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ГОСТРИЙ КАШЕЛЬ У ДІТЕЙ. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА.
ЛІКУВАННЯ КАШЛЮ У ДІТЕЙ

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:
Хвороби органів дихання є однією з найпоширеніших патологій дитячого віку.  Зростання 
запальних захворювань органів дихання пов’язано з несприятливою екологією, яка впливає як 
на місцевий, так і загальний імунітет, із збільшенням кількості алергенів і ксенобіотиків. 
Запальні захворювання респіраторної системи у дітей супроводжується гіперсекрецією слизу, 
порушенням мукоциліарного кліренсу і розвитком кашлю. За статистикою, його поширеність у 
дітей становить 28-30%. 

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:
• визначати різні клінічні варіанти поширених захворювань органів дихання у дітей, які 

супроводжуються кашлем 
• визначати тактику ведення хворого при різних захворювань органів дихання у дітей, які 

супроводжуються кашлем 
• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією органів дихання
• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при різних 

захворювань органів дихання у дітей, які супроводжуються кашлем 
• проводити диференційну діагностику та ставити клінічний діагноз при різних захворювань 

органів дихання у дітей, які супроводжуються кашлем 

3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Тема №1

Нормальна анатомія

Назви попередніх 
дисциплін Отримані навички

Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія

Фармакологія

Нормальна гістологія

Мікробіологія

Патологічна анатомія

Пропедевтика педіатрії

Знати анатомічну будову органів дихання, грудної клітки

Знати фізіологію процесів дихання та газообміну

Знати стадії та медіатори запалення

Знати факмакокінетику, фармакодинаміку та дозування основних 
препаратів для терапії ГРВІ, ГРЗ та гострого простого бронхіту у дітей

Знати гістологічну будову бронхіального дерева, альвеол, 
мукоциліарної системи

Знати загальну будову бактерій, вірусів, фактори вірулентності 
мікроорганізмів

Знати патоморфологічні зміни при запаленні

Знати методику та семіотику обстеження дітей із захворюваннями 
органів дихання



Мукоциліарна 
система

Мукоциліарний 
кліренс

Кашель

ГРВІ

ГРЗ

Гострий простий 
бронхіт

Термін Визначення

система вийкових та келихоподібних клітин миготливого епітелію, а також 
трубчасто-ацінозних бронхіальних залоз підслизового шару бронхів

виведення бронхіального секрету, обумовлене коливальними рухами війок 
одношарового багаторядного миготливого епітелію слизової оболонки дихальних 
шляхів
захисна реакція організму, що сприяє виведенню з дихальних шляхів чужорідних 
частинок, мікроорганізмів або патологічного бронхіального секрету, що 
забезпечує очищення бронхів

група клінічно та морфологічно подібних гострих запальних захворювань органів 
дихання, збудниками яких є пневмотропні віруси

група клінічно подібних гострих запальних захворювань органів дихання, 
бактеріальної або вірусно-бактеріальної етіології

запальне ураження бронхів будь-якого калібру різної етіології (інфекційної, 
алергічної, токсичної) без клінічних ознак бронхіальної обструкції

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

4.2. Теоретичні питання до заняття:
1. Класифікація кашлю у дітей.
2. Особливості кашлю при різних захворювань органів дихання у дітей.
3. Загальна клініко-лабораторна характеристика ГРВІ у дітей.
4. Диференційна діагностика ГРВІ у дітей різної етіології.
5. Загальна клініко-лабораторна характеристика ГРЗ у дітей.
6. Диференційна діагностика різних клінічних форм ГРЗ у дітей.
7. Диференційна діагностика гострого простого бронхіту.
8. Особливості противірусної терапії ГРВІ у дітей.
9. Показання до застосування антибактеріальних препаратів для лікування  ГРЗ та гострого 

простого бронхіту.
10. Принципи протизапальної терапії ГРВІ та ГРЗ. 
11. Класифікація та застосування різних груп препаратів для лікування кашлю. 
12. Невідкладна допомога при гіпертермічному синдромі та фебрильних судомах у дітей.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. збір анамнезу
2. об’єктивне обстеження 
3. визначення попереднього клінічного діагнозу  
4. складання плану обстеження 
5. визначення тактики лікування
6. ведення медичної документації



Фізичні фактори

За механізмом

температура, вологість

центральний, переферечний

Катаральний, інтоксикаційний синдром, лихоманка

Катаральний, респіраторний синдром, лихоманка

противірусні, антибактеріальні препарати

Загальний анализ крові, етіологічна діагностика

Загальний анализ крові, етіологічна діагностика

Ro ОГК , бронхоскопія (рідко)

НПЗП

мукоактивні препарати

туалет носу, деконгестанти, 
локальні антисептики

контроль лихоманки

лікування кашлю

лікування катаральних 
проявів

Хімічні фактори

За тривалість

отрути, ліки тощо

гострий (до 3 тижнів), затяжний (до 8 тижнів), хронічний (більше 8 тижнів)

Біологічні фактори

За характером

ГРВІ та/або ГРЗ

Гострий простий 
бронхіт

Етіотропна терапія

Режим, дієта, рясне пиття

Симптоматична 
терапія

Медикаментозна 
терапія

Базисна терапія

патологія дих. с-ми, ЛОР-органів, ССС, ШКТ

сухий, вологий (продуктивний, непродуктивний)

Клінічна діагностика

Клінічна діагностика

Лабораторна діагностика

Лабораторна діагностика

Інструментальна діагностика

Недостатність 
мукоциліарного кліренсу

Медіатори 
запалення

Кашель

Іритативні  
рецептори

С-рецептори  
рецепторів

«Кашльовий центр» 
(довгастий мозок)

Еферентні рецепто-
ри бронхів, гортані, 
мязи грудної клітки, 
живота, діафрагми

механізм кашлю

причини кашлю

класифікація кашлю

діагностика найбільш частих причин гострого кашлю

лікування ГРЗ, гострого простого бронхіту

5.  СТРУКТУРНО ЛОГІЧНА СХЕМА ЗМІСТУ ЗАНЯТТЯ



Центральний

подразнення рецепторів 
кашльового центру 

довгастого мозку

Переферичний

кашлюк
пухлини
травми голови

мукоциліарна транспортна 
система

війчастий епителий (1)
бокаловидні клітини (2)
бронхіальний секрет (3) 

- захворювання ЛОР-органів 
(отит, синуїт)
- захворювання ШКТ (ГЕРХ, 
НЯК, дисбіоз, гельмінтози)
- захворювання ССС (пери-
кардит, СН, лікування АГ 
інгібіторами АПФ)

подразнення аферентних 
рецепторів в трахео- 
бронхіальному дереві

подразнення переферичних 
рецепторів блукаючого нерва

патологія дихальної системи
- інфекційні захворювання
- вроджені вади
- алергічні захворювання
- неінфекційні захворювання 
(стороннє тіло, аспирація)

3

2 1

кашель

механізм

можливі причини

Іритативні С-рецептори

глотка, гортань, трахея, 
зона біфуркації

механічна, термічна

бронхи  (головні, часткові, 
сегментарні), інтерстиція

брадикінін, субстанція Р, 
ПГЕ2, капсаїцин

тип рецепторів

локалізація

стимуляція

 гель

 золь

6. ЗМІСТ ТЕМИ

СИНДРОМ ГОСТРОГО КАШЛЮ У ДІТЕЙ

Кашель – це безумовний рефлекторний акт, який виникає внаслідок подразнення периферичних 
та/або центральних «кашльових» рецепторів та реалізується у вигляді форсованого видиху через рот.

Найбільш чутливим місцем до подразнення є міжчерпаловидний простір, зона біфуркації трахеї та 
відходження дольових бронхів. Із зменшенням діаметру бронхів знижується кількість та тип (заміна 
ірритантних на С-рецептори) кашльових рецепторів.

Подразнення кашльових рецепторів трахеобронхіального дерева перш за все пов’язана з порушенням 
функції мукоциліарної системи та розвитку запалення.



сухий вологий

- ГРВІ / ГРЗ
- ларингіт
- трахеїт
- бронхіт, пнев-
монія на початку 
захворювання

- стеноз гортані
- кашлюк
- приступ БА
- стороннє тіло

- стеноз гортані
- кашлюк
- приступ БА
- стороннє тіло

стенотичний непродуктивний продуктивний

кашель

можливі причини

гострий затяжний хронічний

до 3 тижнів

- ГРВІ / ГРЗ
- бронхіт
- стороннє тіло
- аспірація
- отит
- синуїт

від 3 до 8 тижнів більше 8 тижнів

- пневмонія
- кашлюк
- аденоїдит
- туберкульоз

- БА
- хронічний бронхіт
- бронхоектатична хвороба
- вроджені вади дихальної системи
- ГЕРХ

кашель

тривалість

можливі причини

Для проведення диференційної діагностики синдрому кашлю у дітей є необхідним визначення 
його тривалості та характеру.

ПРИЧИНИ ГОСТРОГО КАШЛЮ У ДІТЕЙ

Гострі 
захворювання 

дихальної 
системи

85%

Інше
15%

ГРЗ (до 67%)

Бронхіт (до 9%)

Пневмонія (до 5%)

Круп (до 5%)

Бронхіальна астма (до 9%)
Кашлюк (до 2%)
Стороннє тіло (до 1%)
ГЕРХ (до 1%)

Майже у 60% випадків причиною гострого кашлю у дітей виступають гострі респіраторні 
захворювання верхніх дихальних шляхів (“common cold” – застуда).

Основні збудники* респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей:

Віруси 
(85–90%)

Бактерії
(10-15%)

Грип А, В, С (РНК)

Парагрип (РНК)

РС-вірус (РНК)

Риновірус (РНК)

Коронаровірус (РНК)

Аденовірус (ДНК)

Бокавірус (ДНК)

Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes 
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae

* - всього більше 300 типів



       Вірус      Тропність
Грип  епітелій носоглотки, гортані, трахеї, бронхів, альвеоцити, ендотелій, нейрони
Парагрип епітелій носоглотки, гортані, бронхів
РС-вірус епітелій носоглотки (низька), бронхів, бронхіол
Риновірус епітелій носової порожнини
Коронавірус епітелій носоглотки, гортані, трахеї, бронхів, альвеоцити, ентероцити
Аденовірус епітелій глотки, кон'юнктиви, лімфоцити, асоційовані з слизовими оболонками,  
  ентероцити

Фази патогенезу ГРВІ:
1. Адгезія 
2. Інвазія
3. Первинне розмноження в клітинах верхніх дихальних шляхів
4. Розвиток відповіді гострої фази (лихоманка, інтоксикація, катаральні прояви)
5. Реалізація імунної відповіді 
6. Одужання або розвиток ускладнень

адгезія

інвазія

реплікація

вихід

відповідь гострої 
фази із залученням 
медіаторів запалення:
- лихоманка
- набряк
- гіперсекреція
- активація катаболізму

реалізація 
специфічної 
імунної 
відповіді

елімінація 
патогену

одужання

розвиток 
ускладнень

ні

так

клінічні прояви наслідокінкубаційний 
період

Клінічна класифікація ГРВІ (за відсутністю ідентифікації збудника) 

1) Клінічні форми
Риніт
Фарингіт
Тонзиліт
Кон’юнктивіт
Ларингіт 
Трахеїт

2) Тяжкість
Легкий
Середній
Важкий

3) Перебіг
Без ускладнень
Ускладнення

ДІАГНОСТИКА ГРВІ

Діагноз ГРВІ є клінічним та виставляється на основі детального аналізу анамнестичних 
та фізикальних даних. 

