоподібний біль у епігастральній ділянці або в лівому підребер’ї,
що має оперізуючий характер, та позитивні симптоми Керте та Мейо -Робсона?
а) гастрит;
б) виразкова хвороба шлунку;
в) гострий панкреатит;
г) холецистит
5. Дисфагія у дітей відмічається при:
а) перекормі
б) холециститі
в) ураженні шлунку
г) ураженні стравоходу
д) запаленні органів ротоглотки

Б. Задачі для самоконтролю:
Задача 1
Хвора П., 12 років поступила зі скаргами на нетривалий біль у епігастральній області
після прийому їжі, особливо жирної, смаженої; нудоту, печію. Печінка пальпується з краю
реберної дуги справа. Де знаходиться проекція жовчного міхура?
Задача 2
У дитяче відділення госпіталізована дівчинка 7 років зі скаргами на часту
приступодібний біль у правому підребер’ї, нудоту, схильність до запорів. При об’єктивному
дослідженні ―міхурові симптоми позитивні, виражена болючість у правому підребер’ї при
глибокій пальпації і постукуванні, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 1 см. На якому
рівні у здорової дитини 7 років пальпується нижній край печінки по правій середньоключичній
лінії?
Задача 3
При об’єктивному дослідженні дитини 10 років лікар визначив болючість у місці проекції
жовчного міхура. Де проектується точка жовчного міхура (т Кера)?
Задача 4
Дитині 6 років. Мати скаржиться на підвищення температури у дитини до 37,8°С,
блювання. Об’єктивно: шкіра бліда, землиста, язик густо обкладений сірим нальотом. Живіт при
пальпації болючий в правій клубовій ділянці. Симптом Ровзінга і Щоткіна-Блюмберга
позитивний, відмічається болючість в точці Мак-Бурнея. Про яке захворювання слід думати?
Література, рекомедована для підготовки:
Основна:
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г. Майданника.
Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.;іл
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.-К.:
«Дорадо-Друк», 2012. – 286с
3. Матеріали лекцій.
Додаткова
4. Пропедевтика детских болезней. А.В.Мазурин, И.М.Воронцов.-СПб: ООО"Издательство
Фолиант", 2001.-928с.;ил3.
5.Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. – Київ 2002. Знання України.
Майданник В.Г., Дука К.Д., Бурлай В.Г.
Електронні ресурси:
1. http://pedinfo.wustl.edu - електронні ресурси з педіатрії.
2. http://www.nlm.nih.gov – сайт національної медичної бібліотеки США
3. http://www.zdravinform.ru/dev/html/rus/index.php - електронні книжки з медицини
4. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.
5. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
6. Закон «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
7. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
8. Перелік галузей знань і спеціальностей-http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.
9. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами
стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.
10. Накази МОЗ http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

11. Сайт кафедри педіатрії №4 http://pediatrics.kiev.ua/
12. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии http://ijpog.org/
13.Сайт Федерации педиатров стран СНГ http://fpcis.org/
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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національним медичним університетом імені О.О.
Богомольця

РОЗРОБНИКИ методичних рекомендацій: колектив фахівців кафедри педіатрії №4
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця:
завідувач кафедри педіатрії №4 –академік НАМН України, доктор медичних наук,
професор В.Г. Майданник; доктор медичних наук, професор В.Г. Бурлай; кандидат
медичних наук, доцент Салтикова Г.В.; кандидат медичних наук, доцент О.С. Качалова;
асистент Т.А. Шевченко; доктор медичних наук, професор А.В. Чуриліна;

Актуальність теми. Захворювання і функціональні розлади системи травлення
широко розповсюджені в педіатричній практиці. Порушення з боку ШКТ можуть
виникати у будь якому віці, починаючи з народження. Треба вчасно вміти відрізняти
фізіологічні стани, що притаманні лише дітям і пов‘язані з їх анатомо-фізіологічними
особливостями відповідно до віку та стани, що загрожують життю дитини. Порушення
функції травної системи може стати причиною відставання у фізичному і психомоторному
розвитку, патології шкіри, імунітету, обміну речовин. Тому знання анатомо-фізіологічних
особливостей, методики обстеження і семіотики захворювань органів травлення допоможе
своєчасно розпізнавати, а можливо і попереджати захворювання.
Мета заняття: формування умінь застосовувати знання з анатомо-фізіологічних
особливостей і семіотики ураження травної системи дитячого організму у процесі
подальшого навчання та у професійній діяльності.
2. Конкретні завдання:
-

Знати основні фізіологічні та патологічні зміни у випорожненнях дитини
Оцінка випорожнень за Бристольскою шкалою
Дифдіагностичні моменти семіотики пілороспазму та пілоростенозу.
Семіотика Шигельозу
Семіотика інвагінації у дітей
Синдром мальабсорбції
Вміти зібрати скарги хворої дитини, анамнез життя, анамнез хвороби
Продемонструвати методику об’єктивного обстеження органів травлення у дітей
різного віку (огляд, пальпація, перкусія, аускультація)
Інтерпритувати отримані дані.
Скласти план додаткових методів дослідження органів травного тракту у дітей
Фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного хворого, історії
розвитку дитини (ф.№003/о і №112/о)

3. Компетентності та результати навчання :
 Інтегральна компетентність: здатність аналізувати основні синдроми ураження
травної системи у дітей, розв’язувати типові і складні спеціалізовані задачі з діагностики
порушень травної системи у дітей (збір скарг, анамнезу, проведення огляду, пальпації,
перкусії, аускультації) та застосовувати знання з пропедевтики педіатрії у процесі
подальшого навчання, у професійній діяльності в галузі охорони здоров’я.
 Загальні компетентності:
1). Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 2). Здатність
застосовувати знання у практичних ситуаціях. 3). Знання та розуміння предметної області
та розуміння професійної діяльності. 4). Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово; здатність спілкуватися іноземною мовою. 5). Навички використання
інформаційних і комунікаційних технологій. 6). Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями. 7). Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел. 8). Здатність бути критичним і самокритичним. 9). Здатність до адаптації та дії в
новій ситуації; здатність генерувати нові ідеї (креативність). 10) Визначеність і
наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 11). Здатність приймати

обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії.
12). Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові) компетентності:
1) Збирати анамнез у дитини з захворюванням травної системи. 2) Проводити об'єктивне
дослідження органів травлення у дитини, 3) Інтерпретувати отримані дані. 4) Аналізувати
основні синдроми ураження травної системи у дітей. 5) Призначати лабораторноінструментальні методи дослідження травної системи у дітей.

8.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
(міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Кафедра анатомії та
фізіології

Знати будову та функцію органів травного тракту.
Зобразити схематично проекцію органів травного
каналу на передню стінку живота.
Ідентифікувати збудника захворювань органів травної
системи
Розраховувати основні параметри секреторної і
евакуаторної функції системи травлення
Застосовувати медичні препарати для стимуляції
секреторної функції органів травлення
Знати та визначати особливості будови органів
травлення у дітей різного віку.
Застосовувати знання психології дитячого віку при
спілкуванні з дитиною
Описувати рентгенологічні знімки органів ШКТ

2. Кафедра медичної біології
2. Кафедра медичної фізики
3. Кафедра фармакології
4. Кафедра гістології та
ембріології людини
6. Кафедра психології
5. Кафедра рентгенології

9. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен
засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін
1.Копрограма

Визначення
Метод дослідження калу, з метою оцінки рН, фізико –
хімічних властивостей,
перетравлення,
переважно
порожнинного та виявлення запальних змін в товстій
кишці та яєць гельмінтів.

2. синдром Мальабсорбції

Симптомокомплекс, що характеризується порушенням
всмоктування важливих нутрієнтів, причиною якого може

бути порушене перетравлення (порожнинне, пристінкове),
або порушений перехід речовин через стінку кишківника.
3.Пілороспазм

Функціональний розлад пілоричного відділу шлунку , що
повзаний з дизрегуляцією цього відділа в ранньому віці.
Відбувається спазмування пілорусу на фоні подразнення
пілоричного відділу шлунку

4. Пілоростеноз

Анатомічна вада пілоричного каналу, що характеризується
стійким його звуженням, через яке проходить лише
невелика кількість їжі.

5. Блювання

Активний процес вивільнення шлунку від їжі за
допомогою м‘язів шлунку, діафрагми, черевного пресу.

6.Інвагінація

Гостра хірургічна патологія яка проявляється кишковою
непрохідністю внаслідок входження дистальної частини
кишківника
в
проксимальну,
через
особливість
перистальтики у дітей.

7. Шигельоз (дизентерія)

Гостра кишкова інфекція, що викликана патогенними
мікроорганізмами із роду шигел

8. «Гострий живіт»

Симтомокомплекс, що включає в себе ознаки характерні
для гострої хірургічної патології травного каналу, який
потребує негайного хірургічного втручання

9. Бристольска
оцінки калу

1.
2.
3.
4.
5.
6.

шкаладля Використовується в описанні типу калу в документації

5.2. Теоретичні питання до заняття:
Випорожненя залежно від віку і вигодовування дитини.
Оцінка випорожнень згідно Бристольській шкали
Синдром мальабсорбції.
Синдром диспепсії.
Пілоростеноз і пілороспазм, семіотика, диференціальна діагностика.
Шигельоз і інвагінація, семіотика, диференціальна діагностика.

5.3. Практичні навички (завдання), які виконуються на занятті:
1. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів травлення шляхом
опитування (скарги, анамнез).
2. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів травлення шляхом огляду.
3. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів травлення шляхом
пальпації (поверхневої і глибокої).

4. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів травлення шляхом
перкусії, аускультації.
5. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів гастродуоденіту,
їх оцінка.
6. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів холециститу.
7. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів панкреатиту, їх
оцінка.
8. Методика (алгоритм) виявлення пальпаторно-перкуторних симптомів апендициту, їх
оцінка.
9. Дослідження хворих з патологією системи травлення.
10. Обговорення та інтерпретація отриманих результатів.
11. Розв'язання ситуаційних задач
5.4 Основний виклад матеріалу
Випорожнення – один із основних показників здоров‘я немовляти, тому їх оцінка є
важливим фактором. Основні характеристики випорожнень (кількість, колір,
наявність/відсутність домішок, консистенція, запах) дозволяють оцінити, в першу чергу,
роботу шлунково-кишкового тракту дитини. Крім того, з ним можна зробити висновок
про харчування малюка (в тому числі, і про те, чи вистачає йому грудного молока); зміни
характеристик стільця можуть свідчити про наявність захворювань в інших органах і
системах. Чимале значення має і той факт, що дефекація у дітей відбувається регулярно
(частіше щодня), більшу частину властивостей калу можна легко оцінити візуально (при
огляді).
Випорожнення здорової дитини та їх особливість:
На 1 добу у дитини відходить перший кал – меконій (густий зеленуватий тягучий,
як пластилін). На 2-3 день життя у новонародженого починає відходити перехідний кал —
він має жовто-зелене забарвлення, може бути і темно-зеленим, напіврідку консистенцію,
що є абсолютно нормою. На 4-5 день життя дитини вже встановлюється графік
випорожнень, причому частота випорожнень у дітей коливається в досить великій
амплітуді — від 10-12 раз на добу до 1 разу на 2 дні. Відзначено, що більшість
новонароджених спорожнюються або під час годування, або після прийому їжі.
Зверніть увагу: якщо дитина має випорожнення 1 раз в 2 дня, але при цьому веде
себе спокійно, акт дефекації проходить без криків і сильного напруження, то такий
ритм випорожнень можна вважати абсолютною нормою.
Перші 1-2 місяці життя немовля може мати випорожнення 8-10 разів на добу, 4-5
місяців кількість випорожнень зменшується до 5-6 разів на добу, а до 12 місяців — 1-2
рази на день.
Кількість калу у перші 2-3 місяці складає 5г на одне випорожнення, надалі до 12 місяців
біля 60 г на одне випорожнення (100 -200 г на добу).
Консистенція калу- кашкоподібна, а з 6 місяців може бути більш оформлена.
Колір калу - жовтий з білими грудочками, темно-жовтий, жовтокоричневий, золотистожовтий і взагалі всі варіації жовтого кольору для калу дитини грудного віку будуть
нормою.

Якщо дитина переводиться на штучне вигодовування або ж в раціоні харчування
починають бути присутніми овочеві / фруктові пюре, колір калу стає темніший, а вже до
12 місяців життя малюка він стає темно-коричневого кольору.
Зеленуватий колір випорожнень у немовляти — це теж може вважатися нормою
при відсутності ознак небезпеки ( температура, значний неспокій, випорожнення більше
10 разів на добу, загальмованість дитини) зеленим кал стає через присутність в ньому
білірубіну або білівердину. Білірубін з калом у малюків може виділятися до 6-9 місячного
віку, тому зелений відтінок стільця в цей віковий період може вважатися абсолютною
нормою. Діти, які знаходяться на штучному вигодовуванні гіпоалергенними сумішами
мають зазвичай кал зеленого кольору.
Патологічні домішки в калі:
У стільці немовляти ніколи не повинно бути домішок гною або червоної крові
(навіть прожилок крові) – при їх виявленні потрібно виявити причину.
Гній може з'явитися при запальних (інфекційних та неінфекційних) захворюваннях
кишечнику, кров – у разі кровотечі з нижніх відділів травного тракту, при важких
інфекційних діареях, при порушеннях згортання крові, при тріщинах в задньому проході і
т. д.
Які види випорожнень не є нормою і потребують подальшого дообстеження:
- Чорний стілець (не пов'язаний з прийомом препаратів заліза).
- Червона кров або прожилки крові в стільці.
- Діарея з високою температурою, блюванням.
- Випорожнення у вигляді «малинового желе» - замість калу виходить слиз рожевого
кольору – ознака інвагінації кишечника.
- Безбарвний стілець у поєднанні з жовтим кольором шкіри і очей.
Оцінка калу за Бристольскою шкалою, відбувається шляхом визначення типу
випорожнень від 1 – 7 (рис 1)

При внесенні записів до картки дитини, лікар має записати: випорожнення 1-2
типу, або інше, відповідно до опису. Відповідно до цієї шкали випорожнення 4-6 –є
нормальними,1-3 – закреп, 7 – діарея.
Семіотика уражень органів травної системи
Пілороспазм - уповільнене спорожнювання шлунку внаслідок спазму пілоричного
сфінктеру шлунку. Це захворювання є проявом вегето-вісцеральних дисфункцій, що
розвиваються у дітей з перинатальним ураженням нервової системи.
Пілоростеноз – вада розвитку пілоричного каналу, при якому відбувається його звуження.
Диференційна діагностика пілороспазму та пілоростенозу (табл 1)
Показник

Пілороспазм

Пілоростеноз

Перші дні життя

2-3-й тиждень життя

Блювання

Непостійне, мізерне

Рясне, фонтаном

Перистальтика шлунка

Відмічається рідко

Характерна у вигляді піщаного
годинника

Не пальпується

У 80-90 % випадків вдається

Так

Після 2 годувань

Дитина збуджена
Нормальне

Зазвичай спокійна
Відставання, або схуднення

Зрушень немає

Метаболічний алкалоз

Прохідність не порушена

Затримка контрастної речовини в
шлунку до 24 годин

Початок хвороби

Пальпація воротаря
Блювання після кожного
годування
Загальна поведінка
Набирання маси тіла
Кислотно-основний
склад
Рентгенологічне
дослідження шлунка

Синдром Мальабсорбції – синдром порушеного всмоктування важливих нутрієнтів, для
життєдіяльності організму. Виникає в наслідок порушення перетравлення порожнинного
та /або пристінкового, або порушення проходження речовин чкріз стінку кишківника
внаслідок його захворювань.
Основними проявами є відставання дитини в фізичному розвитку, розвиток гіпотрофії
(недостатності ваги по відношенню до довжини тіла), анемії, полігіповітамінозу, дефіциту
кальцію, ознаками рахіту, проявляються часті захворювання простудні в наслідок
розвитку імунодефіциту та інші порушення водно- електролітного обміну. Хронічна
діарея з поліфекалією та стеатореєю є одним із проявів синдрому мальабсорбції.
При огляді – окрім ознак відставання ваги, зниження тургора шкіри, зменшення загальної
мязової маси, ознак полігіповітамінозу (випадіння волосся, ламкість нігтів, ангулярний
стоматит, тріщини, кровоточивість ясен) і анемії (блідість та сухість шкіри) є специфічний
симптом – «псевдоасцит».

Псевдоасцит – виглядає як звичайний асцит – збільшенням розмірів щільного живота, але
рідина, що не всмокталась накопичується при псевдоасциті у петлях кишківника, а при
асциті –в черевній порожнині в наслідок пропитування і виникнення набряків.
Гостра кишкова інфекція, шигельоз (дизентерія).
Викликана бактерією , проявляється переважно запальними змінами у товстій
кишці.
Скарги – підвищення температури до 38-39 градусів, нудота, блювання, біль в
животі. Випорожнення рідкі, часто з домішками слизу, гною та крові, присутній симптом
(ректального плювка) коли випорожнень майже не має ,а є лише скупчення слизу, гною
та крові, що при натужуванні виходить із прямої кишки. Присутні тенезми (болючі позиви
до дефекації). Захворювання зустрічається в будь якому віці, важче перебігає у дітей
Копрограма – виражені запальні зміни – лейкоцити у великій кількості та
еритроцити та порушення перетравлення незначне.
Бак посів калу, або швидкі тести ПЦР калу – виявляють збудника дизентерії.
ЗАК значні зміни запального характеру : лейкоцитоз, з значним зсувом формули
ліворуч, збільшене ШОЕ. Визначається високий СРБ (реактивний білок показує
запалення)
Інвагінація.
Стан, що виникає у дітей 6 міс – 2 років, пов’язаний з будови та функціонуванням
кишківника, та порушеннями у введенні нових продуктів або наявності гельмінтозу та ін.
Проявляється болем в животі, що має переймоподібний характер, то виникають, то
затихають протягом дня, дитина значно неспокійна та дратівлива, піджимає ніжки до
живота.
Відмічається відсутність відходження газів та калу, напруження м’язів черевного
пресу, здуття та кров’янисті виділення з прямої кишки (так зване «малинове желе»
При пальпації можна пропальпувати продовгувате утворення часто в ділянці
ілеоцекального кута.
Протягом тривалості симптомів підвищується температура до 37,5-38.
Рентген органів черевної порожнини – ознаки кишкової непрохідності.
В копрограмі –запальних змін не має, лише еритроцити та слиз.
ЗАК – можливий помірний лейкоцитоз, без змін формули крові.
6.Матеріали для самоконтролю
6.1 Задачі
Задача 1
Дитина 4-х тижнів надійшла в клініку зі скаргами матері на повторну блювоту у дитини,
схуднення, останні дні блювоту ―фонтаном. Об’єктивно: млявий, зневоднений. Живіт
запалий, у нижніх відділах при постукуванні в епігастрії визначається симптом
―пісочного годинника. Яка патологія наявна у дитини?
Задача 2
Дитина віком 10 днів, блювота з перших днів життя. Госпіталізована з ймовірним
діагнозом: пілороспазм. Які клінічні симптоми відзначаються у цієї дитини?
6.2 Тести

1. При пілоростенозі спостерігають:
а) об’єм блювотних мас може бути більший за об'єм з'їденої їжі
б) дитина добре набирає вагу;
в) блювання виникає з перших днів життя;
г) стілець частий, схильність до проносів;
2. Кров та гній у випорожненнях ознака:
а) інвагінації;
б) кровотечі з виразки шлунку;
в) кровотечі з виразки ДПК;
г)дизентерії;
3. Інвагінація виникає у дітей віком:
а)лише перших 6 місяців;
б) 6 місяців до 2 років;
в) у дітей 6-9 років;
г) лише у дітей старшого віку старше 10 років;
4. 2 тип випорожнень за Бристольскою шкалою:
а) це нормальні випорожнення;
б) це випорожнення при інфекційних захворюваннях;
в) це випорожнення при закрепі;
г) це випорожнення при діареї;
5. При синдромі мальабсорбції присутня така ознака:
а) позитивний симптом Кера;
б) симптом сонця , що заходить;
в) симптом малинового желе;
г) симптом псевдоасциту;

Література , рекомедована для підготовки:
Основна:
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.;іл
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
3. Матеріали лекцій.
Додаткова
4. Пропедевтика детских болезней. А.В.Мазурин, И.М.Воронцов.-СПб:
ООО"Издательство Фолиант", 2001.-928с.;ил3.
5.Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. – Київ 2002. Знання
України. Майданник В.Г., Дука К.Д., Бурлай В.Г.
Електронні ресурси:
1. http://pedinfo.wustl.edu - електронні ресурси з педіатрії.

2. http://www.nlm.nih.gov – сайт національної медичної бібліотеки США
3. http://www.zdravinform.ru/dev/html/rus/index.php - електронні книжки з медицини
4. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.
5. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
6. Закон «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
7. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
8. Перелік галузей знань і спеціальностей-http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.
9. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та
прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.
10. Накази МОЗ http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
11. Сайт кафедри педіатрії №4 http://pediatrics.kiev.ua/
12. Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии http://ijpog.org/
13.Сайт Федерации педиатров стран СНГ http://fpcis.org/
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1. Актуальність теми: Система виділення виконує ряд життєво важливих гомеостатичних функцій.
Підтримання постійного об’єму рідини організму, осморегуляція, регуляція іонного складу та
кислотно-лужного стану, екскреція продуктів метаболізму і чужорідних речовин, секреція
біологічно активних речовин та ін. Знання анатомо-фізіологічних особливостей, методики
обстеження і семіотики захворювань органів системи виділення допоможе своєчасно діагностува-ти
та лікувати захворювання, проводити профілактичні заходи.
2. Конкретні цілі:
 Збирати анамнез у дитини з хворобами системи виділення.
 Проводити об’єктивне обстеження хворої дитини.
 Оцінювати отримані дані.
 Призначати лабораторно-інструментальні методи обстеження хворого з патологією системи
виділення.
 Інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів дослідження.
 Аналізувати основні синдроми ураження системи виділення у дітей.
 Фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного хворого, історії розвитку
дитини (ф.№003/о і №112/о).
3. Базовий рівень підготовки.
Назви попередніх дисциплін
1. Кафедра анатомії

2. Кафедра медичної біології
3. Кафедра гістології та
ембріології людини
3. Кафедра фармакології

4. Кафедра нормальної фізіології

5. Кафедра рентгенології
6. Кафедра психології
4.