Загальні клінічні прояви ГРВІ:
1. катаральний синдром
2. лихоманка
3. інтоксикаційний синдром

Лабораторна діагностика ГРВІ у дітей:
1. Ідентифікація збудника у змивах з носо- та ротоглотки
2. Експрес-діагностика (РІФ)
3. Серодіагностика (РГГА, РЗК в динаміці)
4. Загальний аналіз крові



Збудник

Грип

Скарги

Збудник

Бактерії 

Катаральні прояви
помірний катаральний синдром, трахеїт, 
синдром крупу, геморагічний набряк легень

Прояви 
Кашель, субфебрильна температура, нежить, утруднене носове дихання

Катаральні прояви
гнійний фарингіт, риніт, тонзиліт, бронхіт, 
епіглотит; бронхіт, пневмонія

Системні прояви
озноб, головні та м’язові болі, піретична 
лихоманка, токсикоз 

Системні прояви
фебрильна лихоманка, інтоксикаційний 
синдром

Парагрип

Огляд

Хламідії та 
мікоплазма

Аденовірус

Перкусія

РС-вірус

Аускультація

Гемограмма

Рентгенографія*

Бронхоскопія**

Риновірус

виражений катаральний синдром, синдром 
крупу

відсутні ознаки дихальної недостатності і симптоми інтоксикації, субфебрильна температура

стійкий кашель, бронхіт, пневмонія

фебрильна лихоманка, помірна інтоксикація

тривала субфебрильна лихоманка, отит

можлива лімфаденопатія, кон’юнктивіт, 
ентерит

субфебрильна лихоманка

субфебрильна лихоманка без ознак 
інтоксикації

виражені катаральні явища, фарингіт 
(гіпертрофічний), аденоїдит

Ясний легеневий тон

риніт, свистяче дихання, бронхіоліт, 
пневмонія

Жорстке дихання. Хрипи: симетричні, розсіяні, змінюються при кашлі; сухі та вологі дрібно та 
середньо пухирчасті

виражена ринорея 

Лімфоцитоз при вірусній етіології. Лейкоцитоз, нейтрофільоз, зрушення в лейкоцитарній 
формулі вліво, прискорене ШОЕ при бактеріальній етіології
посилення легеневого малюнка по ходу бронхолегеневих структур, перибронхіальна, 
периваскулярна інфільтрація, збільшення інтенсивності, втрата структурності, розширення 
коренів легень.

При вірусних бронхітах (катаральний ендобронхіт): гіперемія, набряк слизової оболонки, вона 
нерівномірно вкрита тонким шаром прозорого слизу, рельєф не змінений
При бактеріальних бронхітах (катарально-гнійний ендобронхіт): гіперемія, набряк, втрата 
рельєфності, деяке звуження просвіту часткових бронхів, слизова оболонка вкрита слизово-
гнійними нашаруваннями

Диференційна діагностика перебігу ГРВІ різної етіології у дітей:

Диференційна діагностика перебігу ГРЗ бактеріальної етіології у дітей:

Діагностика гострого простого бронхіту у дітей: 

* Показання до проведення рентгенографії ОГК у дітей, хворих на гострий простий бронхіт:
- при підозрі на пневмонію або аспірації чужорідного тіла,
- діагностика бронхолегеневого процесу специфічної етіології або онкологічного захворювання
- наявність тривалого (більше 2-3 тижнів) кашлю 
- стійких односторонні зміни при аускультації

** Показання до проведення бронхоскопії у дітей, хворих на гострий простий бронхіт:
- затяжний перебіг захворювання, пов’язаний з порушенням дренажної функції бронхів
- ускладнені варіанти перебігу бронхіту
- локальні форми бронхіту
- необхідність проведення диференційної діагностики з іншими бронхолегеневими захворюваннями, що 
протікають з ураженням бронхів
- необхідність виключення аспірації чужорідного тіла



Оцінка загального стану дитини та визначення загрозливої патології
за шкалою спостереження Йеля (1982)

Симптоми

Характер плачу

Реакція на 
присутність батьків

Поведінка

Спілкування

Стан гідратації

Колір шкіри

Норма (1 бал)

громкий, або відсутній

плач нетривалий або 
відсутній, дитина виглядає 

задоволеною

не спить, у випадку сна 
швидко просинається

посміхається або 
насторожується

шкіра та слизові вологі

рожевий

Помірний розлад (3 бали)

схлипування або 
хникання

плач припиняється і знов 
розпочинається

сонливість, просинається тільки 
після тривалої стимуляції

швидко зникаюча посмішка або 
реакція настороженя

шкіра волога, сухість слизової 
порожнини рота

бліді кінцівки або акроціаноз

Значний розлад (5 балів)

стогін, пронизливий тривалий 
крик, що не змінюється при 

намаганні заспокоїти дитину

тривалий плач, незважаючи на 
спробу заспокоїти дитину

сонливість, важко або неможна 
розбудити, розлади сну

виражена млявість, відсутність 
реакції

шкіра суха та дрябпа. слизові 
сухі, очі запалі

блідий, ціанотичний, 
плямистий або попільний

< 11 балів

ризик розвитку загрозливих станів до 26%, переважно лікування амбулаторне, можлива
короткочасна госпіталізація

ризик розвитку загрозливих станів більше 90%, термінова госпіталізація, стаціонарне 
лікування

ризик розвитку загрозливих станів до 3%, лікування амбулаторно

11-15 балів

> 15 балів

Оцінка стану дитини віком від 2 місяців до 5 років 
із кашлем та/або утрудненим диханням на догоспітальному етапі

• Частота дихання за хвилину*
• Ретракция грудної клітини

(є/немає)
• Стридор (є/немає)
• Свистяче дихання (є/немає)
• Інші ознаки небезпеки*** 

Додатково оцініть 
наступні симптоми:

Ретракція грудної 
клітини у стані спокою Важка пневмонія**

Важкий стан

Важкий стан

Ймовірно пневмонія

 Бронхообструкція

Бронхообструкція

ГРЗ, бронхіт

в/м ввести антибіотик, 
терміново госпіталізувати

в/м ввести дексаметазон, 
терміново госпіталізувати

терміново госпіталізувати

антибіотик перорально

сальбутамол інгаляційно

сальбутамол інгаляційно

симптоматична терапія

Стридор (утруднений 
вдих) у стані спокою

Наявні інші ознаки 
небезпеки

Задишка без обструкції 
у стані спокою

Свистяче дихання 
(утруднений видих)

Задишка відсутня, 
сухі свистячі хрипи

Інші ознаки небезпеки 
відсутні

*Критерії тахіпное:
Від 2 до 12 місяців - частота дихання 50 та більше за хвилину
Від 12 місяців до 5 років - частота дихання 40 та більше за хвилину 

** За наявності повторних епізодів пневмонії протягом останніх 6 місяців класифікуйте дитину за ВІЛ-інфекцією

*** судоми, порушення свідомості, блювота, порушення годування (дитина не може пити або смоктати груди)

якщо за даними пульсоксиметрії рівень сатурації кисню складає <90% 
при диханні кімнатним повітрям титину необхідно госпіталізувати



групи

спектр дії

препарати

Блокатори М2-каналів

амантадин, ремантадин

Інгібітори нейромінідази

Грип А,В,С Грип А

осельтамівір, замівір

доведена клінічна ефективность 
препаратів для лікування 

грипу

клінічна ефективность сумнівна 
через високу резистентність штамів 

H1N1 та H2N3

Характеристика противірусних препаратів для лікування ГРИПУ у дітей:

Показання до призначення інгібіторів нейромінідази: 
• Діти віком 12-24 місяців, яким не проводилась вакцино-профілактика
• Особи з аномаліями розвитку та хронічними захворюваннями дихальної системи
• Особи з патологією ССС, що супроводжується гемодинамічними попущеннями 
• Особи з імунодефіцитними станами (в т.ч. пацієнти, які отримують імуносупресанти)
• Особи з гемоглобінопатіями
• Особи, яким проводиться довгострокова терапія аспірином
• Особи з хронічною нирковою дисфункцією
• Особи з онкологічними захворювання (в т.ч. гемобластозами)
• Особи з хронічним метаболічними порушеннями (наприклад, цукровий діабет)
• Особи з нервово-м'язовими розладами, епілепсією, або когнітивною дисфункцією, у яких підви-

щений рівень секреції з боку респіраторного тракту 
• Особи віком старше 65 років
• Особи будь-якого віку, що мешкають в соціальних притулках, будинках для літніх людей або 

інших установах тривалого догляду

ЛІКУВАННЯ ГРВІ, ГРЗ ТА ГОСТРОГО ПРОСТОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ:

ЕТІОТРОПНА ТЕРАПІЯ

ПРОТИВІРУСНА ТЕРАПІЯ

Доцільність використання противірусних препаратів для лікування ГРВІ є суперечливою (за 
виключенням інгібіторів нейрамінідази для лікування пацієнтів з грипом) через недоведену 
клінічну ефективность. 

Механізм противірусної дії основних противірусних препаратів для лікування ГРВІ у дітей:

умефеновір

блокатори М2 протеїну

INF, інозин пронабекс

інгібітори нейромінідази

адгезія, інвазія

реплікація

вихід

«роздягання»
відповідь 

гострої фази:

реалізація клітинної та 
гуморальної ланки імунної 

відповіді

клінічні проявиінкубаційний період



групи

спектр дії

препарати

умефіновір рекомбінантні
ІНФ-α інозин пранобекс індуктори 

інтерферону

Арбідол, Арпефлю, 
Арбівір ін

Лаферобіон, Віфірон 
ін.

Гропринозин, 
Ізопринозин ін.

Анаферон, 
Афлубін

Аміксин, 
Амізон

прямий противірусний ефект 
+ імуномудулююча дія

не мають прямої 
противірусної дії

доведеної клінічної ефективності даної групи препартів для лікування ГРВІ немає

Характеристика противірусних препаратів для лікування ГРВІ у дітей:

Група
Інгібітори нейромінідази

Україна
так*

США
так*

ВОЗ
так* 

Блокатори М2 каналів

Рекомбінантні інтерферони

Інозин пронабекс

Індуктори інтерферону

так

так

так

так

ні**

ні

ні***

ні

ні**

ні

ні

ні

Рекомендації по призначенню противірусних препаратів

* - рекомендовані у пацієнтів з підтвердженим або високим підозра на грип в перші 48 годин (рівень доказовості [А])
** - не рекомендовані з 2011 року, в зв'язку з високою резистентність штамів H1N1 і H2N3 (рівень доказовості [А])
*** - заборонений FDA (Food and Drug Administration) США з 1981 року

Антибіотики НЕ показані для лікування неускладнених форм ГРЗ та гострого бронхіту у дітей.

Показання до призначення антибактеріальних препаратів при ГРВІ та гострому 
простому бронхіті у дітей: 

• Дітям перших 6 місяців життя
• Важкий та/або ускладнений перебіг 
• Важкі супутні захворювання, в т.ч. імунодефіцитні стани
• Наявність активних вогнищ хронічної інфекції (тонзиліт, отит та ін.) 
• Підозра на пневмонію: лихоманка вище 38,5° С більше 3-х днів, задишка без ознак бронхооб-

струкції, асиметрія хрипів
• Відсутність динаміки симптомів ГРВІ довше 7 днів
• Інші ознаки приєднання бактеріальної інфекції: гнійний характер виділень, лабораторні змі-

ни (нейтрофільний лейкоцитоз, прискорена ШОЕ; лейкоцитурія тощо)

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ

група вибору група резерву

препарат вибору

препарат резерву

Бета-лактами Макроліди

захищені пеніциліни

цефалоспорини ІІ, ІІІ

азитроміцин, 
кларитроміцин

макроліди можуть бути 
препаратами вибору якщо:

- є алергія на бета-лактами
- бета-лактами застосовувались   
   останні 6 місяців 
- підтверджена або висока 
  підозра на атипову флору

Характеристика основних груп антибактеріальних препаратів для лікування ГРВІ та гострого 
бронхіту в амбулаторних умовах у дітей:



СИМПТОМАТИЧНА ТЕРАПІЯ: 

Лихоманка - є проявом відповіді гострої 
фази.

Необгрунтоване застосування НПЗП у 
пацієнтів з ГРВІ може призводити до пригнічення 
активності макрофагів, і неспроможності імунної 
відповіді в цілому.

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЛИХОМАНКИ

групи

механізм дії

препарат

неселективні НПЗП селективні НПЗП 

інгібітори ЦОГ-1* і ЦОГ-2** інгібітори ЦОГ-2**

парацетамол, ібупрофен мелоксикам, целекоксиб, парекоксиб

препарати протипоказані для терапії 
лихоманки у дітей

Характеристика основних груп НПЗП, які мають антипіретичний ефект:

*ОЦГ-1 - є конститувною, функціонує практично постійно і виконує фізіологічно важливі функції. Інгібування ЦОГ-1 може викликати 
                 побічні реакції: бронхоспазм, ульцерогенез, біль у вухах, затримка води в організмі.
**ЦОГ -2 - є індуцібельной, починає функціонувати, наприклад, при запаленні. ЦОГ-2 експресується макрофагами, фибробластами, 
                     гладкою судинної мускулатурою, хондроцитами і ендотеліальними клітинами.

Категорії хворих з високим ризиком ускладнень:
- особи з патологіє ССС, що супроводжується гемодинамічними прошеннями
- особи із схильністю до гіперпіретичних реакцій
- у дітей молодшого віку, схильних до розвитку судомного синдрому
- іншим особам, що вимагають спеціалізованої оцінки

Показання до застосування антипіретиків:
• лихоманка >38,5 °С - здорові діти старше 3 місяців
• лихоманка >38,0 °С - діти віком до 3 місяців, особи з високим ризиком ускладнень
• виражений больвий синдром незалежно від рівня лихоманки

Згідно рекомендаціям ВООЗ для антипіретичної терапії у дітей використовують неселективні 
інгібітори ЦОГ 1та ЦОГ 2 – парацетамол та ібупрофен.

Гіпертермічний синдром діагностують у випадках підвищення температури тіла більше 39,0° С 
і відсутності ефекту від жарознижуючих засобів.

фізичні методи фізичні методи

парацетамол 
per os (10 мг/кг)

парацетамол 
per os (10 мг/кг)

ібупрофен 
per os (5-10 мг/кг)

ібупрофен 
per os (5-10 мг/кг)

1 2

+

аб
о

Алгоритм лікування лихоманки у дітей на догоспітальному етапі



Алгоритм лікування лихоманки у дітей на госпітальному етапі

фізичні методи фізичні методи

димедрол + 
анальгін +
дротаверин (або папаверин)
по 0,1 мл на рік життя в/м

дексаметазон* 
в/м 0,2-0,3 мг/кг

інфуган 
в/в (15 мг/кг)

ібупрофен 
per os (5-10 мг/кг)

дексаметазон 
в/в (0,2-0,3 мг/кг)

1

1

+

2

2

ре
зе

рв
на

 с
хе

ма
**

* - застосування дексаметазону не рекомедоване у пацієнтів із грипом
** - резервна схема застосовується за відсутності інфулгану, або не ефективності стандартизованого лікування

Проведення терапевтичних заходів припиняється при зниженні рівня лихоманки до 38,0 °С

Для купування лихоманки у дітей протипоказано застосовувати:
- ацетилсаліцилову кислоту (небезпека розвитку синдрому Рея)
- амідопірин (пірамідон) (висока токсичність)
- німесулід (гепатотоксичність, летальні випадки)

АНТИГІСТАМІННІ ПРЕПАРАТИ:

І покоління: рутинне застосування не рекомендоване. Доцільно призначати у дітей з ГРВІ при 
вираженому ексудативному компоненті, а також у пацієнтів з обтяженим атомічним анамнезом.

ІІ покоління: ефективність даної групи для лікування ГРВІ у дітей не доведена. 

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КАШЛЮ

Протикашльові препарати класифікація

група

механізм дії

препарат

центральної дії

пригнічують кашльовий центр

периферичної дії

знижують чутливість периферичних 
рецепторів

наркотичні
кодеїн

ненаркотичні
окселадин, синекод лібексин, левопронт

-  Застосування протикашльових препаратів у дітей віком до 6 років протипоказане
   (за виключенням пацієнтів хворих на кашлюк)
- Можливе застосування протикашльових препаратів периферичної дії при наявності трахеїту, 
   який супроводжується болісним нав’язливим кашлем у дітей віком старше 6 років

Препарати, яки впливають на реологічні властивості бронхіального секрету 

механізм дії

Мукокінетики
стимулює роботу миготливого 
епітелію та кашльовий рефлекс

Мукорегулятори
зменшують секреторну активність 

келихоподібних клітин

Муколітики прямої дії
руйнують дисульфідні звязки

Муколітики непрямої дії
зменшують адгезивність гелевого 
шару шляхом стимуляції 
келихоподібних клітин 



групи

препарат

Мукокінетики Муколітики Мукорегулятори

прямої дії непрямої дії

солодка, алтейка, 
гвайфенезин

ацетилсистеїн, 
карбоистеїн,

трипсин 

бромгексин,
амброксол

будесонід,
сальбутамол

найбільш доцільно призначати 
дітям при патології ВДШ, що 

супроводжується вологим 
продуктивним кашлем

найбільш доцільно призначати 
дітям при патології НДШ 

при наявності волого 
непродуктивного кашлю

найбільш доцільно призначати 
дітям при патології НДШ 
незалежно від характеру 

кашлю

не використовуються 
у дітей без ознак 

бронхообструкції

Мукоактивні препарати класифікація

МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ: 
• сольвові розчини для туалету носа (дітей до 6 років не рекомендовані форми випуску 

у вигляді спреїв) 
• деконгестанти (рекомендовані при утрудненому носовому диханні)
• місцеві антисептики (за показаннями)

7. Матеріали для самоконтролю:
А. Тести для самоконтролю

Б. Задачі для самоконтролю

Відповіді:
1. Збудником ГРВІ, що протікає з ентеритом є: 
A. риновірусом 
B. вірусом парагрипу 
C. ротавирусом 
D. аденовирусом 
E. респіраторно-синцитіальним вірусом 

2. Субфібрильній лихоманці відповідає 
температура тіла: 
A. 37,5 ° С - 38,0 ° С 
B. 38,0 ° С - 38,5 ° С 
C. 38,5 ° С - 39,0 ° С 
D. 39,0 ° С - 40,0 ° С 
E. 40,0 ° С - 41,0 ° С 

3. До препарату, що має протикашльову дію 
відноситься: 
A. карбоцистеин 
B. ацетилцистеин 
C. кодеїн 
D. мукалтин 
E. ипратропиум бромід

4. Переважання інтоксикаційного синдрому над 
катаральними явищами спостерігається при: 
A. ринувірусной інфекції 
B. парагрипі 
C. грипі 
D. аденовірусної інфекції 
E. РС-інфекції 

1

2

3

4

Задача №1. Хлопчик, 6 років захворів гостро. Скарги на підвищення температури до 39,8ºС, головний біль, млявість, 
зниження апетиту. На другий день хвороби з'явився сухий болючий кашель. До початку 3-ї діби захворювання з'явилися 
слизові виділення з порожнини носа. 

Оглянутий дільничним педіатром. Об’єктивно: температура 37,9º С, млявий, дратівливий. Ін'єкція судин склер. Шкірні 
покриви чисті, гіперемія щік. Носове дихання утруднене, помірні слизові виділення. Зів помірно гіперемований з ціано-
тичним відтінком, зернистість задньої стінки глотки. Лімфатичні вузли шиї не збільшені, безболісні при пальпації. Серцеві 
тони звучні, ритмічні. ЧСС 118 в хвилину. У легенях - дихання жорстке, провідні хрипи. ЧДД 28-30 на хвилину. Живіт 
м'який, безболісний при пальпації. Печінка, селезінка не пальпуються. Сечовипускання вільне. Менінгеальних симптомів 
немає. 

Завдання: 
1. Поставте попередній  діагноз. 
2. З якими захворюваннями слід проводити диференційний діагноз. 
3. Призначити лікування. 



Задача №2. Дитина 3 роки, хворіє ГРВІ протягом 5-ти днів з високою лихоманкою. Отримує симптоматичну терапію 
- жарознижуючі засоби. На 5-ий день з'явилися скарги на відчуття дискомфорту в епігастрії, нудоту. Дитина госпіталізова-
на в стаціонар через 4 години після останнього прийому жарознижуючого. 

Об'єктивно: у свідомості, скарги зберігаються. Шкірні покриви чисті. Лімфатичні вузли шиї не збільшені, безболісні 
при пальпації. Серцеві тони звучні, ритмічні. ЧСС 108 в хвилину. У легенях - дихання жорстке, провідні хрипи. ЧДД 24-26 
на хвилину. Живіт м'який, болісний при пальпації в правому підребер’ї. Печінка +3 см з під краю правої реберної дуги. 
Випорожнення без патологічних змін. 

Завдання: 
1. Поставте попередній  діагноз. 
2. З якими захворюваннями слід проводити диференційний діагноз.
3. Призначити лікування.
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ЗАДИШКА У ДІТЕЙ. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА. 
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:
За даними епідеміологічного дослідження, проведеного Американським торакальним суспіль-
ством, в США щорічно до медичної допомоги вдається більше 17 млн. чоловік, які страждають 
задишкою. Різноманіття причин, здатних викликати задишку та ціаноз, вимагає виділенняня 
ключових симптомів, що дають можливість без залучення додаткових методів обстеження вже 
при огляді пацієнта максимально звузити межі диференціально-діагностичного пошуку. За-
дишка у дітей з бронхообструктивним захворюваннями, ГРВІ з ларингостенозами досягає 15%.