Отримані навики
Знати будову та функцію органів сечової системи.
Знати скелетотопію нирок. Зобразити схематично
проекцію органів сечової системи на передню стінку
живота.
Ідентифікувати збудників захворювань органів
сечової системи
Знати та визначати особливості будови органів
сечової системи у дітей.
Застосовувати медичні препарати для визначення
евакуаторної функції нирок, контрастування органів
сечової системи під час рентгенологічного
дослідження.
Знати функції нирок розуміти взаємовідносини між
кровотоком, судинним опором, тиском в нирках,
основні механізми канальцевої секреції і реабсорбції,
клубочкової фільтрації
Описувати рентгенологічні знімки органів сечової
системи
Застосовувати знання психології дитячого віку при
спілкуванні з дитиною

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при
підготовці дозанятття
Терміни, параметри
Визначення
Показники кількості сечі і частоти
сечовиділень у дітей залежно від віку.
Коливання вiдносної густини сечi протягом
доби у дітей.
Кількість формених елементів крові, що

екскретуються у здорових дітей з сечею
Вміст креатиніну (ммоль/л) в сироватці
крові у дітей різного віку Вміст сечовини
(ммоль/л) в сироватці крові у дітей різного
віку
Вікова
характеристика
клубочкової
фільтрації (мл/хв. Х 1,73)
Перелiк методiв клінічного дослідження, що
застосовуються при обстеженнi дiтей з
захворюваннями органiв сечової системи
4.2.Теоретичні питання до заняття:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анатомічні особливості нирок в дитячому віці, клінічні висновки.
Гістологічні особливості нирок у дітей, клінічні висновки.
Основні функції нирок, їх особливості у дітей; клінічні висновки.
АФО будови мисок і сечоводів у дітей; клінічні висновки.
АФО будови сечового міхура у дітей; клінічні висновки. Кількість сечовипускань в залежності від віку (1міс., 1рік, дошкільний вік).
АФО будови сечовивідного каналу у дітей; клінічні висновки.
Особливості загального аналізу сечі в залежності від віку, дослідження за Нечипоренко, Зимницьким, критерії оцінки.

4.3. Практичні роботи(завдання), які виконуються на занятті:
1. Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання органів виділення шляхом опитування
(скарги, анамнез).
2. Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання органів виділення шляхом огляду.
3. Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання органів виділення шляхом пальпації.
4. Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання органів виділення шляхом перкусії.
5. Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання органів виділення шляхом оцінки та інтерпретації загального аналізу сечі в залежності
від віку, дослідження за Нечипоренко, Зимницьким.

Зміст теми:
Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи у дітей
Диференціація та розвиток органів сечовидільної системи продовжується після народження
дитини. Нирки розташовані у верхніх відділах ретроперитонеального простору. У дітей молодшого
віку маса і розміри нирок відносно більші ( 1:100 проти 1:200,1:250 у дорослої людини). Структура
їх незавершена:
- до 1 року нирка виглядає як округлий орган, далі вона стає бобоподібною
- нирки зберігають почастковану будову до 2-5 років ; недостатньо розвинений кірковий
шар нирок .Співвідношення кіркового і медулярного шарів нирок1:4. В 7 років воно стає
таким, як у дорослих 1:2
- спостерігається майже паралельне розташування нирок і тільки в більш старшому віці
верхні полюси нирок зближуються
- більш низьке розташування нирок до 7-8 років
- фіксація нирок у новонароджених і дітей раннього віку недостатня (відсутня жирова
капсула, недостатньо розвинена жирова тканина біля нирки, слабко розвинені зв’язковий
апарат, що сприяє більшій рухливості нирок.. Кінцеве формування механізмів фіксації
відбувається в 5-8 років.
Функціональна одиниця нирки - нефрон на момент народження має ознаки незрілості:
- клубочки малі за розміром; епітелій капсули Шумлянського-Боумена –циліндричний,
згодом переходить у плаский і рівномірно супроводжує судинні петлі клубочків; будова
клубочка в 5 років стає такою як удорослих, розміри клубочків збільшуються до18-19
років.
- сечові канальці та петлі Генле короткі , в 2 рази вужче ніж у дітей старшого віку.
Юкстагломерулярний апарат нирки який відіграє важливу роль в утворенні реніну і контролює
виведення натрію формується до 2 років.

Морфологічна “незрілість” нефрону, що є характерною для немовлят і дітей раннього віку,
зумовлює особливості функції нирок в цей період розвитку. При народженні нирка замінює
плаценту як головний орган гомеостазу. Цей перехід відбувається при змінах ниркового кровотоку ,
ступеня гломерулярної фільтрації і тубулярних функцій. Нирковий кровообіг плода низький (2-3%
серцевого викиду). При народженні він швидко зростає через зменшення опору ниркових судин та
збільшення системного кровотиску. Гломерулярна фільтрація починається одразу ж після утворення
перших нефронів і її рівень поступово збільшується зі зростанням тіла. Після народження дитини
гломерулярна фільтрація швидко зростає, подвоюється в перші 2 –4 тижні життя і сягає рівня
дорослого в 1-2 роки. Канальцева реабсорбція натрію до 34 тижня вагітності низька, але після 34
тижнів гестації реабсорбція натрію стає більш ефективною і таким чином може реабсорбуватися до
99% натрію. Натрій у дітей виводиться надзвичайно повільно, ще й тому, що медулярні нефрони ,
яких більше у новонароджених, реабсорбують натрій більше , ніж кортикальні. Кліренс натрію у
новонароджених складає лише 1/5від аналогічної величини дорослої людини. В разі навантаження
натрієм нирка новонародженої дитини продовжує активно ре абсорбувати натрій. Крім того,
виведення натрію у новонароджених обмежено через низьку гломерулярну фільтрацію.
Екскреція нирками води обмежена через низьку клубочкову фільтрацію. Частково це
компенсується великими невідчутними втратами води ( через шкіру , легені) – 25-30 мл/кг/добу.
Нирки новонародженої дитини здатні до виведення рідини, коли вона надходить до організму
поступово. Одночасне навантаження може викликати підвищення об’єму позаклітинної рідини за
відсутності підвищення діурезу. Це зумовлює схильність до набряків.
У немовлят нирки не здатні виробляти гіпертонічну сечу. Недостатня здатність до
концентрування сечі пов’язана з короткою петлею Генле, низькою чутливістю дистальних канальців
до дії антидіуретичного гормону. Це обмежує адаптацію до змін водного навантаження особливо
при зневодненні. Концентраційна здатність нирок з віком зростає і густина сечі в 2-5 років 1,0091,016.Для новонароджених і дітей раннього віку є характерним відносно великий добовий діурез і
висока частота сечовипускання.
Регулювання кислоти і бікарбонату лімітоване низьким порогом бікарбонату сироватки у
проксимальному канальці. Крім того, утворення аміаку у дистальному канальці і видалення кислот,
які піддаються титруванню , не повністю розвинені у недоношених немовлят, що лімітує
компенсаторні можливості при змінах кислотно-лужного стану.
Миски у дітей відносно широкі, до 5 років розташовані переважно внутрішньонирково. Існує
тісний зв’язок лімфатичних судин нирок з лімфатичними судинами кишечника.
Сечоводи відходять під прямим кутом, більш звивисті, мають відносно більший діаметр, м’язові та еластичні волокна розвинені слабко, часто виникає
міхурово - сечовідний рефлюкс.

Сечовий міхур у дітей грудного віку розташований вище, ніж у дорослих, в надлобковій
області, з віком опускається в малий таз. Сечовий міхур має овальну форму, добре розвинену
слизову оболонку. Передня його стінка не вкрита очеревиною . Фізіологічний об’єм сечового міхура
у новонародженої дитини складає 50 мл, до року -100 мл, 5-9років-150-200 мл, 12-14 років-300400мл.
Сечовипускний канал (уретра) у дівчаток коротша і ширша ніж у хлопчиків. .
Акт сечовипускання в перші місяці життя регулюється вродженими спинальними
рефлексами, далі він регулюється підкорковими структурами і корою головного мозку і стає
довільним процесом. Кількість сечовипускань у новонароджених ( окрім перших днів життя) -20-25;
в 6-12 міс -15-16 ; в 3 роки -7-8 разів за добу.
Методика обстеження органів сечової системи, короткий виклад.
1. Опитування:
- скарги
- зміна поведінки дитини під час сечовипускання
- анамнез захворювання
- анамнез життя
- сімейний анамнез (спадкова схильність)
- умови життя

- режим
2. Огляд
- загальний стан
- поведінка
- положення дитини (вимушене чи активне)
- стигми дизембріогенезу
- стан шкіри (колір, сухість, розчухи, припорошеність, запах урини)
- слизові оболонки ротової порожнини (стан і колір)
- наявність набряків : повіки, обличчя, кінцівки, тулуб
- розмір, форма живота, його симетричність в горизонтальному та вертикальному положеннях,
ознаки асциту
- геніталії: виділення на білизні, чи правильно сформовані відносно статі і віку
- зміна поведінки дитини під час сечовипускання
3. Пальпація
- нирок (горизонтальне, вертикальне положення і вертикальне напівзігнуте
- сечового міхура
- болючість точок проекції сечоводів
- набряків на крижах і кінцівках
4. Перкусія
- виявлення асциту
- перевірка симптому Пастернацького
- перкусія сечового міхура.
Показники кількості сечі і частоти сечовиділень у дітей залежно від віку
Вік
Середні кількісні показники
Добова кількість Кількість
Разова кількість сечі, мл
сечі, мл
сечовиділень за добу
300 - 500
20 - 25
20 - 35
До 6 міс.
300 - 600
15 - 16
25 - 45
6міс.- 1 рік
760
820
10
12
60 - 90
1 - 3 роки
900 - 1070
7-9
70 - 90
3 - 5 років
1070 - 1300
7-9
100 - 150
5 - 7 років
1240 - 1520
7-8
145 - 190
7 - 9 років
1520 - 1670
6-7
220 - 260
9 - 11 років
1600 - 1900
6-7
250 -270
11 - 13 років
Коливання вiдносної густини сечi протягом доби у дiтей
Вік
Коливання
1002 - 1017
До 1 року
1010 - 1017
1-3 роки
1012 - 1020
3-5 роки
1011 - 1025
10-12 років
Кількість формених елементів крові, що екскретуються у здорових дітей з сечею
Метод дослідження
Одиниці
Лейкоцити
Еритроцити
вимірювання
за 24 години
0 - 2 000 000
0 - 1 000 000
Каковського-Адіса
за 1 хвилину
2 000
0 - 750
Амбурже
за 1 годину
0 - 120 000
0 - 45 000
в 1 мл
0 - 2000
0 - 1000
Нечипоренка

Вміст креатиніну (ммоль/л) в сироватці крові у дітей різного віку
Вік
Вміст
0,035 - 0,053
До 3 міс.
0,033 - 0,037
3-7 міс.
0,021 - 0,036
7-12 міс.
0,023 - 0,04
1-6 років
0,04 - 0,06
6-12 років
0,044 - 0,088
Більше 12 років
Вміст сечовини (ммоль/л) в сироватці крові у дітей різного віку
Вік
Вміст
2,5 - 4,5
Новонароджені
3,3 - 5,5
1 міс. - 1 рік
3,3 - 6,8
1 рік - 6 років
4,2 - 7,0
7 - 14 років
Вікова характеристика клубочкової фільтрації (мл/хв. Х 1,73)
(Paradopoulu et al. 1978; Перешеина Л.П., Ігнатова М.С., Вельтищев Ю.Е., 1982)
Вік
Швидкість
Новонароджені
2-7 днів
23 -34
8-30 днів
46 - 54
58
1-2 міс.
65 - 110
3-6 міс.
119
1 рік
122
3 роки
134
6 років
123
9-12 років
Дорослі
чоловіки
131 (110-152)
жінки
117 (101-133)
Матеріали для самоконтролю:
А. Тестові завдання:
1. Реабсорбційна функція канальців нирок у дітей:
а) знижена
б) підвищена
в) як у дорослих
2. Вісцеральний листок капсули клубочків у дітей перших років життя викладений епітелієм:
а) плоским
б) кубічним
в) багатошаровим
3. Співвідношення кількості сечі від кількості випитої рідини в нормі у дітей становить (в %):
а) 20
б) 30
в) 40
г) 50
д) 70-75
4. Вкажіть тиждень внутрішньоутробного розвитку, на якому починають формуватись процеси
сечовиділення:
а) 1
б) 5
в) 9
г) 11

д) 22
5. Співвідношення денного та нічного діурезу в нормі:
а) 1:1
б) 2:1
в) 1:2
г) 4:5
д) 6:1
Б. Завдання для самоконтролю:
1. Напишіть, як виглядатиме результат загального аналізу сечі дитини 2 років.
2. Напишіть, як виглядатиме результат загального аналізу сечі дитини 7 років.