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:
• визначати різні клінічні варіанти поширених захворювань органів дихання у дітей, які супроводжуються 

задишкою 
• визначати тактику ведення хворого при різних захворювань органів дихання у дітей, які супроводжуються 

задишкою
• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією органів дихання
• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при різних захворювань 

органів дихання у дітей, які супроводжуються задишкою
• проводити диференційну діагностику та ставити клінічний діагноз при різних захворювань органів 

дихання у дітей, які супроводжуються задишкою

3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Тема №2

Нормальна анатомія

Назви попередніх 
дисциплін Отримані навички

Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія

Фармакологія

Нормальна гістологія

Мікробіологія

Патологічна анатомія

Пропедевтика педіатрії

Знати анатомічну будову органів дихання, грудної клітки

Знати фізіологію процесів дихання та газообміну

Знати стадії та медіатори запалення

Знати факмакокінетику, фармакодинаміку та дозування препаратів 
для терапії ГСТЛ, обструктивного бронхіту та бронхіоліту

Знати гістологічну будову бронхіального дерева, альвеол, 
мукоциліарної системи

Знати загальну будову бактерій, вірусів, фактори вірулентності 
мікроорганізмів

Знати патоморфологічні зміни при запаленні

Знати методику та семіотику обстеження дітей із захворюваннями 
органів дихання



Задишка
(диспное)

Дихальна
недостатність

Гострий стенозуючий 
ларинготрахеїт 

Синдром 
бронхообструкції

Гострий обструктивний 
бронхіт

Гострий бронхіоліт

Дихальна 
недостатність

Термін Визначення

представляє собою відчуття нестачі повітря, утруднення дихання або необхідності 
в підвищені дихальної діяльності

патологічний стан, при якому можливості легень забезпечити нормальний 
газовий склад артеріальної крові при диханні повітрям обмежені

гостре звуження просвіту гортані, зумовлене загальним набряком слизової 
оболонки, гіперсекрецією залоз, спазмом м’язів гортані

патологічний стан, що пов’язаний з порушенням бронхіальної прохідності

запальне захворювання бронхів, яке супроводжується розвитком бронхіальної 
обструкції 

генерализованне запальне ураження бронхіол, як правило, вірусної етіології, 
яке характеризується бронхіальної обструкцією і вираженою дихальною 
недостатністю у дітей перших двох років життя

це стан організму, при якому можливості легенів забезпечити нормальний 
газовий склад артеріальної крові при диханні повітрям обмежені

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

4.2. Теоретичні питання до заняття:
1. Класифікація задишки у дітей.  
2. Класифікація дихальної недостатності у дітей.
3. Диференційна діагностика задишки у дітей при різних патологічних станах: ГЛСТ, 

гострому обструктивному бронхіті, гострому бронхіоліті.
4. Загальна клініко-лабораторна характеристика гострої дихальної недостатності у дітей.
5. Диференційна діагностика несправжнього крупу у дітей.
6. Невідкладна допомога при стенозі гортані у дітей.
7. Диференційна діагностика гострого обструктивного бронхіту у дітей.
8. Невідкладна допомога при бронхообструктивному синдрому у дітей.
9. Диференційна діагностика гострого бронхіоліту у дітей.
10. Невідкладна допомога гострої дихальної недостатності  у дітей.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. збір анамнезу
2. об’єктивне обстеження 
3. визначення попереднього клінічного діагнозу  
4. складання плану обстеження 
5. визначення тактики лікування
6. ведення медичної документації



наявність перешкоди в повітряносних шляхах

2-12 міс.

Інспіраторна

Обструктивний тип

Обструктивний тип

норма 25-40 /хв тахіпное - більше  50 /хв

утруднений вдих

обмеження здатності легеневої тканини до розширення

1-5 років

Експіраторна

Рестриктивний тип

норма 20-30 /хв тахіпное - більше  40 /хв

Альвеолярно-капілярна недостатність

Альвеолярно-капілярна 
недостатність

Рестриктивний тип

норма 15-20 /хв тахіпное - більше  25 /хв

утруднений видих

знижена ефективність 
зовнішнього дихання 

порушення газообміну через зменшення дихальної поверхні

старше 5 років

Змішана

Інспіраторна

Стеноз І

Гавкаючий кашель, осиплість голосу, інспіраторна задишка 

Експіраторна

Стеноз ІІ

Змішана

Стеноз ІІІ

Стеноз ІV

ГСЛТ, стороннє тіло гортані, епіглотит, дифтерія гортані, позаглотковий абсцес

критерії БОС

задишка, акроціаноз в спокої відсутні ГКС (інгаляційно або системно)

Невідкладна допомога

Невідкладна допомога

обструктивний бронхіт, бронхіоліт, БА

задишка, акроціаноз (може не бути) в спокої ГКС (системно)

пневмонія, пневмоторакс, ексудативний плеврит, набряк легень

задишка, акроціаноз в спокої, порушення свідомості ГКС + адреналін (інгаляційно), інтубація

відсутність свідомості, аритмічне дихання, апное, ціаноз інтубація/конікотомія

клінічні

експіраторна задишка, здуття грудної 
клітки, коробковий перкуторний звук 
над легенями, жорстке дихання, сухі 
свистячі хрипи

етап 1. Бета2 - агоністи інгаляційно

етап 2. М-холінолітики інгаляційно

етап 3. ГКС (інгаляційно або системно)

етап 4. Метилксантини (системно)підвищена прозорість легеневої тканини 
легенів, горизонтальне положення ребер, 
низьке розташування діафрагми

Рентген 

механізми задишки

референтні значення ЧД, критерії тахіпное (ВООЗ)

класифікація задишки

найбільш часті причини задишки

гострий стенозуючий ларинготрахеїт

бронхообструктивний синдром

5.  СТРУКТУРНО ЛОГІЧНА СХЕМА ЗМІСТУ ЗАНЯТТЯ



захворювання 
дихальної системи

інспіраторна

значне підвищення опору 
на рівні верхніх дихальних 

шляхів на вдиху

експіраторна

значне підвищення опору 
на рівні нижніх дихальних 

шляхів на видиху

змішана

порушення функціонування 
аерогематологічного барьера

захворювання 
серцево-судинної системи

захворювання 
ЦНС

- стеноз гортані
- стороннє тіло
- обструктивний бронхіт
- бронхіоліт
- пневмонія тощо

- гостра серцева недостатність
- аневризма грудної аорти
- гіпертензивний криз
- ТЕЛА

- неврози
- пароксизмальна 
вегетативна недо-
статність

причини

тип

механізм

захворювання

6. ЗМІСТ ТЕМИ

Різноманіття причин, здатних викликати задишку, вимагає виділення ключових симптомів, що 
дають можливість без залучення додаткових методів обстеження вже при огляді пацієнта максимально 
звузити межі диференціально-діагностичного пошуку.

Клінічно прийнято розрізняти інспіраторну (утруднення вдиху), експіраторну (утруднення видиху) 
та змішану задишку.

Оцінка стану дитини віком від 2 місяців до 5 років 
із кашлем та/або утрудненим диханням на догоспітальному етапі

• Частота дихання за хвилину*
• Ретракция грудної клітини

(є/немає)
• Стридор (є/немає)
• Свистяче дихання (є/немає)
• Інші ознаки небезпеки*** 

Додатково оцініть 
наступні симптоми:

Ретракція грудної 
клітини у стані спокою Важка пневмонія**

Важкий стан

Важкий стан

Ймовірно пневмонія

 Бронхообструкція

Бронхообструкція

ГРЗ, бронхіт

в/м ввести антибіотик, 
терміново госпіталізувати

в/м ввести дексаметазон, 
терміново госпіталізувати

терміново госпіталізувати

антибіотик перорально 
протягом 5 днів

сальбутамол інгаляційно 
протягом 5 днів

сальбутамол інгаляційно 
протягом 5 днів

симптоматична терапія

Стридор (утруднений 
вдих) у стані спокою

Наявні інші ознаки 
небезпеки

Задишка без обструкції 
у стані спокою

Свистяче дихання 
(утруднений видих)

Задишка відсутня, 
сухі свистячі хрипи

Інші ознаки небезпеки 
відсутні

*Критерії тахіпное:
Від 2 до 12 місяців - частота дихання 50 та більше за хвилину
Від 12 місяців до 5 років - частота дихання 40 та більше за хвилину 

** За наявності повторних епізодів пневмонії протягом останніх 6 місяців класифікуйте дитину за ВІЛ-інфекцією

*** судоми, порушення свідомості, блювота, порушення годування (дитина не може пити або смоктати груди)

якщо за даними пульсоксиметрії рівень сатурації кисню складає <90% 
при диханні кімнатним повітрям титину необхідно госпіталізувати



ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ІНСПІРАТОРНОЇ ЗАДИШКИ

Розвиток інспіраторної задишки характерний для обструкції верхніх дихальних шляхів:

звуження носових ходів

звуження глотки

звуження гортані

дихання нагадує звуки під час нюхання
Причини: риніт у новонароджених і дітей перших місяців життя, стороннє 
тіло носових ходів, стенозі хоан

дихання нагадує хропіння
Причини: скупчення слизу в глотці, паралічі гортані, заглотковий абсцес, 
западіння язика у дітей в несвідомому стані, мікрогнатія

характерно гавкаючий кашель, осиплість голосу
Причини: круп, епіглотит, ларингоспазм, ларингоспазм, травматичних 
пошкоджень гортані, трахео- або бронхомаляції

Диференційна діагностика інспіраторної задишки різного походження

Нозологія

Дифтерія 
гортані

ГСЛТ

Епіглотит

Заглотковий 
абсцесс

Стороннє тіло

Алергічний 
набряк гортані

Ларингоспазм

Вік

будь-який

до 3-х років

від 3-х до 
8 років

до 
3-х років

молодший 
вік

будь-який

до 
2-х років

Особливості клінічної картини 

Поступовий початок, наростання ознак токсикозу, стійка осиплість 
голосу до афонії, ураження внутрішніх органів (міокардит). Часто 
поєднується з дифтерією іншої локалізації. Порушення графику 
вакцинації в анамнезі 

Раптовий початок на фоні ГРВІ з появи гавкаючого кашелю, осиплості 
голосу (афонія не характерна), катаральні прояви домінують над 
інтоксикаційними

Виражені ознаки токсикозу, біль у горлі, дисфагія, осиплість голосу. 
Характерне темно-вишневе забарвлення та інфільтрацію кореня 
язика, біль при пальпації гортані

Звязок з ГРВІ. Характерні виражені ознаки токсикозу, біль у горлі, 
дисфагія, слинотеча, без осиплості голосу. Часто дитина займає 
вимушене положення з запрокинута назад головою

Виникає раптово на фоні повного благополуччя, зазвичай під час 
прийму їжи або гри. Характерний початок з приступу стенотичного 
кашлю. Швидкий розвиток асфіксії.

Гострий початок. Немає зв’язку з ГРВІ. Відсутня інтоксикація. Є 
атопія в анамнезі

Повязаний з гіпокальційемією. Розвивається раптово на фоні 
підвищеної нервово-мязевої збудливості. Частіше зустрічається у 
дітей при гіповітамінозі Д

Невідкладна 
допомога

протидифтерійна 
сироватка

ГКС

інтубація

опреративне 
втручання

ларингоскопія або 
прийом Геймліха

ГКС, 
антигістамінні

заспопокоїти, умити 
холодною водою

Крім типу задишки (експіраторна, інспіраторна, змішана) обовязково оцінюється:
• момент виникнення задишки (гостре або поступове)
• вираженість задишки
• колір шкірних покривів (блідість, ціаноз)
• наявність додаткових симптомів (кашель, біль в грудній клітці, лихоманка)
• газовий склад крові за даними пульоксиметрії (бажано)



Для оцінки ступеню стенозу доцільно використовувати шкалу Уестлі.

Ретракція* грудної клітки

Інспіраторна задишка

Ціаноз

Свідомість

Дихання

немає

немає

немає

не порушена

не порушено

незначно

при навантженні

при навантженні

при навантженні

утруднено

помірне

в спокої

в спокої

в спокої

значно утруднено

виражене0

0

0

0

0

+1

+1

+4

+4

+1

+2

+2

+5

+5

+2

+3 

І ступінь - ≤2 бали, ІІ ступінь - від 3 до 7 балів, ІІІ ступінь - ≥8 бали

Найбільш частою причиною високої обструкції дихальних шляхів у дітей є гострий стенозуючий 
ларинготрахеїт (ГСЛТ, несправжній круп).

На ГЛСТ переважно хворіють діти віком від 6 місяців до 6 років, частіше від 6 до 36 місяців. 

Важливу роль в розвитку несправжнього крупа відіграють набряк, спазм м'язів гортані 
(рефлекторний) і механічна закупорка її просвіту запальним секретом (слизом). Набряк слизової 
оболонки із збільшенням її товщини на 1 мм зменшує просвіт гортані на 50% (!).

Парагрип 
(від 50 до 75%)

Інші
збудники

грип
РС-вірус
аденовірус
вірусні асоціації

Етіологічна структура

Клінічна картина захворювання визначається ступенем стенозу гортані і характеризується 
«тріадою» крупа:

• гавкаючий кашель;
• осиплість голосу (повна афонія не характерна);
• інспіраторна задишка.

• свідомість ясна, періодична збудливість
• задишка та ціаноз в спокої відсутні
• пульс відповідає температурі тіла
• SaO2 >96%

• свідомість ясна, постійна збудливість
• задишка та периоральний ціаноз (може ще не бути) в спокої
• участь допоміжної мускулатури в акті дихання
• тахікардія
• SaO2 95-90%

• свідомість порушена (млявість, відсутність реакції) 
• задишка, акроцианоз ціаноз в спокої
• участь допоміжної мускулатури, порушення глибини дихання
• виражене втягнення поступливих місць грудної клітки
• тахікардія
•  SaO2 < 90%

• свідомість відсутня
• ціаноз генералізований
• дихання поверхневе, аритмічне, епізоди апное
• пульс прискорений, ниткоподібний, можлива брадикардія
• SaO2 варіабельна

І (компенсована)

ІІ (субкомпенсована)

ІІІ (декомпенсована)

ІV (асфіксія)

Ступені 
стенозу 
гортані 

при ГЛСТ



- свіже повітря
- емоційний спокій

- дексаметазон
   (0,3 мг/кг в/м)
- оксигенотерапія
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Госпітальний етапДогоспітальний етап

І ступінь 

ІІ ступінь 

ІІІ ступінь 

• будесонід 2 мг інгаляційно 
    або по 1 мг з інтервалом 30 хв

• будесонід 2 мг інгаляційно 
• дексаметазон 0,3 мг/кг в/м на введення
• 40% кисень

• будесонід 2 мг інгаляцийно 
• дексаметазон 0,3 мг/кг в/м на введення
• адреналін* 0,5 мг/кг інгаляційно (max 5 мл)
• 40% кисень

Лікування гострого стенозуючого ларинготрахеїту
Показання до госпіталізації:
• важкий перебіг 
• сатурація кисню <90%
• вроджені аномалії розвитку гортані або стани
• неефективність попереднього застосування ГКС та епінефрину протягом 4 годин
• вік до 6-місяців
• соціальні чинники
• клінічні прояви, що вказують на інші стани: епіглотит, бактеріальний трахеїт або ретрофарингеальний 

абсцес
• клінічні прояви, що вказують на інші причини інспіраторного стридору (епіглотит, бактеріальний трахеїт, 

ретрофарингеальний абсцес) або інші розлади, що потребують госпіталізації (ексикоз, пневмонія, сепсис 
тощо)

ГЛСТ - невідкладне стан, який потребує екстреної терапії на догоспітальному етапі. 
Ефективність застосування антигістамінних препаратів, бронхолітиків і спазмолітиків не 
доведена. Обґрунтованими в якості невідкладної допомоги при несправжньому крупі у дітей 
є глюкокортикоїди (будесонід інгаляційно, дексаметазон в/м), епінефрин (інгаляцийно), 
ендотрахеальна інтубація.

Алгоритм невідкладної допомоги при стенозі гортані

Базисна терапія ГСЛТ передбачає лікування основного захворювання. В комплекс терапії ГСЛТ 
доцільно включити антигістамінні препарати.  

За відсутності сдридорозного дихання у стані спокою проведення невідкладних заходів припиняют, дитині 
призначається підтримуюча терапія інгаляційними ГКС. Підтримуюча доза будесоніду у дітей з ГСЛТ складає 
0,5 мг кожні 12 годин. Курс лікування складає не менше 3-х діб. 

У дітей 1-го року життя антигістамінні препарати І покоління не повинні застосовуватись при 
порушенні свідомості, у звязку із ризиком винекнення апное через їх седативний вплив на ЦНС

Парові інгаляції не рекомендовані для невідкладної терапії ГСЛТ узвязку із відсутністю доказів 
щодо їх ефективності та ризиком опіку слизової ВДШ

* інгаляції адреналіну можна повторювати кожені 15-20 хвилин



клінічні

рентгенологічні

експіраторна задишка, здуття грудної клітки, коробковий перкуторний звук 
над легенями, аускультативно - ослаблене дихання, сухі свистячі хрипи

підвищена прозорість легеневої тканини легенів (емфізема), горизонтальне 
положення ребер, низьке стояння куполів діафрагми

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЕКСПІРАТОРНОЇ ЗАДИШКИ

Експіраторна задишка характерна для бронхообструктивного синдрому.

Основні ознаки БОС у дітей:

Скарги
Прояви 

Сухий, нападоподібний кашель, утруднений видих, субфебрильна температура

Огляд

Перкусія

Аускультація

Гемограмма

Рентгенографія*

Бронхоскопія**

Експіраторна задишка, вздуття грудної клітки, участь в акті дихання допоміжної мускулатури і 
втягування найбільш піддатливих ділянок грудної клітки

Коробковий тон

Жорстке дихання, подовжений видих. Хрипи: сухі свистячи хрипи, вологі середньопухирчасті 
хрипи
Лімфоцитоз при вірусній етіології. Лейкоцитоз, нейтрофільоз, зрушення в лейкоцитарній 
формулі вліво, прискорене ШОЕ при бактеріальній етіології
посилення легеневого малюнка по ходу бронхолегеневих структур, підвищена прозо-рість 
легеневої тканини легенів, перибронхіальна, периваскулярна інфільтрація, збі-льшення 
інтенсивності, втрата структурності, розширення коренів легень, горизонта-льне положення 
ребер, низьке розташування діафрагми

При вірусних бронхітах (катаральний ендобронхіт): гіперемія, набряк слизової оболонки, вона 
нерівномірно вкрита тонким шаром прозорого слизу, рельєф не змінений
При бактеріальних бронхітах (катарально-гнійний ендобронхіт): гіперемія, набряк, втрата 
рельєфності, деяке звуження просвіту часткових бронхів, слизова оболонка вкрита слизово-
гнійними нашаруваннями

Діагностика гострого простого бронхіту у дітей: 

* Показання до проведення рентгенографії ОГК у дітей, хворих на гострий простий бронхіт:
- при підозрі на пневмонію або аспірації чужорідного тіла,
- діагностика бронхолегеневого процесу специфічної етіології або онкологічного захворювання
- наявність тривалого (більше 2-3 тижнів) кашлю 
- стійких односторонні зміни при аускультації

** Показання до проведення бронхоскопії у дітей, хворих на гострий простий бронхіт:
- затяжний перебіг захворювання, пов’язаний з порушенням дренажної функції бронхів
- ускладнені варіанти перебігу бронхіту
- локальні форми бронхіту
- необхідність проведення диференційної діагностики з іншими бронхолегеневими захворюваннями, що 
протікають з ураженням бронхів
- необхідність виключення аспірації чужорідного тіла

Лікування гострого обструктивн ого бронхіту 
Показання до госпіталізації:
• важкий перебіг 
• сатурація кисню <90%
• вроджені аномалії розвитку бронхолегеневої тканини
• вік до 6-місяців
• соціальні чинники
• клінічні прояви, що вказують на інші причини задишки або інші розлади, що потребують госпіталізації 

(ексикоз, пневмонія, сепсис тощо)



Лікування ГОБ передбачає етіотропну терапію (клінічна ефективність противірусних препаратів у 
пацієнтів з ГОБ, можливе застосування АБТ за показаннями), лікування бронхообструкції (терапія 
бронхоспазму, протизапальна терапія) та симптоматичну терапію. 

Для невідкладної терапії бронхообструктивного синдрому використовують: 
1) бронходилятатори - β2-агоністи (обов’язково), М-холінолітики 
2) інгаляційні ГКС при неефективності бронходилятаторів.
3) системні ГСК показані пацієнтам з резистентністю до інгаляційних бронходілятаторів та ГКС.

β2-агоністи
сальбутамол 
0,1 - 0,2 мг

додати 
М-холінолітик
іпратропіум бромід 
0,1 - 0,2 мг

додати
 іГКС* та/або сГКС*

* будесонід 0,5 - 1,0 мг
** дексаметазон 0,3 мг/кг

додати
метилксантини
теофілін 5 мг/кг

інтубація
ШВЛ

1 2 3 4 5

Примітка: застосування препаратів еуфіліну для лікування гострого 
обструктивного бронхіту небажано через можливість розвитку побічних 
ефектів. Проте при неефективності проведеної терапії в/в вводять 2,4% 
аминофиллін (теофілін+етилендиамін) з розрахунку 4-6 мг/кг зі швидкістю не 
більше 0,5 мг/кг/год (в умовах реанімації). 

Гострий бронхіоліт є одним найважчим обструктивним запальним захворюванням нижніх 
дихальних шляхів у дітей перших 2-х років життя. У 80% зумовлений РС-вірусом.

Бронхоспазм в розвитку бронхіальної обструкції при бронхіоліті ролі не відіграє. 
Бронхообструктивний синдром пов’язаний із закупоркую термінальних бронхіол слизом, 
десквамованим епітелієм та фібрином. 

Діагноз гострого бронхіоліту є клінічним та встановлюється на сукупності наступних ознак:
• вік до 2 років
• температура >38 ° C
• риніт
• сухий, хрипкий кашель
• порушення годування
• тахіпное

• свистяче дихання (wheeze)
• частота дихання> 70/хвилину
• сатурація кисню <90%

Лікування бронхіліту залежить від ступеня важкості.
При легкому та середньо важкому перебігу показана:

- небулайзерна терапія 3% NaCl
- назальна аспірація

При важкому перебігу бронхіоліту терапевтичні заходи направлені на підтримання нормальної 
оксигенації, адекватного водно-сольового балансу, а також на поліпшення функції зовнішнього 
дихання. Показано:

- антибактеріальна терапія (β-лактами)
- сальбутамол (за відсутності клінічного ефекту препарат відміняють)
- оксигенотерапія при SaO2 < 92% (бажано СРАР-тарапія)
- системні ГКС
- інфузійна терапія
- небулайзерна терапія 3% NaCl
- назальна аспірація

• задишка
• «здуття» або бочкоподібна форма грудної клітки
• крепітація
• свистяче дихання (wheeze)
• апное

• апное
• млявість
• зниження апетиту (<50% від добової потреби)

До ознак тяжкого перебігу бронхіоліту відносяться: 

Стимулює β2-адрено-
рецептори

Блокує М-холіно-
рецептори

Блокує аденозинові-
рецептори

протинабряковий
ефект

Алгоритм невідкладної допомоги при БОС



паренхіматозна (легенева) (І тип)

Невідповідність між 
вентиляцією і перфузією

• Недостатність альвеоло-капілярної мембрани
• Альвеолярна гіповентиляція (обструкція)
• Зменшенням PaO2  у вдихуваному повітрі

PaO2 крові знижений (< 60 мм рт. ст.)
PaCO2  крові нормальний 

вентиляцяйна («насосна») (ІІ тип)

Невідповідність між вентиляцією 
і накопиченням CO2 

• Рестриктивні розлади дихання 
• Порушення центральної регуляції дихання
• Отруєння монооссидом вуглецю

PaO2 крові нормальний
PaCO2  крові підвищений (>50 мм рт. ст.)