1.
2.
3.
4.

Рекомендована література.
Основна література
Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.-К.:
«Дорадо-Друк», 2012. – 286с
Guideline on urological infections. European Association of Urology. 2011.
Clinical Skills for OSCES, 5th Edition, by Neel Burton, 2015 by Scion Publishing Ltd.

Додаткова література
При підготовці теми заняття необхідно вивчити наступну літературу:
1. Возіанов А.Ф., Майданник В.Г., Бідний В.Г., Багдасарова І.В. Основи нефрології
дитячого віку. – До.:Книга плюс, 2002.
2. Наказ МОЗ Україні № 302 від 27.12.1999 р. “Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”
3. Наказ МОЗ Україні № 434 від 29.11.2002 р. “Про удосконалення амбулаторнополіклінічної допомоги дітям в Україні”
4. Нефрология детского возраста/под ред. Е.В. Прохорова, Борисовой Т.П. – Донецк. –
2008. – 158 с.
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Модуль №2

Пропедевтична педіатрія
Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та
семіотика захворювань органів і систем у дітей.

Змістовий модуль №
Тема заняття№

Система виділення у дітей.
Семіотика уражень системи виділення у дітей. Семіотика
мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-,
лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Синдром гострої і хронічної
ниркової недостатності.

Курс
Факультет

3
Медичний №3

Київ - 2019

1.Актуальність теми: Система виділення виконує ряд життєво важливих гомеостатичних функцій.
Підтримання постійного об’єму рідини організму, осморегуляція, регуляція іонного складу та
кислотно-лужного стану, екскреція продуктів метаболізму і чужорідних речовин, секреція
біологічно активних речовин та ін. Знання анатомо-фізіологічних особливостей, методики
обстеження і семіотики захворювань органів системи виділення допоможе своєчасно діагностува-ти
та лікувати захворювання, проводити профілактичні заходи.
2. Конкретні цілі:
 Збирати анамнез у дитини з хворобами системи виділення.
 Проводити об’єктивне обстеження хворої дитини.
 Оцінювати отримані дані.
 Призначати лабораторно-інструментальні методи обстеження хворого з патологією системи
виділення.
 Інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів дослідження.
 Аналізувати основні синдроми ураження системи виділення у дітей.
 Фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного хворого, історії розвитку
дитини (ф.№003/о і №112/о).
3. Базовий рівень підготовки.
Назви попередніх дисциплін
1. Кафедра анатомії

2. Кафедра медичної біології
3. Кафедра гістології та
ембріології людини
3. Кафедра фармакології

4. Кафедра нормальної фізіології

5. Кафедра рентгенології
6. Кафедра психології
4.

Отримані навики
Знати будову та функцію органів сечової системи.
Знати скелетотопію нирок. Зобразити схематично
проекцію органів сечової системи на передню стінку
живота.
Ідентифікувати збудників захворювань органів
сечової системи
Знати та визначати особливості будови органів
сечової системи у дітей.
Застосовувати медичні препарати для визначення
евакуаторної функції нирок, контрастування органів
сечової системи під час рентгенологічного
дослідження.
Знати функції нирок розуміти взаємовідносини між
кровотоком, судинним опором, тиском в нирках,
основні механізми канальцевої секреції і реабсорбції,
клубочкової фільтрації
Описувати рентгенологічні знімки органів сечової
системи
Застосовувати знання психології дитячого віку при
спілкуванні з дитиною

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при
підготовці дозанятття
Терміни, параметри
Визначення
Показники кількості сечі і частоти
сечовиділень у дітей залежно від віку.
Коливання вiдносної густини сечi протягом
доби у дітей.
Кількість формених елементів крові, що
1

екскретуються у здорових дітей з сечею
Вміст креатиніну (ммоль/л) в сироватці
крові у дітей різного віку Вміст сечовини
(ммоль/л) в сироватці крові у дітей різного
віку
Вікова
характеристика
клубочкової
фільтрації (мл/хв. Х 1,73)
Перелiк методiв клінічного дослідження, що
застосовуються при обстеженнi дiтей з
захворюваннями органiв сечової системи
нефротичний синдром – симтомокомлекс, до якого
належать: протеїнурія більша за 2,5 г за добу, гіпопротеїнемія,
диспротеїнемія,
гіперхолестеринемія,
виражені
набряки(зустрічається
при
гострому
і
хронічному
гломерулонефриті, діабеті , тромбозі ниркових вен, мікрокістозі
нирок тощо).
Нефритичний синдром – симтомокомлекс, до якого
належать: помірні набряки, гематурія, гіпертензія ( найбільш
характерний для пост стрептококового гломерулонефриту).

симтомокомлекс, до якого належать: протеїнурія
більша за 2,5 г за добу, гіпопротеїнемія, диспротеїнемія,
гіперхолестеринемія, виражені набряки(зустрічається при
гострому і хронічному гломерулонефриті, діабеті , тромбозі
ниркових вен, мікрокістозі нирок тощо).
симтомокомлекс, до якого належать: помірні набряки,
гематурія, гіпертензія ( найбільш характерний для пост

Синдром гострої і хронічної
недостатності, яка може

складний симптомокомплекс, який може бути ускладненням
хронічних та гострих захворювань нирок.

Дизуричний синдром

Термін
1. нетримання сечі
2. неутримання сечі,
3. гіпоспадія,
4. епіспадія,
5. крипторхізм,
6. фімоз,
7. гідроцеле,
8. гематурія,
9. протеінурія
10. олігурія
11.. анурія
12., поліурія
13., дизурія
14., гіпостенурія
15., гіперстенурія
16., ізостенурія
17. поллакіурія
18. ніктурія
19. странгурія,
20 бактеріурія.

ниркової

комплекс симптомів, які свідчать про
патологічний характер акту сечовипускання

Визначення
1. виділення сечі без передуючого позову до
сечовипускання
2виділення
сечі
після
передуючого
імперативного позову до сечовипускання,
3 вада розвитку, яка характеризується
відсутністю задньої стінки
сечовипускального каналу в його дистальних
відділах
4 вада розвитку уретри, що характеризується
частковим або повним розщепленням її
верхньої стінки.
5 не опущення яєчок в калитку
6 патологічне звуження препуціального
кільця (отвору крайньої плоті, через який
виходить головка пенісу)
7 це захворювання, що характеризується
присутністю великої кількості рідини між
оболонками яєчка,
8 наявність еритроцитів у сечі у
мікроскопічній (мікрогематурія) або значній
(макрогематурія) кількості
9 наявність білку в сечі більше ніж 0,033 г/л
10 зменшення діурезу до 20 -30% від норми
11 зменшення діурезу до 6-7% від норми
2

12. збільшення діурезу в 1,5 рази від норми
13. порушення сечовипускання
14. визначається зменшенням відносної
густини сечі
15 збільшення відносної густини
16 нездатність нирок виробляти
концентровану сечу, в результаті виділяється
сеча з постійною питомою вагою
17 часте сечовипускання
18 це стан, при якому нічний кількість
сечовипускань переважає над денним.
19 болісність, утруднення при
сечовипусканні,
20.поява в сечі бактерій
4.2.Теоретичні питання до заняття:
8.
Розшифруйте, конкретизуйте терміни: нетримання і неутримання сечі, гіпоспадія, епіспадія,
крипторхізм, фімоз, гідроцеле, гематурія, лейкоцитурія, еритроцитурія, протеінурія.
9.
Розшифруйте і конкретизуйте терміни: олігурія, анурія, поліурія, дизурія, гіпостенурія,
гіперстенурія, ізостенурія, поллакіурія, никтурія, странгурія, бактеріурія,.
10.
Семіотика циститу і уретриту (клініко-лабораторні ознаки).
11.
Семіотика піелонефриту (клініко-лабораторні ознаки).
12.
Семіотика гломерулонефриту (клініко-лабораторні ознаки).
13.
Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.
14.
Підготовка хворих та проведення проб Нечипоренка, Зимницького, збір сечі для загального
аналізу.
.
4.3. Практичні роботи(завдання), які виконуються на занятті:
1. Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання органів виділення шляхом опитування
(скарги, анамнез).
2. Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання органів виділення шляхом огляду.
3. Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання органів виділення шляхом пальпації.
4. Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання органів виділення шляхом перкусії.
5. Методика (алгоритм)виявлення ознак захворювання органів виділення шляхом оцінки та інтерпретації загального аналізу сечі в залежності
від віку, дослідження за Нечипоренко, Зимницьким.
6. Спостереження за дітьми з захворюваннями нирок та сечовивідних шляхів(зважування, облік випитої і виділеної рідини, вимірюван ня
артеріального тиску).

Зміст теми:
Основні синдроми які зустрічаються при патології нирок і сечовивідних шляхів.
Основні синдроми які зустрічаються при патології нирок і сечовивідних шляхів: інтоксикаційний, больовий, дизурічний,
гіпертензивний, набряковий, сечовий.
Головні клініко-лабораторні синдроми:
нефротичний синдром – симтомокомлекс, до якого належать: протеїнурія більша за 2,5 г за добу, гіпопротеїнемія,
диспротеїнемія, гіперхолестеринемія, виражені набряки(зустрічається при гострому і хронічному гломерулонефриті, діабеті , тромбозі
ниркових вен, мікрокістозі нирок тощо).
Нефритичний синдром – симтомокомлекс, до якого належать: помірні набряки, гематурія, гіпертензія ( найбільш характерний для
пост стрептококового гломерулонефриту).
Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності - складний симптомокомплекс, який може бути ускладненням хронічних та гострих
захворювань нирок.

В разі захворювань сечової системи у дітей спостерігається наступні симптоми і синдроми:
-

наявність симптомів інтоксикації: підвищення температури тіла, в’ялість, блідість,
втрата апетиту
наявність дизуричних розладів:
часте сечовипускання (полакіурія),
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зменшення кількості сечі, що виділяється за добу (олігоурія - зменшення діурезу до 20 30% від норми)
- поліурія - збільшення діурезу в 1,5 рази від норми
- повне припинення сечовиділення ( анурія – зменшення діурезу до 6-7% від норми)
- нетримання сечі – виділення сечі без передуючого позову до сечовипускання,
- енурез - виділення сечі без передуючого позову до сечовипускання в нічний час, хоча
виділяють таке поняття як денний енурез,
- неутримання сечі - виділення сечі після передуючого імперативного позову до
сечовипускання,
- странгурія – болісність, утруднення при сечовипусканні,
- ішурія (затримка сечі) – відсутність сечі після позову до сечовипускання за наявності сечі
в порожнині сечового міхура.
- наявність набряків: збільшення маси тіла, затримка сечовипускань набряки обличчя,
пастозність кінцівок, генералізовані набряки
- болі в поперековій ділянці, животі: можуть виникати в разі запального процесу в нирках
і сечових шляхах, збільшення нирок, обструкції сечовивідних шляхів, наявності камінців,
біль над лобком зустрічається при запаленнях сечового міхура. Діти дошкільного і
молодшого шкільного віку найчастіше локалізують болі в ділянці пупка.
- головний біль, що є супутником гіпертензівного синдрому .Висока артеріальна
гіпертензія може супроводжуватись судомами , порушеннями зору, головокружінням ,
нудотою, блюванням.
- симптоми хронічної ниркової недостатності: втомлюваність, зниження апетиту,
схуднення, спрага, диспепсичні явища (нудота, проноси), судомні скорочення окремих
груп м’язів, сухість та злущення шкіри, болі в кістках.
- зміни сечі: колір, прозорість, наявність осаду, домішок (гній, слиз), характеристика
клінічного аналізу сечі, динаміка попередніх аналізів сечі.
Матеріали для самоконтролю:
А. Тестові завдання:
1. Реабсорбційна функція канальців нирок у дітей:
а) знижена
б) підвищена
в) як у дорослих
2. Вісцеральний листок капсули клубочків у дітей перших років життя викладений епітелієм:
а) плоским
б) кубічним
в) багатошаровим
3. Співвідношення кількості сечі від кількості випитої рідини в нормі у дітей становить (в %):
а) 20
б) 30
в) 40
г) 50
д) 70-75
4. Вкажіть тиждень внутрішньоутробного розвитку, на якому починають формуватись процеси
сечовиділення:
а) 1
б) 5
в) 9
г) 11
д) 22
5. Співвідношення денного та нічного діурезу в нормі:
а) 1:1
б) 2:1
в) 1:2
-
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г) 4:5
д) 6:1
Б. Завдання для самоконтролю:
1. Напишіть, як виглядатиме результат загального аналізу сечі дитини 2 років.
2. Напишіть, як виглядатиме результат загального аналізу сечі дитини 7 років.
.
3. Хворий 8 років. Місяць тому перехворів на скарлатину. За останній тиждень став кволим,
погіршився апетит, з’явилися набряки на обличчі. Об’єктивно: шкіра бліда, пастозність обличчя.
ЧСС – 108/хв, АТ – 130/80 мм рт. ст. Сечовиділення не порушене. Аналіз сечі: відносна щільність
1028, рівень білка – 2,6 г/л, лейк. – 5-8 в полі зору, ер. – 40-50 в полі зору, змінені. Проба за
Зимницьким: коливання відносної щільності – 1006-1024, ніктурія.
Про яке захворювання слід думати? Які основні симптоми його?
4. Хвора 7 років. Скаржиться на часте сечовипускання, біль у животі, нудоту, блювання, підвищення
температури до 38,2°С. Хворіє 4 доби, тиждень тому мало місце переохолодження. Шкіра бліда.
Пальпація нирок болісна. Симптом Пастернацького позитивний праворуч.
Аналіз крові: ер. – 3,81012 /л, Нb – 130 г/л, КП – 1,1, лейк. - 19,2109/л, паличк. – 12%, сегм. – 63%,
лімф. – 20%, еоз. – 1%, мон. – 4%, ШОЕ – 23 мм/год.
Аналіз сечі за Нечипоренко: лейк. - 62,3106 /л, ер. – 1,25106/л.
Назвіть основні синдроми захворювання

5.
6.
7.
8.

Рекомендована література.
Основна література
Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна О.В.-К.:
«Дорадо-Друк», 2012. – 286с
Guideline on urological infections. European Association of Urology. 2011.
Clinical Skills for OSCES, 5th Edition, by Neel Burton, 2015 by Scion Publishing Ltd.

Додаткова література
При підготовці теми заняття необхідно вивчити наступну літературу:
5. Возіанов А.Ф., Майданник В.Г., Бідний В.Г., Багдасарова І.В. Основи нефрології
дитячого віку. – До.:Книга плюс, 2002.
6. Наказ МОЗ Україні № 302 від 27.12.1999 р. “Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”
7. Наказ МОЗ Україні № 434 від 29.11.2002 р. “Про удосконалення амбулаторнополіклінічної допомоги дітям в Україні”
8. Нефрология детского возраста/под ред. Е.В. Прохорова, Борисовой Т.П. – Донецк. –
2008. – 158 с.
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1.1 Актуальність теми:
Ендокринні залози та синтезують гормони та біологічно активні речовини, які
впливають на обмін речовин, гомеостаз. Більшість гормонів впливають на фізичний і
психічний розвиток дитини, регулюють ріст і диференціювання тканин. У дітей при
розладах залоз внутрішньої секреції виникає своєрідна клініка, зміни можуть бути
незворотними з формуванням невиліковного психічного і фізичного дефекту, що не
притаманне дорослим. Тому знання анатомо-фізіологічних особливостей, методики
обстеження і семіотики захворювань органів ендокринної системи допоможе своєчасно
розпізнавати, лікувати, а можливо і попереджати розвиток захворювань.
1.2 Компетентності та результати навчання.
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами
компетентностей:
-інтегральні компетентності: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
- загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися іноземною мовою.
5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
8. Здатність бути критичним і самокритичним.
9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
10. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
11. Здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії.
12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
- Спеціальні (фахові) компетентності (СК):
1.
Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, в умовах
закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи результати співбесіди з
пацієнтом, за стандартною схемою опитування хворого. За будь-яких обставин (в закладі
охорони здоров’я, його підрозділі), використовуючи знання про людину, її органи та
системи, за певними алгоритмами:
- збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція) та
зовнішній вигляд
- оцінювати психомоторний та фізичний розвиток дитини;
- обстежувати стан ендокринної системи
- здатність до ведення медичної документації
2.
В умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділів:
- Вміти виділити провідний клінічний симптом або синдром шляхом прийняття
обґрунтованого рішення, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані
фізикального обстеження дитини, знання про людину, її органи та системи,
дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
- Вміти інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень у
дітей в нормі та при патології ендокринної системи
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2. Конкретні цілі:
 Збирати анамнез у дитини з хворобами ендокринної системи.
 Проводити та об’єктивне обстеження органів ендокринної системи з урахуванням
особливостей у дітей.
 Призначати необхідний комплекс діагностичних заходів у хворого з патологією
ендокринної системи для уточнення патологічних змін.
 Інтерпретувати виявлені зміни в результаті обстеження дитини на основі знання
анатомо-фізіологічних особливостей.
 Формувати комплексний синдромальний діагноз.
 Фіксувати отримані результати в медичній карті стаціонарного хворого, історії
розвитку дитини (ф.№003/о і .№112/о).
3. Базовий рівень підготовки
Назви попередніх
дисциплін
Нормальна анатомія
Нормальна фізіологія
Патологічна фізіологія
Основи догляду за дітьми

Отримані навики
Знання анатомічної будови і розташування
ендокринних залоз в організмі людини
Які гормони секретуються в кожній з
ендокринних залоз і дія цих гормонів
Патологічні процеси, які розвиваються при
недостатності чи надмірній секреції гормонів
Значення раціонального харчування для
розвитку дитячого організму і функціонування
залоз внутрішньої секреції

4. Організація змісту навчального матеріалу
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен
засвоїти студент під час підготовки до заняття.
Термін
Визначення
Гіпотиреоз
Стан зумовлений стійким зниженням рівня
тиреоїдних (Т 3 та Т 4) гормонів крові
Гіпертиреоз
(тиреотоксикоз)

Підвищення секреції щитоподібної
залози,
зумевлене надлишком тиреоїдних гормонів ( Т 3
та Т4).

Гіпопаратиреоз

Зниження
секреції
прищитовидних
(паратгормону). Гіпокальцинемія.

залоз

Гіперпаратиреоз

Підвищення секреції прищитовидних
(паратгормону). Гіперкальцинемія.

залоз

Дефіцит інсуліну

Цукровий діабет ( поліурія, полідипсія, зниження
маси тіла, гіперглікемія, глюкозурія)

Гіперкортицизм (синдром
або хвороба Кушинга)

Підвищена секреція кортизолу, іноді – також
альдостерону та АКТГ
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Гіпокортицизм

Гіпогонадизм

Зниження рівня глюко- та мінералокортикоїдів
крові. Хронічна (хвороба Адісона) та гостра
(синдром Уотерхауза-Фрідеріксена) недостатність
кори наднирників.
Низька гормональна активність статевих залоз.
Зниження рівня, або відсутність статевих
гормонів в крові
Низька гормональна активність аденогіпофізу

Гіпопітуітаризм
Гіперпітуітаризм

Надмірна гормональна активність аденогіпофізу.
Частіше буває парціальний (надлишок СТГ,
АКТГ, пролактину або фолікулостимулюючого
(ФСГ та лютеїнізуючого (ЛГ) гормонів).
Поява вторинних статевих ознак (оволосіння на
лобку, пахвинних западинах, (обличчі), (зміна
тембру голосу, ріст щитовидного хряща,
наявність полюцій), поява менархе у дівчат.

Ознаки статевої зрілості
(оцінюються за шкалою
Таннера)
Анатомо-фізіологічні особливості та ознаки порушення функції ендокринних
залоз у дітей.
Щитовидна залоза (ЩЗ) - непарний ендокринний орган? Що складається з
перешийку та 2-х долей (додатково – пірамідальна) Б який продукує йодовмісні
(тироксин та трийодтиронин) гормони та кальцитонін.
Закладка ЩЗ відбувається на 3 тижні ембріогенезу.
Початок секреції гормонів відмічається вже на 3 міс. розвитку плоду.
Секреція гормонів на рівні дорослої людини відзначається з 5-го міс.
внутрішньоутробного розвитку.
Щитовидна залоза
Фолікулярні клітини (А,В) Тироксин
Парафолікулярні клітини
(Т4),
(С) Кальцитонін
Трийодтиронин (Т 3)
Впливають на морфологію, диференціювання Вливає
на
обмін
кальцію.
та функцію органів та тканин плода, Антагоніст
паратгормону
стимулюють
основний
обмін
(через зменшує рівнь кальцію в крові
стимулювання
білкового,
жирового
та через
активацію
функції
вуглеводного),
посилюють
термогенез, остеобластів
та
сприяє
регулюють водний та електролітний обмін, накопиченню кальцію в кістковій
метаболізм
вітамінів.
Ведуча
роль
в тканині
ембріогенезі – диференціювання клітин
нервової системи.
Ознаки порушення функції ЩЗ:
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гіпотиреоз – тривала жовтяниця новонароджених (одна з причин), сухість шкіри з
ознаками мікседематозного набряку з подальшою блідістю , гіпотермія, затримка
зросту та психомотрного розвитку, гіпотонія м'язів, загальна заторможенність,
зябкість, брадакардія, зниження артеріального тиску, хронічний закріп, сонливість;



гіпертиреоз – емоційна лабільність, роздратованість, плаксивість, порушення сну
(безсоння), гіперкінези, тремор, субфебрильна температура
тіла, тахікардія,
гартеріальна гіпертензія з підвищенням
систолічного артеріального тиску,
гіперфагія, діарея, знаження маси тіла та очні симтоми (екзофтальмБ Грефе та ін.