механізм

клас

тип

тип

механізм

газовий склад

обструктивний тип рестриктивний тип змішаний тип циркуляторний тип
наявнисть перешкод в 
повітряносних шляхах 

призводить до порушення 
вентиляції альвеол

наявність перешкод для 
розтягнення легень веде 
до зменшення поверхні 

газообміну

порушення роботи 
альвеолярно-капілярної 

мембрани веде до зниження 
дифузії газів

порушення транспорту 
кисню через розлади 

кровообігу

Також, дихальна недостатність поділяється на легеневий та вентиляційний типи.

Дихальна недостатність залежно від механізмів розвитку поділяється на 4 класи: 

1. Зменшення вентиляції  2. Порушення дифузії 3. Порушення перфузії

Задишка є ведучим клінічним симптомом гострої дихальної недостатності. 
Дихальна недостатність (ДН) — патологічний стан, при якому не забезпечується підтримання 

нормального газового складу крові, або воно досягається за рахунок більш інтенсивної роботи апарату 
зовнішнього дихання і серця.

І стадія (компенсована)

ІІ стадія (субкомпенсована)

ІІІ стадія (декомпенсована)

порушення газообміну відсутні завдяки компенсаторного посилення 
дихання і кровообігу

клінічні і лабораторні ознаки субкомпенсації виявляються у вигляді 
симптоматики гипокапнії і гіпоксії

задишка, подовження вдиху або видиху зі зміною співвідношення між ними, 
тахікардія, артеріальна гіпертензія, блідість шкіри
SаО2 89-75% (PаО2 - 40-59 мм рт. ст.)

SаО2 90-94% (PаО2 - 60-79 мм рт. ст.)

брадіарітмія або патологічні типи дихання, ознаки ураження дихального центру, 
ціаноз, липкий піт, рухове і психічне занепокоєння дитини або загальмованість
SаО2 < 74% (PаО2 - < 40 мм рт. ст.)

змішаний метаболічний і дихальний ацидоз, неврологічні розлади на 
тлі набряку мозку, серцево-судинної недостатності

СТАДІЇ ГОСТРОЇ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

В розвитку ГДН можна виділити три патогенетичні стадії:

Лікування гострої дихальної недостатності проводиться шляхом усунення причини, яка призвела 
до її розвитку. При зниження SаО2 < 90% обовязковим є проведення оксигенотерапії. 

Показання для проведення ШВЛ:
- РаО2 нижче ніж 60 мм рт. ст. при 80% концентрації О2 у суміші, що вдихається
- РаСО2 вище 60 мм рт. ст. або приріст РаСО2 більш ніж на 10 мм рт. ст. за 1 годину
- РН крові нижче 7,2



7. Матеріали для самоконтролю:
А. Тести для самоконтролю

Б. Задачі для самоконтролю

1. Який рівень РаO2 артеріальної крові 
відповідає нормі: 

A. 80 – 99 мм рт. ст. 
B. 79 – 60 мм рт. ст.
C. 59 – 40 мм рт. ст.
D. 39 – 20 мм рт. ст.
E. 19 – 10 мм рт. ст.

2. Який рівень РаСO2 артеріальної крові 
відповідає нормі: 

A. 15 – 25 мм рт. ст. 
B. 25 – 35 мм рт. ст.
C. 35 – 45 мм рт. ст.
D. 45 – 55 мм рт. ст.
E. 55 – 65 мм рт. ст.

4. Препарат для невідкладної допомоги ДН: 
A. адреналін 
B. дексаметазон 
C. супрастин 
D. аміназин 
E. еуфілін 

5. Препарат вибору для етіотропної терапії 
гострого РС-вірусного бронхіоліту у дитини 
віком 4 місяці, яка перебуває на ШВЛ: 

A. ремантадин 
B. рибавірин 
C. азитроміцин 
D. озальтамівір 
E. інтерферон

Задача №1. Дівчинка, 1,5 років захворіла гостро, коли підвищелась температура тіла до 37,5°С. Дитина залишалась 
активною, проте наступного дня мати помітила у дитини «гавкаючий» кашель, осиплість голосу, утруднення дихання. 
Викликали швидку медичну допомогу, дитину госпіталізовано.

На момент госпіталізації температура 38,2°С, стан важкий, виражена задишка інспіраторного характеру з раздуваніем 
крил носа та участю допоміжної мускулатури грудної клітки. Голос осиплий. Відзначається ціаноз носогубного трикутни-
ка. Зів гіперемований, помірно виражені катаральні явища. У легенях дихання жорстке, хрипи відсутні. Частота дихання 
50 в хвилину. Тони серця приглушені, аритмічні. ЧСС-100-130 в 1хв. Живіт м’який, безболісний при пальпації. Фізіологічні 
відправлення в нормі.

1. Поставте попередній  діагноз. 
2. Призначити план дообстеження. 
3. З якими захворюваннями слід проводити диференційний діагноз.
4. Призначити лікування.
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ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ. 
УСКЛАДНЕННЯ

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:
Дотепер серед нозологічних форм бронхолегеневої патології у дітей однією з важливих 
медико-соціальних проблем є пневмонія. Це зумовлено, в першу чергу, високими показниками 
поширеності та летальності захворювання у дитячому віці. За даними експертів ВООЗ, щорічно 
в світі діагностують понад 156 млн випадків позалікарняної пневмонії серед дітей до 5 років. В 
Україні на позалікарняну пневмонію щорічно хворіють близько 150 000 дітей.

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:
• визначати різні клінічні варіанти поширених захворювань органів дихання у дітей, які супроводжуються 

задишкою 
• визначати тактику ведення хворого при різних захворювань органів дихання у дітей, які супроводжуються 

задишкою
• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією органів дихання
• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при різних захворювань 

органів дихання у дітей, які супроводжуються задишкою
• проводити диференційну діагностику та ставити клінічний діагноз при різних захворювань органів 

дихання у дітей, які супроводжуються задишкою

3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Тема №4

Нормальна анатомія

Назви попередніх 
дисциплін Отримані навички

Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія

Фармакологія

Нормальна гістологія

Мікробіологія

Патологічна анатомія

Пропедевтика педіатрії

Знати анатомічну будову органів дихання, грудної клітки

Знати фізіологію процесів дихання та газообміну

Знати стадії та медіатори запалення

Знати факмакокінетику, фармакодинаміку та дозування препаратів для 
терапії пневмонії

Знати гістологічну будову бронхіального дерева, альвеол, 
мукоциліарної системи

Знати загальну будову бактерій, вірусів, фактори вірулентності 
мікроорганізмів

Знати патоморфологічні зміни при запаленні

Знати методику та семіотику обстеження дітей із захворюваннями 
органів дихання



4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Пневмонія

Позалікарняна 
пневмонія

Нозокоміальна 
пневмонія

Внутрішньоутробна 
пневмонія

Вентиляційна 
пневмонія

Вогнищева 
пневмонія

Сегментарна 
пневмонія

Лобарна 
пневмонія

Інтерстиціальна 
пневмонія

Термін Визначення
це гостре неспецифічне запалення легеневої тканини, в основі якого лежить 
інфекційний токсикоз, дихальна недостатність, водно-електролітні та інші 
метаболічні порушення з патологічними зсувами у всіх органах і системах 
дитячого організму

гостра пневмонія, що виникли у дитини у звичайних домашніх умовах

пневмонія, що розвинулась після 48 годин перебування дитини в стаціонарі 
за умови відсутності якої-небудь інфекції на момент вступу хворого до 
стаціонару або протягом 48 год. після виписки

пневмонія, що виявилися в перші 72 годин життя дитини

пневмонія, що розвивається у хворих, яким проводиться штучна вентиляція 
легень 

варіант перебігу захворювання, при якому інфільтративні зміни (запальні 
клітинні інфільтрати) мають на рентгенограмі вигляд окремих дрібних 
вогнищ
запальне ураження всього сегмента або декількох сегментів легені, і тому 
інфільтративна тінь на рентгенограмі легенів у фазі розпалу захворювання 
повністю збігається з анатомічними межами сегмента (-ів)

запальні ураження легеневої тканини в межах однієї частки легені

характеризується одночасним ураженням інтерстицію й бронхо-
альвеолярного апарата легенів, з переважанням ураження інтерстиціальної 
тканини

4.2. Теоретичні питання до заняття:
1. Класифікація задишки у дітей.  
2. Класифікація дихальної недостатності у дітей.
3. Диференційна діагностика задишки у дітей при різних патологічних станах: ГЛСТ, 

гострому обструктивному бронхіті, гострому бронхіоліті.
4. Загальна клініко-лабораторна характеристика гострої дихальної недостатності у дітей.
5. Диференційна діагностика несправжнього крупу у дітей.
6. Невідкладна допомога при стенозі гортані у дітей.
7. Диференційна діагностика гострого обструктивного бронхіту у дітей.
8. Невідкладна допомога при бронхообструктивному синдрому у дітей.
9. Диференційна діагностика гострого бронхіоліту у дітей.
10. Невідкладна допомога гострої дихальної недостатності  у дітей.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. збір анамнезу
2. об’єктивне обстеження 
3. визначення попереднього клінічного діагнозу  
4. складання плану обстеження 
5. визначення тактики лікування
6. ведення медичної документації



5.  СТРУКТУРНО ЛОГІЧНА СХЕМА ЗМІСТУ ЗАНЯТТЯ

Бактерії (типові збудники)

проникнення 
мікроорганізмів 
та первинної 
альтерації

активація 
процесів 
неспецифічного 
запалення

активація 
процесів вільно 
радикального 
окислення

порушення 
фізіологічних 
механізмів 
регуляції 
дихання

дихальна 
недостатність 
і порушення 
недихальних 
функцій легенів

метаболічні і 
функціональні 
порушення 
органів і систем

Str. pneumoniae, Н. influenzae, S. Aureus, Str. group A, E. coli

Бактерії (атипові збудники) M. Pneumoniae, Ch. pneumoniae, Ch. trachomatis

Influenza A,B, Respiratory syncytial virus, Рaramyxovirus,  Adenoviridae Віруси 

Клінічна

позалегеневі

Лабораторна

легеневі

Інструментальна

інтоксикація, лихоманка, ознаки ДН, фізикальні зміни з боку органів дихання

токсикоз, респіраторний дистрес, кардіореспіраторний синдро, вторинні гнійні 
вогнища (отит, пієнефрит, менінгіт тощо)

лейкоцитоз, нейтрофільоз, прискорене ШОЕ; підвищення СРБ

плеврит, пневмоцеле, ателектаз, абсцесс, 

інфільтративні вогнища на рентгенограмі

етіологія пневмонії

патогенез

діагностика

ускладнення



6. ЗМІСТ ТЕМИ

Етіологічна структура позалікарняних пневмоній у дітей залежить від віку та визначає 
тактику емпіричної антибактеріальнї терапії пневмонії.