Зоб (струма) – збільшення щитоподібної залози.
Виявляється при візуальному огляді ділянки шиї (в тому числі під час акту ковтання)
та пальпаторно. Термін гіперплазія щитоподібної залози, на сьогоднішній день, як
правило , не використовується. Використовується термін – зоб.
Класифікація зобу (ВОЗ 2001 р)

Ступінь 0 – не візуалізується, об’єм долей при пальпації не перевищує об’єм дистальної
фаланги обстежуваної особи.
Ступінь 1 – пальпується (перешийок та долі) , але не видно при нормальному положенні
шиї. Візуалізується при запрокинутому положенні голови.
Ступінь 2 – зоб пальпується та візуалізується при нормальному положенні голови.
Може бути деформація контурів шиї в ділянці щитоподібної залози.
Паращитовидні залози (ПЩЗ)
– невеликі парні залози (всього їх чотири), які розташовані зовні від капсули
щитоподібної залози на задніх поверхнях бічних часток (долей).
Закладка ПЩЗ відбувається на 5-7 тижні ембріогенезу.
Максимальна
функціональна
активність
відзначається
в
кінці
внутрішньоутробного періоду періода та в перші роки життя.
ПЩЗ продукують паратгормон.
Дія даного гормону - регуляція фосфорно-кальцієвого обміну - підвищує рівень
кальцію в крові та знижує накопичення кальцію в кістках . Також підвищує
всмоктування кальцію з КШТ.
Ознаки порушення функції ПЩЗ:



гіпопаратиреоз – гіпокальціємічні судоми, ярі можуть починатися з гіперкінезів,
судом типу “рибячий рот”, “рука акушера”, “кінська стопа” та закінчуватися
важкими тотальними тетанічними судомами;
гіперпаратиреоз - порушення функції внутрішніх органів внаслідок їх кальцифікації
та зниження кальціфікації кісткової тканини ( схильність до переломів, особливо
плоских кісток, сечокам’яна та жовчнокам’яна хвороби, оксалатурія, виразкова
хвороба шлунку та 12-палої кишки та ін).
Наднирникові залози

Кора наднирників
Закладка фетальної кори відбувається на 3-4 тижні ембріогенезу.
Початок синтезу гормонів відмічається з 9-16 тижнів ембріогенезу.
Закінчення формування постійної кори виявляється у 10-12 років.
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Зони кори і їх гормони (кортикостероїдні гормони):
клубочкова зона - продукує мінералокортикоїди (переважно альдостерон, який
затримує натрій та воду та знижує рівень калію крові);
пучкова зона - продукує глюкокортикоїди (переважно кортизол, який відіграє велуку
роль в адаптації до стресу, має вазоконстрикторну, іммуносупресивну та притизапальну
дію, впливає на секрецію соляної кислоти шлунком, всмоктування та метаболізм кальцію
та ін.), ;
сітчата зона - продукує статеві гормони - переважно андрогени, та в невеликій кількості
- естрогени, прогестерон.
Дія гормонів полягає в регуляції всіх видів обміну речовин, вони також беруть
участь в регуляції процесів зросту та статевої диференціації.
Ознаки порушення функції кори наднирників:




гіпофункція кори (гіпокортицизм) - гостра надниркова недостатність ( 3 форми
перебігу - за типом колапсу та кардіоваскулярного шоку, кишково-шлункова
(блювота, клініка гострого живота) та менінгеальна ), хронічна форма - хвороба
Аддісона ( гіпотензивний синдром, гіпотонія м'язів, зниження маси тіла, пігментація
шкіри, присастенічний синдром);
гіперфункція кори
(гіперкорицизм, або синдром Кушинга (ураження кори
наднирника з гіперпродукцією кортизолу) , чи хвороба Кушинга (гіперпродукція
АКТГ з надлишком всіх гормонів кори наднирників). Клінічна картина залежить від
зони ураження ( артеріальна гіпертензія, ожиріння, затримка зросту, стрії на шкірі,
остеопороз, порушення вуглеводного обміну та цукровий діабет, порушення
статевого розвитку). До гіперкортицизму відноситься також первинний
гіперальдостеронізм (хвороба Кона) – надлишок альдостерону (важка постійна
гіпертензія з дізуричними проявами).
Наднирники: мозкова речовина

Секреція гормонів визначається вже з 3 місяця внутрішньоутробного періоду.
Закінчення морфологічного формування відзначається у 10-12 років.
Мозкова речовина продукує катехоламіни: норадреналін, адреналін.
Дія цих гормонів - стимуляція симпато-адреналової системи і відповідно серцево-судинної системи (позитивна хронотропна, інотропна та батмотропна дії),
контрінсулярна дія через стимуляцію глюконеогенезу.
Ознаки порушення функції:
 гіперсекреція – гіпертензія, частіше пароксизмальний (кризовий перебіг) з
вираженими проявами вегетативної дисфунції (тремор, відчуття страху, головний
біль, голод, іноді – галюцинації).
Підшлункова залоза: острівки Лангерганса
Закладка островків відбувається на 9-12 тижні ембріогенезу.
Основні гормони острівків Лангерганса: інсулін та глюкагон.
Інсулін - регулює вуглеводний обмін (сприяє утилізації глюкози тканинами, знижує
рівень глюкози в крові), сприяє синтезу білків та жирів;
Глюкагон - підвищує рівень глюкози крові за рахунок стимуляції гліконеогенезу.
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Ознаки порушення функції:

Дефіцит інсуліну (може бути абсолютний та відносний) - цукровий діабет 1-го
типу, інсулінозалежний (поліурія, полідипсія, зниження маси тіла, гіперглікемія,
глюкозурія, кетоацидоз та діабетична гіперглікемічна кетоацидотична кома), або
цукровий діабет 2-го типу, інсулінонезалежний (розвивається повільно , частіше з
надлишком ваги, коматозні стани не характерні).
Статеві залози: яєчки
Формування відбувається з первинної гонади за наявності набору статевих
хромосом ХУ на 6-16 тижні внутрішньоутробного розвитку.
Початок секреції андрогенів (тестостерону) відмічається з 17-го тижня
внутрішньоутробного розвитку.
Висока гормональна активність відзначається внутрішньоутробно до терміну
пологів, з 13 років і у дорослих чоловіків. Синтез тестостерону яєчками
внутрішньоутробно є необхідною умовою статевої диференціації плоду за чоловічим
типом.
Низька гормональна активність констатується у дітей віком 1-12 років
(допубертатний вік).
Ознаки порушення функції:




дефіцит гормонів у внутрішньоутробному періоді призводить до фемінізації статевих
органів (інтерсексіальної будови) , а в постнатальному періоді - до гіпогонадизму
(статеві органи на дитячій стадії розвитку, відсутні вторинні статеві чоловічі ознаки,
євнухоїдна будова тіла).
гіперсекреція тестостерону у хлопчиків - синдром передчасного статевого розвитку.
Статеві залози: яєчники

Диференціація з первинної гонади відбувається з 6 тижня ембріогенезу.
Закінчення формування яєчників відмічається біля 10 років. Синтезують
естрогени (естрадіол) та прорестини (прогестерон)7
Низька секреція естрогенів відзначається внутрішньоутробно та після народження
у дівчаток до 9-10 років.
Висока секреція естрогенів констатується в пубертатний період та у жінок. На
перших стадіях статевого дозрівання (1-3 за Таннером) поступово підвищується синтез
естрогенів (відповідають за формування вторинних статевих ознак), пізніше (4-5 ст за
Таннером) починає синтезуватися прогестерон (відповідає з 2-гу фазу яєчникового
циклу), формується естроген-гестагенний цикл та виникають менархе.
Ознаки порушення функції:



дефіцит естрогенів у дівчат призводить до розвитку гіпогонадизму ( відсутність ,
або слаба вираженість вторинних статевих ознак, недостатній розвиток молочних
залоз, відсутність менструацій (аменорея) , євнухоїдна будова тіла).
гіперсекреція естрогенів у дівчат сприяє до передчасного статевого дозрівання.
Гіпофіз:

Аденогіпофіз
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Закладка відбувається на 4 тижні ембріогенезу.
Види клітин і гормони, що там синтезуються:
еозинофільні клітини – соматотропний гормон (гормон росту, СТГ), пролактин
(лактотропний гормон).
базофільні клітини – тіреотропний гормон (ТТГ), адренокортикотропний гормон
(АКТГ), лютеінізуючий гормон (ЛГ), фолікулостимулюючий гормон (ФСГ).
ФСГ, ЛГ та пролактин відносяться до групи гонадотропних гормонів.
Базофільні клітини проміжної частини (середньої долі гіпофізу) - меланотропін,
ліпотропін.
Задня частина гіпофізу (нейрогіпофіз) - самостійно гормони не синтезує, однак,
завдяки спеціальній портальній судинній системі, тут накопичуються гомони, які
синтезуються в гіпоталамусі - вазопресин (натрій - зберігаючи гормон, який регулює
водно-електролітний баланс, затримує натрій та воду, сприяє проникливості дистальних
відділів нирок для води) та окситоцин (стимулює міометрій та м’язи молочної залози).
Виділення вазопресину та окситоцину у кров відбувається з задньої долі гіпофізу.
Початок невросекреції відзначається на 20 тижні внутрішньоутробного розвитку.
Ознаки порушення функції:


дефіцит вазопресина веде до розвитку нецукрового діабету (поліурія, полідипсія,
дегідратація).
Висока гормональна активність: відзначається з внутрішньоутробного періоду за
рахунок ТТГ, СТГ, АКТГ,
після народження - також за рахунок соматотропіну, з пубертатного періоду - також за
рахунок лютотропіну, фолітропіну, пролактину.
Ознаки порушення функції:
-

гіпопітуітаризм сприяє розвитку пангіпопітуітаризму з елемантами гіпофізарного
нанізму (ізольований дефіцит СТГ, або дефіцит всіх гормонів аденогіпофізу).
гіперпітуітаризм сприяє до розвитку гіпофізарного гігантизму та аккромегалії
(еозинофільна аденома, надлишок СТГ), хвороби Кушинга (базофільна аденома,
надлишок АКТГ), істинного передчасного статевого дозрівання (надлишок
гонадотропних гормонів – ФСГ, ЛГ), гіперпролактенемія з галактореею (надлишок
пролактину).
Епіфіз (шишковидне тіло, шишковидна залоза)

Крихітна залоза в ділянці чотирьох холмів, яка разом з гіпоталамусом відноситься до
нейро-ендокринної групи залоз. Відповідає за регуляцію циркадних (добових) ритмів, в
тому числі добових ритмів виділення гормонів гіпофізу, адаптацію до зміни освітлення,
до певного віку (до початку періоду статевого дозрівання дитини) блокує виділення
гонадотропінів.
Закладка епіфіза відбувається на 6-7 тижні ембріогенезу.
Секреція гормонів відзначається з 3 місяця внутрішньоутробного розвитку.
Висока гормональна активність констатуцється до 8-10 років.
Виробляє гормони - мелатонін, серотонін, гістамін та норадреналін.
Ознаки порушення функції:


гіперсекреція сприяє до затримки статевого розвитку.
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 гіпосекреція сприяє до передчасного статевогой розвитку.
Порушення регуляції циркадних ритмів може приводити до депресивних станів.
Методика обстеження органів ендокринної системи. Короткий виклад матеріалу.
1. Опитування:
- скарги
- анамнез захворювання
- анамнез життя
- сімейний анамнез (спадкова схильність)
- умови життя; режим.
2.Огляд:
а) загальний огляд
- фізичний розвиток (для оцінки використовуються центильні графіки та таблиці
сигмальних відхилень);
- пропорційність тілобудови;
- тип тілобудови, відповідно до статі і віку (нормостенічний, астенічний, гіперстенічний,
інтерсексуальний)
- особливості розподілу та місця найбільшого відкладання жиру (нижній (гіноїдний),
абдомінальний, верхній (Кушингоїдний);
б) стан шкіри і її придатків
- колір
- вологість
- особливість пігментації
- стан волосся
- ріст волосся в нетипових місцях
- наявність висипу
- наявність стрій
в) огляд обличчя
- оцінка міміки
- форма та риси обличчя
- оцінка стану повік
- оцінка стану рогівки, кон’юнктив, зіниць
- оцінка слизових (колір, макроглосія)
г) огляд шиї (особливо – область щитоподібної залози)
д) огляд тулуба
- молочних залоз
- аксилярне оволосіння
- постава
ж) огляд статевих органів
3. Пальпація
- підрахунок пульсу
- вимірювання артеріального тиску
- пальпація щитоподібної залози
- вимірювання окружності шиї при збільшенні щитоподібної залози
- вимірювання товщини підшкірної основи
- стан поверхні шкіри, вологість, тургор
- набряки або пастозність
4. Дослідження статевого розвитку дітей (Шкала Таннера)
а) у дівчаток оцінюють:
- оволосіння підкрильцевої ямки та лобка
- розвиток молочних залоз
- опитуванням визначають характер менструальної функції для підлітків
б) у хлопчиків оцінюють:
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- оволосіння обличчя, підкрильцевої ямки, лобка
- формування кадика
- вікові зміни голосу
- розмір статевого члена
- розмір яєчок
Закономiрнiсть появи ознак статевої зрiлостi.
Для дiвчат:
9-10 рокiв - рiст кiсток тазу, округлення сідниць, незначне пiдняття соскiв
молочних залоз;
10-11 рокiв - конусоподiбне пiдняття молочної залози (стадiя " бутона"), рiст
поодиноких волосин на лобку;
11-12 рокiв - збiльшення зовнiшнiх статевих органiв, змiна епiтелiю;
12-13 рокiв - значний розвиток тканини молочної залози, пiгментацiя соскiв, поява
перших менструацiй;
13-14 рокiв - рiст волосся в аксилярних ділянках, нерегулярнi менструацiї;
15-16 рокiв - поява вугрiв на шкiрi обличчя та тулуба, регулярнi менструацiї.
Для хлопцiв:
10-11 рокiв - збiльшення розмiрiв яєчок та статевого члену;
11-12 рокiв - рiст простати, гортанi, поява поодиноких волосин на лобку;
12-13 рокiв - рiст волосся на лобку по жiночому типу;
13-14 рокiв - значний рiст яєчок та статевого члену, вузлоподiбне ущiльнення
навколососкової ділянки, початок мутацiї голосу;
14-15 рокiв - рiст волосся в аксилярних западинах, подальша змiна голосу, рiст
волосся на обличчi, пiгментацiя калитки, перша еякуляцiя.
15-17 рокiв - дозрiвання сперматозоїдiв, оволосiння на лобку за чоловiчим типом,
рiст волосся по усьому тiлi.
Сутнiсть та позначення ознак статевої зрiлостi рiзного ступеня.
У дiвчат:
Р -оволосiння на лобку (Р0 - оволосiння вiдсутнє, Р1 - поодинокi волосини, Р2 волосся в центрi лобка, волосини довгi та прямi, Р 3 - оволосiння периферiї лобка, Р4 волосся на всьому трикутнику лобка, довге, густе, кучеряве);
Ах - оволосiння пахвових западин (Ах0 - волосся вiдсутнє, Ах1 - поодинокi
волосини, Ах2 - рiдке волосся в центрi впадини, Ах3 - оволосiння периферiї впадини, Ах4
- густе курчаве волосся на всiй поверхнi западини );
Ма -розвиток молочної залози ( Ма0 - нема ознак розвитку, Ма1 - дещо
пiднiмаються соски, Ма2 - залоза має форму конуса, стадiя "бутона", розширений та
пiгментований навколососковий кружок, Ма3 - залоза приймає округлу форму, соски
пiднiмаються над навколососковим кружком, Ма4 - закiнчений розвиток молочної
залози);
Ме - наявнiсть менструацiй ( Ме0 - менструацiї вiдсутнi, Ме1 - першi менструацiї,
Ме2 - нестiйкий менструальний цикл, Ме3 - регулярнi менструацiї на протязi року.
У хлопцiв:
Р - оволосiння на лобку ( Р0 - волосся вiдсутнє, Р1 - рiдкi прямi волосини бiля кореня
статевого члену, Р2 - волосся на усiй поверхнi лобка, Р3 - густе кучеряве волосся на
лобку у формi трикутника, Р4 - густе кучеряве волосся, що поширюється на животi у
напрямку пупка та на внутрiшню поверхню стегон);
Ах - оволосiння пахвових западин;
F - рiст волосся на обличчi (F0 - волосся вiдсутнє, F1 - рiдкi слабко пiгментованi
волосини у кутах верхньої губи, F2 - рiст волосся на пiдборiддi та щоках, F3 - злиття всiх
зон оволосiння);
L - рiст щитоподібного хряща (L0 - L 2);
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V - змiна тембру голосу ( V0 - дитячий голос, V1 - мутацiя голосу, V2 - чоловiчий
тембр).
5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.
№
з/п

Етапи заняття

Розподіл
часу*

1.
1.1
1.2

Підготовчий етап
Організаційні питання.
Формування
мотивації.
Контроль початкового
рівня
підготовки
(стандартизовані
засоби контролю).

15%

1.3

2.

3.
3.1.

Види контролю**

Засоби навчання

Письмове
тестування
і/або
усне /письмове/
опитування
за
стандартизованими
переліками питань

Перелік
запитань,
письмові тести,
Письмове
приладдя
(ручки, папір)

5
хвилин

10-15
хвилин

Основний етап
а).демонстрація
викладачем методики
(алгоритму)
обстеження дитини
б).Самостійна робота
студентів:
курація
хворих дітей, оцінка
отриманих результатів,
обґрунтування
посиндромної
діагностики,
інтерпретація
інструментальних
методів обстеження.

65%
30-40
хвилин

Заключний етап
Контроль
кінцевого
рівня підготовки.

20%

30-40
хвилин

10
хвилин

Спостереження за
напрацюванням
практичних
навичок,
оцінка
навичок під час
проведення
курації;

Фантоми,
муляжі,
пацієнти,
історії
хвороби,
результати
лабораторних
та
інструментальних
обстежень, таблиці і
графіки для оцінки
фізичного розвитку

Ситуаційні задачі
Вирішення
і
обговорення
ситуаційних задач

Письмове
приладдя
(ручки, папір)

Загальна оцінка
5
навчальної діяльності
хвилин
студента.
3.3
Інформування
5
Методичні
студентів про тему хвилин
рекомендації, списки
наступного заняття.
літератури
6. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському)
занятті.
6.1. Підготовчий етап.
Актуальність теми Ендокринні залози впливають на обмін речовин. Фізичний і
психічний розвиток дитини, регулюють ріст і диференціювання. У дітей при розладах
3.2.
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залоз внутрішньої секреції виникає своєрідна клініка, зміни можуть бути
незворотними з формуванням невиліковного психічного і фізичного дефекту, що не
притаманне дорослим. Тому знання анатомо-фізіологічних особливостей, методики
обстеження і семіотики захворювань органів ендокринної системи допоможе
своєчасно розпізнавати, лікувати, а можливо і попереджати розвиток захворювань.
В учбовій кімнаті викладач відмічає присутність студентів, нагадує і підкреслює
(розкриває) значення теми заняття для подальшого вивчення дисципліни і
професійної діяльності лікаря з метою формування мотивації для цілеспрямованої
навчальної діяльності. Знайомить з конкретними цілями і планом проведення заняття.
Проводиться перевірка вихідного (початкового) рівня знань студентів шляхом
відповіді на 10-12 тестових питань закритого формату (вибрати вірну відповідь з
перелічених) і/або 1-2 питання відкритого формату.
6.2. Основний етап:
а). В учбовій кімнаті викладач демонструє методику (алгоритм) обстеження
ендокринної системи і правила усної доповіді або запису отриманих результатів в
медичних документах. Під час демонстрації студенти можуть робити нотатки,
креслити схеми –алгоритми, робити малюнки то що.
б) .Проводиться в клініці або учбовій кімнаті. Викладач попередньо підбирає 3-4
хворих дітей за темою заняття. Групу студентів розподіляють на підгрупи по 2-3
студенти, кожній підгрупі пропонують для обстеження хвору дитину.
Протягом 20-25 хвилин студенти самостійно збирають анамнез, скарги, проводять
обстеження стану функціонування ендокринної системи методами огляду, пальпації,
визначення спеціальних симптомів. Викладач спостерігає за напрацюванням
практичних навичок, корегує невірні дії студентів, стежить за дотриманням ними
правил етики і деонтології. Пізніше викладач оцінює навички студентів в обстеженні
ендокринної системи методами огляду, пальпації, визначення спеціальних симптомів,
їх вміння чітко і професійно доповідати отримані результати усно або нотувати в
медичних документах, аналізувати отримані дані, обґрунтувати посиндромний
діагноз (можливо з підказкою викладача).
Викладач пропонує одному із студентів провести обстеження шитоподібної залози
методом огляду, пальпації доповісти і оцінити отримані результати, інших студентів
викладач залучає до обговорення правильності проведеного обстеження.
Другий студент визначає, чи є ознаки порушення функції щодо СТГ методом огляду,
пальпації, доповідає, інтерпретує отримані результати далі знову до обговорення
залучається вся група.
За аналогією опитують всіх студентів групи.
Викладач допомагає виділити певні синдроми в прояві хвороб ендокринної системи,
підводить до встановлення посиндромного діагнозу, наводить результати
інструментальних методів обстеження, що типові для даного захворювання.
6.3. Заключний етап.
Контроль кінцевого рівня знань. Кожному студенту пропонується ситуаційна задача з
конкретним завданням, яку студент повинен розв’язати.
Заняття закінчується обговоренням результатів вихідного і кінцевого рівня знань,
визначається загальна оцінка роботи кожного студента і виставляється у журнал обліку
відвідувань і успішності студентів.
Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування
занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.
Доцільно коротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні
прийоми щодо самостійної підготовки до нього.
7. Додаток
7.1 Питання для контролю вихідного рівня
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7.2 Тести для контролю вихідного рівня знань
7.3 Задачі для контролю заключного етапу
8.1. Питання для контролю вихідного рівня
1. Особливості функціонування ендокринних залоз у дитячому віці.
2. Анатомо-фізіологічні особливості (АФО) щитоподібної залози.
3. Ознаки гіпер- та гіпофункції щитовидноі залози.
4. Анатомо-фізіологічні особливості (АФО) паращитовидних залоз.
5. Гіпер- та гіпопаратиреоз.
6. Анатомо-фізіологічні особливості (АФО) гіпофізу.
7. Семіотика ураження гіпофіза.
8. Анатомо-фізіологічні особливості (АФО) ендокринної частини підшлункової залози.
9. Цукровий діабет: клініка, діагностика.
10. Анатомо-фізіологічні особливості (АФО) наднирників.
11. Ознаки гострої та хронічної наднирникової недостатності.
9. Література
1. Пропедевтична педіатрія. За редакцією академіка НАМН України, професора В.Г.
Майданника. Вінниця, Нова Книга, 2012 - 880с.; іл.
2. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г., Бутиліна
О.В.-К.: «Дорадо-Друк», 2012. – 286с
3. Матерiали лекцiй.
Додаткова:
1. Пропедевтика
детских
болезней.
А.В.Мазурин,
И.М.Воронцов.-СПб:
ООО"Издательство Фолиант", 2001.-928с.;ил.

Тест 1.
1. В середній частці гіпофізу (проміжній) клітини секретують:
a) фолікулостимулюючий гормон;
b) тиреотропний гормон;
c) лютеїнізуючий гормон;
d) меланостимулюючий гормон;
e) пролактин.
2. Антагоністом інсуліну є:
a) ТТГ;
b) андрогени;
c) кортизон;
d) глюкагон;
e) альдостерон.
3. Для гіпопаратиреозу характерні:
a) екзофтальм, тахікардія, відчуття жару;
b) «мавп’яче» обличчя, вкорочені кінцівки;
c) випередження у психомоторному розвитку;
d) ларингоспазм, підвищена нервово-м'язова збудливість;
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4. Червоне місяцеподібне обличчя, гірсутизм, надлишкове відкладення жиру на тулубі,
стрії, відносно тонкі кінцівки характерні для:
a) гіпофізарного нанізму;
b) хвороби Іценко-Кушинга
c) гіпотиреозу;
d) гіпертиреозу;
e) хвороби Аддісона.
5. Рівень кальцію в нормі в сироватці крові у дітей (ммоль/л):
a) 3,2-3,9;
b) 0,8-1;
c) 2,5-2,8;
d) 1,7-4,5;
e) 0,14-0,42.
6. Про позитивний симптом Грефе свідчать:
a) широко розкриті очні щілини;
b) блиск очей;
c) відставання верхньої повіки від райдужки при погляді вниз;
d) відставання нижньої повіки від радужки при погляді вгору.
7. Про передчасний статевий розвиток свідчить поява вторинних статевих ознак у
дівчаток віком молодше (вкажіть найбільший вік в роках):
a) 5;
b) 6;
c) 7;
d) 8;
e) 10.
8. Яку кількість стадій виділяють, оцінюючи статеве дозрівання дитини по Таннеру:
a) З;
b) 4;
c) 5;
d) 8.
9. Відставання у фізичному розвитку при збереженні пропорцій тіла та інтелекту
характерно для:
a) гіпертиреозу;
b) гіпофізарного нанізму;
c) хвороби Іценко-Кушинга
d) гіпотиреозу;
e) хвороби Аддісона.
10. Яка частина підшлункової залози краще розвинута при народженні:
a) екзокринна;
b) мерокринна;
c) ендокринна;
d) апокринна.
Тест 2.
1. Які гормони продукує щитовидна залоза ?:
a) тиреотропний і соматотропний;
b) тироксин і кальцитонін;
c) ергокальциферол і глюкагон;
d) тиреолізин і соматостатин.
2. Який з гормонів не продукується корою наднирників?
a) мінералокортикоїди;
b) катехоламіни;
c) глюкокортикоїди;
d) андрогени.
20

3. Яка з ознак не типова для гіпотиреозу?
a) підвищена сонливість;
b) похудіння;
c) сухість шкіри;
d) потовщення носу та губ;
e) затримка росту та психомоторного розвитку.
4. До характерних ознак цукрового діабету не належить:
a) потемніння шкіри;
b) поліфагія;
c) поліурія;
d) полідіпсія;
e) схуднення.
5. Рівень фосфору в нормі в сироватці крові у дітей (ммоль/л):
a) 5-19;
b) 0,25-2,04;
c) 2,3-2,5;
d) 0,65-1,62;
e) 2,5-11.
6. Симптом Штелльвага -це:
a) рідке мигання повік;
b) тремтіння закритих повік;
c) екзофтальм;
d) "зляканий" погляд.
7. Про передчасний статевий розвиток свідчить поява вторинних статевих ознак у
хлопчиків віком молодше (вкажіть найбільший вік в роках):
a) 7;
b) 8;
c) 9;
d) 10;
e) 12.
8. Для гіпофізарного нанізму характерно:
a) високий зріст і грубі риси обличчя;
b) пропорціональна затримка росту, нормальний інтелект;
c) муцинозний набряк і вкорочення кінцівок;
d) ларингоспазм, підвищена нервово-м'язова збудливість.
9. Остеопороз, множинні переломи кісток, кальцифікати м’яких тканин, нефролітіаз,
кальциноз кон’юнктиви характерні для:
a) гіпотиреозу;
b) хвороби Іценко-Кушинга
c) гіпопаратиреозу;
d) гіперпаратиреозу;
e) хвороби Аддісона.
10. Який з гормонів підшлункової залози плода починає продукуватися першим:
a) інсулін;
b) глюкагон;
c) соматостатин.
Тест 3.
1. В задній долі гіпофізу клітини секретують:
a) фолікулостимулюючий гормон;
b) вазопрессин і оксітоцин;
c) соматостатин;
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d) АКТГ і ТТГ.
2. Найбільш активним з мінералокортикоїдів є:
a) кортизол;
b) альдостерон;
c) прогестерон;
d) допамін.
3. Гіперфункція гіпофізу клінічно проявляється:
a) хворобою Сіммондса;
b) нанізмом;
c) хворобою Аддісона;
d) гігантизмом і акромегалією.
4. Які з гормонів продукуються мозковим шаром наднирників?
a) мінералокортикоїди;
b) катехоламіни;
c) глюкокортикоїди;
d) андрогени.
5. Рівень цукру в крові здорових дітей натщесерце становить:
a) 3,3-5,6;
b) 6,12-6,6;
c) 7,2-7,8;
d) 8-8,9;
e) 9-9,9.
6. Симптом Розенбаха - це:
a) рідке мигання повік;
b) тремтіння закритих повік;
c) екзофтальм;
d) "зляканий" погляд.
7. Про затримку статевого розвитку дівчаток свідчить поява вторинних статевих ознак у
віці старше(в роках):
a) 12,5-13;
b) 14-15;
c) 15,5-16;
d) 16,5-17.
8. Відставання у фізичному і розумовому розвитку, вкорочення шиї і кінцівок, м’язова
гіпотонія, артеріальна гіпотензія характерні для:
a) гіпертиреозу;
b) гіпофізарного нанізму;
c) хвороби Іценко-Кушинга
d) гіпотиреозу;
e) хвороби Аддісона.
9. Псевдогермафродитизм, гірсутизм, передчасний статевий розвиток, збільшена сила
м'язів характерні для:
a) хвороби Аддісона;
b) адреногенітального синдрому
c) гіпертиреозу;
d) гіпофізарного нанізму;
e) хвороби Іценко-Кушинга.
10. Яку кількість стадій виділяють, оцінюючи статеве дозрівання дитини по Таннеру:
a) З;
b) 4;
c) 5;
d) 8;
e) 10.
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Задача 1.
Дівчинка 11 років. Скарги на швидке збільшення маси тіла за останній рік, виросла
всього на 2см. Загальна слабкість, головні болі, підвищений артеріальний тиск. Обличчя
округле, з червоною шкірою, пустульозним висипом, гірсутизм, скроневі залисини.
Відкладання підшкірно-жирової клітковини над 7 шийним хребцем і на тулубі, виражені
темно червоні стрії на животі, стегнах. Кінцівки відносно тонкі.
Про яке захворювання можна думати? Які додаткові обстеження необхідно провести
дитині?
Задача 2.
Дитині 2 роки. Скарги матері на втрату дитиною маси тіла, підвищену спрагу 2,5-3на
добу, часті та значні за об’ємом сечовипускання, прогресуючу слабкість, часті
пустульозні висипи на шкірі, що довго не загоюються. При огляді на щоках, надбрівних
дугах, підборідді помірне порожевіння шкіри, тріщини в кутах рота, слизові яскраво
гіперемовані, язик сухуватий, запах прілих фруктів з рота. Попрілості на внутрішній
поверхні стегон, сідниць. Печінка на 3,5см нижче реберного краю, помірна больова
реакція при пальпації.
Про яке захворювання можна думати? Які додаткові обстеження необхідно провести
дитині?
Задача3
Хлопчик народився з вагою тіла 5000г, довжиною 56см, закричав відразу. Зараз
хлопчику 3 місяці, знаходиться на природному вигодовуванні. Дитина не тримає голівку,
не посміхається. Мати відмічає, що випорожнення у дитини 1 раз на добу, постійна
слинотеча та «низький» тембр голосу при плачі. При огляді шкіра суха, холодна на
дотик, місцями лущиться. Наявний низький ріст волосся на голові. Широке перенісся та
великий язик, рот дитини привідкритий. Тонус м‘язів верхніх і нижніх кінцівок
нормальний, наявний «жаб‘ячий живіт. Пульс слабкого наповнення 110 уд.хв.
Недостатність якої ендокринної залози може запідозрити дільничий педіатр? Як
називається це захворювання?
Задача 4
Дівчинці 13 років, останнім часом стала плаксивою, апетит підвищився, але схудла на 4
кг, з‘явився головний біль, серцебиття. При огляді шкірні покриви бліді, надмірно
вологі, гарячі, відмічається набряклість повік, очні щілини розширені, екзофтальм.
Позитивні симптоми Мебіуса ( порушення конвергенції) та Греффе, тремор закритих
повік. В позі Ромберга відмічається тремор верхніх кінцівок. Пульс 110 уд.хв.
Про патологію якої ендокринної залози можуть свідчити такі симптоми? Яке
дослідження ще необхідно провести при об‘єктивному обстеженні? Назвіть
захворювання,що можна запідозрити.
Задача 5
Хлопчику 5 років його зріст 146см, вага 36кг.При огляді м‘язи добре контуруються, але
сила їх знижена. Наявний посилений кіфоз грудного відділу хребта. Колір шкіри та її
вологість не змінені. При дослідженні серцево-судинної та дихальної системи патології
не виявлено. Ознак передчасного статевого дозрівання не має. При пальпації живота
відмічається збільшення печінки та селезінки.
Про порушення функції якої ендокринної залози можна думати? Як називається такий
стан?
Задача 6
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Дівчинка 5 років, зріст 95 см, вага 12 кг. Пропорційна тілобудова, «лялькове» обличчя,
м‘язи слабко розвинені, шкіра мармурова, суховата на дотик, холодні кінцівки. Дитина
вміє читати та рахувати. При дослідженні серцево-судинної та дихальної системи
патології не виявлено.
Живіт при пальпації м‘який, печінка +1 см.
Порушення функції якої ендокринної залози можна запідозрити? Як називається такий
стан?
Задача 7
Хлопчику 16 років. Зріст 167, вага 60 кг. За останній рік значно збільшилися в розмірах
дистальні відділи верхніх кінцівок, ніс та нижня щелепа. Збільшилися проміжки між
зубами. М‘язи при огляді добре контуруються, але сила їх знижена. Наявний посилений
кіфоз грудного відділу хребта. Колір шкіри та її вологість не змінені. Наявне оволосіння
на лобку, під пахвами, статевий член нормальних розмірів. При дослідженні серцевосудинної та дихальної системи патології не виявлено. При пальпації живота
відмічається збільшення печінки та селезінки.
Порушення функції якої ендокринної залози можна запідозрити? Як називається такий
стан?
Задача 8
Дівчинці 6 років, півроку тому перехворіла на епідпаротит. Мати відмічає, що протягом
місяця дитина схудла на 7 кг, випиває протягом доби до 3 л. рідини. Також почав
турбувати зуд шкіри та її сухість. При огляді шкіра суха, нормальної температури,
тріщини на губах, сухість слизової оболонки рота та язика. Наявний легкий запах
ацетону з рота. При дослідженні серцево-судинної та дихальної системи патології не
виявлено. Живіт при пальпації м‘який, безболісний. Діурез підвищений.
Про яке захворювання слід думати? Яке лабораторне обстеження слід провести?
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