Str. agalactiae, S. aureus

Str. pneumoniae

Str. pneumoniae

E. coli, L. monocytogenes, Ch. trachomatis

H. influenzae, M. pneumoniae, Ch. pneumoniae

M. pneumoniae, Ch. pneumoniae

Гр «+» Гр «-»

0 – 6 місяців

6 місяців – 5 років

старше 6 років

Етіологічна структура нозокоміальних пневмоній у дітей

Str. aureus, St. spp., Str. Pneumoniae, Str. spp. Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, 
Proteus spp., H. Influenzae

Гр «+» Гр «-»

Класифікація пневмонії у дітей (2010 рік)

Походження Локалізація Ступінь
ДН УскладненняПеребіг

Клініко-
рентгенологічна 

форма

Ступінь  
тяжкості

Поза-
лікарняна 

Однобічна 
(лівобічна, 

правобічна) 

Однобічна 
(лівобічна, 
правобіч-

Однобічна 
(лівобічна, правобічна) 

Однобічна 
(лівобічна, 

правобічна) 
Вогнищева І І НеускладненаГострий

(до 6 тиж.)
Нозо-

коміальна Двобічна Двобічна ДвобічнаДвобічнаСегментарна ІІ ІІ

Ускладнена:
системні ускладнення:

• ІТШ
• кардіо-респіраторні
• циркуляторні

легеневі 
• плеврит
• деструкція (абсцес, були)
• пневмоторакс

позалегеневі 
• остеомієліт
• отит
• менінгіт
• пієлонефрит

Затяжний 
(до 8 міс)

Вентиляційна 
(рання, пізня)

Лобарна ІІІ ІІІ 
Аспіраційна

Інтерстиціальна ІV

V

Внутрішньоу-
тробна

Пов’язана з 
наданням 
медичної 
допомоги

< 6 міс
> 6 міс – 3 роки 
3-15 років 
Вади серця
Гіпотрофія 
Патологія нирок
Імунодефіцитний стан 
Порушення свідомості 
Задишка
Ціаноз 
Біль в грудній клітці
Токсична енцефалопатія
Температура >39 або <36 С 0

Тахікардія  

Лейкоцитоз 
Лейкопенія 
Анемія 
pH <7,35 
BUN >11 ммоль/л 
Hct <30%
SaO2 <90% 
КВП 
Мультилобарна інфільтрація 
на рентгенограмі 
ІТШ 
Плевральний ексудат 
Деструкція 

+25   
+15    
+10        
+30
+10
+10
+10
+20
+20
+15
+10
+30
+15
+10

+10
+20
+10
+30
+20
+10
+20
+20
+15

+40
+30
+50

Лабораторно-інструментальні
ознаки

Клініко-анамнестичні
ознаки

Ступінь тяжкості пневмонії визначається на основі індексу тяжкості пневмонії, визначає доцільність 
госпіталізації та об’єм антибактеріальної терапії з урахування ризиків летальності.

Примітка: КВП – кардіоваскулярні порушення; BUN – залишковий азот; 
        ІТШ – інфекційно-токсичний шок; Hct – гематокрит



Шкала тяжкості пневмонії у дітей 

Ступінь 
тяжкості

I
II

IV
III

V

Кількість 
балів

<50
51 – 70

91 – 130
71 – 90

>130

Ризик летальності  (%)

0.1
0.6

8.2
2.8

29.2

Рекомендації щодо місця
надання допомоги

Амбулаторно
Амбулаторно

Госпіталізація
Госпіталізація

Госпіталізація

ДІАГНОСТИКА ПНЕВМОНІЇ

Клінічні ознаки пневмонії:
- фебрильна лихоманка
- токсикоз
- ознаки дихальної недостатності
- наявність кашлю різного характеру
- ознаки ущільнення легеневої тканини: 

a) пальпаторні - зниження резистентності грудної клітини, посилення голосового тремтіння 
b) перкуторні - локалізоване вкорочення перкуторного тону
c) аускультативні - бронхіальне або ослаблене дихання, крепітація, посилення бронхофонії 
    (старше 10 років)

Лабораторна діагностика: 
- Загальний аналіз крові (обов’язково)
- Визначення С-реактивного протеїну, сіалових кислот (бажано)
- Етіологічна діагностика:

a) бактеріоскопія мокроти (у дітей старше 6 років) (бажано)
b) бактеріологічний посів (у дітей старше 6 років) (бажано)
c) імунофлюоресцентні методи (бажано) 
d) серологічні методи дослідження (бажано) 

- Діагностична плевральна пункція з посівом вмісту на бактеріальну флору (за показаннями)
- Туберкулінова шкірна проби (за показаннями)
- Бактеріологічний посів крові на стерильність (за показаннями)

Інструментальна діагностика: 
- Рентгенографія грудної клітки (обов’язково) – “золотий стандарт”
- Комп’ютерна томографія (за показаннями) 

І стадія
(компенсована)

ІІ стадія
(субкомпенсована)

ІІІ стадія
(декомпенсована)

задишка, акроціаноз при фізичному навантаженні, тахікардія, АТ в нормі

задишка акроціаноз в стані спокою, АТ підвищений, тахікардія
SаО2 - 89-75% (PаО2 - 40-59 мм рт. ст.)

SаО2 - 90-94% (PаО2 - 60-79 мм рт. ст.)

SаО2 - < 74% (PаО2 - < 40 мм рт. ст.)

задишка, апное, ціаноз генералізований, АТ знижений, пульс ниткоподібний

Клініко-лабораторна характеристика дихальної недостатності при пневмонії
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- тахіпное (без ознак обструкції)
- втяжіння міжреберних проміжків
- періоральний ціаноз
- ознаки інтоксикації

діагноз 
пневмонії 
ймовірний

Тактика:
1) призначити антибактеріальну терапію
2) госпіталізувати

Тактика:
1) призначити антибактеріаль
2) призначити ЗАК, Ro-ОГК
3) вирішити питання госпіталізації

Тактика:
1) призначити антибактеріальну терапію
2) призначити ЗАК, Ro-ОГК
3) вирішити питання госпіталізації

Тактика:
1) лікування ГРЗ
2) за показаннями призначити ЗАК

діагноз 
пневмонії 
допускається

діагноз 
пневмонії 
малоймовірний

діагноз 
пневмонії 
виключити

- температура < 38,0оС < 3-х днів
- фізикальні ознаки пневмонії за 
   даними перкусії, аускультації

- асиметрія хрипів при наявності 
  бронхіальної обструкції
- запальні зміни гемограмми

- фебрильна ліхоманка 1-2 дні
- відсутні ознаки ДН
- відсутні зміни в легенях 

Діагностична схема при огляді хворого з гострим респіраторним захворюванням

Диференційна діагностика:

Перебіг пневмонії залежить від збудника. Умовно розрізняють типовий і атиповий перебіг пневмонії. 
Атиповий перебіг переважно асоційований із мікоплазменною або хламідійною єтіологією.

• Гострий початок
• Фебрільна або третинна лихоманка
• Виражені респіраторні симптоми (задишка, кашель, 

вкорочення перкуторного тону, крепітація)
• Виражении інтоксикаційний синдром
• Зміни гемограми: нейтрофільний лейкоцитоз, прискорене 

ШОЕ
• Гомогенні інфільтрати на рентгенографії
• Хороша відповідь на бета-лактамні антибіотики

• Поступовий початок
• Субфебрильна лихоманка
• Неспецифічні респіраторні симптоми (сухий кашель, 

обструктивний синдром)
• Ознаки інтоксикації невиражені або відсутні
• Зміни в гемограмі: лейкоцитоз видсутний, можливий 

нейтрофілез або лімфоцитоз, прискорене ШОЕ
• Мілковогнищеві інфільтрати на рентгенограмі
• Відсутня відповідь на бета-лактамні антибіотики

Типовий перебіг Атиповий перебіг

Оцінка стану дитини віком від 2 місяців до 5 років 
із кашлем та/або утрудненим диханням на догоспітальному етапі

• Частота дихання за хвилину*
• Ретракция грудної клітини

(є/немає)
• Стридор (є/немає)
• Свистяче дихання (є/немає)
• Інші ознаки небезпеки*** 

Додатково оцініть 
наступні симптоми:

Ретракція грудної 
клітини у стані спокою Важка пневмонія**

Важкий стан

Важкий стан

Ймовірно пневмонія

 Бронхообструкція

Бронхообструкція

ГРЗ, бронхіт

в/м ввести антибіотик, 
терміново госпіталізувати

в/м ввести дексаметазон, 
терміново госпіталізувати

терміново госпіталізувати

антибіотик перорально 
протягом 5 днів

сальбутамол інгаляційно 
протягом 5 днів

сальбутамол інгаляційно 
протягом 5 днів

симптоматична терапія

Стридор (утруднений 
вдих) у стані спокою

Наявні інші ознаки 
небезпеки

Задишка без обструкції 
у стані спокою

Свистяче дихання 
(утруднений видих)

Задишка відсутня, 
сухі свистячі хрипи

Інші ознаки небезпеки 
відсутні



Диференційна діагностика пневмонії різної етіології

Збудник

Streptococcus 
pneumoniae

Staphylococcus 
aureus

Streptococcus 
pyogenes 

Нaemophilus 
influenzae

Mycoplasma 
pneumoniae

Chlamidia 
pneumoniae

Chlamidophila 
psittaci

Legionella 
pneumophila

Pneumocystis 
carinii

Psеudоmоnаs 
aeruginosa

Клінічний перебіг

гострий початк без попереднього катару
фебрильна або піретична лихоманка

виражений токсикоз задишка

гострий початок, піретична лихоманка, 
значний токсикоз, задишка, гнійний 

ендобронхіт

гострий початок, піретична лихоманка, 
значний токсикоз, некротичний трахеїт, 

скарлатиноподібна екзантема

поступовий початок на фоні, 
обструктивного бронхіту, фебрильна 

лихоманка, токсикоз

поступовий початок, субфебрильна 
лихоманка, надсадний кашель, токсикоз 
не виражений, часто супроводжується 

розвитком БОС
поступовий початок, субфебрильна 

лихоманка, надсадний кашель, токсикоз 
не виражений, часто супроводжується 

розвитком БОС

гострий початок, піретична лихоманка, 
значний токсикоз, гепатоспленомегалія

гострий початок, піретична лихоманка, 
значний токсикоз, сухий стенотичний 
кашель, розвиток БОС, гепатомегалія

гострий початок, фебрильна лихоманка,
часто ДН ІІ або ІІІ ст., сухий 

нападоподібний кашель

гострий початок, субфебрильна 
лихоманка, виражений токсикоз, ДН не 

виражена

Локальні фізикальні 
зміни

 вкорочення перкуторного 
тону, відсутність хрипів в 

дебюті

вкорочення тону, 
амфоричне дихання над 

вогнищем деструкції

малоінформативні, 
можлива крепітація

вкорочення перкуторного 
тону, крепітація

малоінформативні,
можлива крепітація на фоні 

сухих свистячих хрипів

малоінформативні,
можлива крепітація на фоні 

сухих свистячих хрипів

вкорочення перкуторного 
тону, крепітація

малоінформативні, можлива 
крепітація на фоні сухих 

свистячих хрипів

коробковий тон, тимпаніт,
послаблене дихання, поодинокі 

хрипи

крепітація

Рентгенологічні 
форми Ускладнення

вогнещева, 
сегментарна, 

лобарна

сегментарна
лобарна

вогнищева

вогнищева
сегментарна

вогнищева

вогнищева

вогнищева

вогнищева, 
сегментрана

інтерстиційна,
вогнищева

вогнищева

вогнещева, 
сегментарна, 

лобарна

деструкція, 
пневмонторакс

ІТШ, сепсис

плеврит,
емпієма плеври

рідко

дуже рідко

дуже рідко

плеврит

плеврит, 
кардіо-васкулярні 

порушення

респіраторний 
дістрес

деструкція, 
кардіо-васкулярні 

порушення

УСКЛАДНЕННЯ

Ступінь

I
II
III

Індекс 
Альговера*

Стан
ЦНС

до 1,0 Збудження
до 1,5 Сопор
до 2,0 Кома

Пульс, АТ

Тахікардія <180 за 1 хв., САТ 
Тахікардія < 220 за 1 хв., ДАТ 
Тахікардія > 220 за 1 хв., АТ 

t тіла, °С Діурез

>39,0 <39,5 норма
>39,5 <40,0 олігурія 

> 40,0 анурія

Інфекційно-токсичний шок (ІТШ)

Індекс Альговера — це індекс, яким вимірюється ступінь важкості шоку. 
Шоковий індекс дорівнює ЧСС/АТс, де ЧСС — частота серцевих скорочень, АТс — систолічний 
артеріальний тиск. У нормі індекс Альговера = 0,5. Індекс Альговера не інформативний у 
хворих із гіпертонічною хворобою



Респіраторний дистрес - синдром характеризується рефрактерною гіпоксемією, рентгенологічни-
ми ознаками інтерстиціального і альвеолярного набряку легень:

- розширення судинного малюнка легенів із набряком міжчасткової плеври 
- зниження пневмотизації і вогнищевоподібні тіні - "пухнасті легені"
- сегментарні і часткові набряки

А) За характером ураження міокарда: дистрофія міокарда, міокардит.
Б) За провідним патогенетичним синдромом:
- Переважно серцева недостатність.
- Переважно судинна недостатність:
- Серцево-судинна недостатність.

А) Фібринозний плеврит:
• Огляд: відставання «хворої» половини при диханні.
• Перкусія: без змін. 
• Аускультація: ослаблене дихання, шум тертя плеври. 
• Рентгенологічно: високе стояння купола діафрагми на ураженій стороні, 

чітка лінія затемнення між долями (ущільненні листки плеври)

А) Пневмоцеле (були):
• Перкусія: тимпанічний звук
• Аускультація: амфорическое дихання
• Рентгенографія: на тлі затемнення спостерігається просвітлення легеневої 

тканини

Б) Ексудативний плеврит:
• Огляд: відставання «хворий» половини при диханні.
• Перкусія: тупий звук. 
• Аускультація: дихання різко ослаблене або відсутня.
• Рентгенологічно: гомогенне затемнення, сглаженість контурів діафрагми, 

зсув органів середостіння в здорову сторону

Б) Абсцес:
• Перкусія: притуплений тимпаніт
• Аускультація: бронхіальне або амфорическое дихання, вологі хрипи
• Рентгенографія: на тлі затемнення спостерігається просвітлення легеневої 

тканини з горизонтальним рівнем рідини

Респіраторний дистрес синдром

Кардіореспіраторний синдром

Плеврит

Ателектаз

Деструкція

• Огляд: западіння «хворий» половини грудної клітки.
• Перкусія: при неповній закупорці бронха - вкороченя тону, при повній - 

тупий звук
• Аускультація: дихання різкл ослаблене або відсутнє
• Рентгенографія: гомогенна тінь в області ателектазу. Зсув органів 

середостіння в “хвору” сторону



7. Матеріали для самоконтролю:
А. Тести для самоконтролю

Б. Задачі для самоконтролю

1. Для ДН І ступеня характерно: 
A. РаО2 70 - 85 мм рт. ст.
B. РаСО2 45 - 55 мм рт. ст.
C. брадикардія
D. ЖЕЛ знижена на 50%
E. співвідношення ЧСС: ЧД = 2,5: 1

3. Препарат резерву для проведення емпіричної 
терапії негоспітальної пневмонії дитині 7-ми 
років: 

A. цефтріаксон 
B. тертациклін 
C. левофлоксацин 
D. еритроміцин 
E. амоксицилін 

4. Рентгенологічна ознака пневмонії:
A. посилення легеневого малюнка
B. інфільтративні тіні
C. підвищена прозорість легенів 
D. потовщення плеври
E. розширення коренів легень

4. Препарат вибору для проведення емпіричної 
терапії негоспітальної пневмонії у дітей в 
стаціонарі:

A. азитроміцин 
B. тертациклін 
C. левофлоксацин 
D. еритроміцин 
E. цефтріаксон 

Задача №1. Дитина, 8 років, захворіла гостро, коли підвищилася температура до 38оС, з’явився сухий кашель, не-
жить. На 3 день захворювання звернулися до дільничного педіатра з приводу підвищення температури до 38,7оС, посилен-
ня кашлю. При огляді стан середньої важкості, ЧСС 100 в хвилину, ЧД 28 на хвилину. При перкусії відзначається вкорочен-
ня звуку донизу від кута лопатки і в аксилярній області справа. Аускультативно вислуховуються множинні сухі хрипи над 
усією поверхнею легень, а також дрібно- і средньопухирчастi вологі хрипи справа. 

Завдання: 
1. Поставте попередній  діагноз. 
2. Обгрунтуйте.
3. Призначити план дообстеження. 
4. З якими захворюваннями слід проводити диференційний діагноз. 

Відповіді:

1

2

3

4
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ЛІКУВАННЯ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ. ПРОФІЛАКТИКА. 
ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ ІЗ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:
Пневмонія є причиною 15% всіх випадків смерті серед дітей до 5 років у світі. У 2013 році від 
пневмонії померли 935 тисяч дітей у віці до 5 років. Лікування пневмонї в першу чергу визначає 
необхідність вибору адекватної антибактеріальної терапії. Пневмонії з нетяжким перебігом 
доцільно лікувати в амбулаторних умовах з використням оральних антибактеріальних препаратів. 
Госпіталізації як правило підлягають діти молодшого віку та з тяжким перебігом захворювання. 

2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:
• визначати різні клінічні варіанти перебігу пневмонії у дітей 
• визначати тактику ведення хворого з пневмонією 
• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією органів дихання
• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при пневмонії різної 

етіології
• проводити диференційну діагностику та ставити клінічний діагноз при клініко-рентгенологічних 

формах пневмонії 

3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Тема №4

Нормальна анатомія

Назви попередніх 
дисциплін Отримані навички

Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія

Фармакологія

Нормальна гістологія

Мікробіологія

Патологічна анатомія

Пропедевтика педіатрії

Знати анатомічну будову органів дихання, грудної клітки

Знати фізіологію процесів дихання та газообміну

Знати стадії та медіатори запалення

Знати факмакокінетику, фармакодинаміку та дозування препаратів 
для терапії пневмонії

Знати гістологічну будову бронхіального дерева, альвеол, 
мукоциліарної системи

Знати загальну будову бактерій, вірусів, фактори вірулентності 
мікроорганізмів

Знати патоморфологічні зміни при запаленні

Знати методику та семіотику обстеження дітей із захворюваннями 
органів дихання



4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Емпірична анти-
бактеріальна терапія

β-лактамні 
антибіотики

Макроліди

Термін Визначення
антибактеріальна терапія, яка враховує антибактеріальну чутливість 
передбачуваних збудників даної нозологічної форми інфекції та 
світовий досвід застосування АБ-препаратів при певних інфекційно-
запальних захворюваннях

група антибіотиків, які об’єднує наявність у структурі β-лактамного 
кільця. У бета-лактамів відносяться підгрупи пеніцилінів, цефалоспо-
ринів, карбапенемів і монобактами

група антибіотиків, основою хімічної структури яких є макроциклічне 
14- 15- або 16-членні лактоне кільце

4.2. Теоретичні питання до заняття:
1. Загальні підходи до лікування пневмонії у дітей. Показання до госпіталізації.
2. Принципи раціональної антибактеріальної терапії пневмонії у дітей.
3. Емпірична антибактеріальна терапія позагоспітальної пневмонії у дітей в амбулаторних 

умовах.
4. Емпірична антибактеріальна терапія позагоспітальної пневмонії у дітей в стаціонарних 

умовах.
5. Показання до комбінованої антибактеріальної терапії позагоспітальної пневмонії у дітей.
6. Алгоритм  комбінованої антибактеріальної терапії позагоспітальної пневмонії у дітей.
7. Критерії ефекту антибактеріальної терапії пневмонії у дітей.
8. Антибактеріальна терапія нозокоміальної пневмонії у дітей.
9. Принципи ступінчастої антибактеріальна терапія пневмонії у дітей, показання.
10. Особливості антибактеріальної терапії пневмонії у дітей залежно від етіологічного агента.
11. Патогенетична терапія пневмонії у дітей.
12. Показання до антибактеріальної терапія при захворюваннях органів дихання у дітей.
13. Емпірична антибактеріальна терапія захворювань органів дихання у дітей різної 

локалізації.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. збір анамнезу
2. об’єктивне обстеження 
3. визначення попереднього клінічного діагнозу  
4. складання плану обстеження 
5. визначення тактики лікування
6. ведення медичної документації



5.  СТРУКТУРНО ЛОГІЧНА СХЕМА ЗМІСТУ ЗАНЯТТЯ

Бактерії (типові збудники)

Пеніциліни

Азитроміцин, кларитроміцин

Протизапальна терапія

Комбіновані муколітики

Бактерії (атипові збудники)

Цефалоспорини

Ванкоміцин

Амікацин, тобраміцин

Лікування ДН

Антипіретики

Порушують синтез 
клітинної стінки 
бактерій

Порушують синтез 
білків в рибосомах
бактерій

 β-лактамні антибіотики

фенспірид

амброксол, карбоцистеїн

макродіди

оксигенотерапія, ГКС

парацетамол, ібупрофен

противірусні препарати

трентал

протигрибкові препарати

вітамін Е

введення рідини per os, в/в

Віруси

Карбопенеми

Покращення мікроциркуляції

Гриби

Антиоксиданти

Дезінтоксикаційна терапія

Етіотропна 
терапія

β-лактамні антибіотики 

Трициклічні глікопептиди

Аміноглікозиди

Макроліди

Патогенетична 
терапія

Симптоматична 
терапія

Лікування пневмонії

Характеристика антибактеріальних препаратів



6. ЗМІСТ ТЕМИ

Для визначення умов лікування (амбулаторно або стаціонарно) необхідно оцінити ступінь 
тяжкості захворювання і ризик виникнення ускладнень. Амбулаторному лікуванню підлягають діти з 
пневмонією І та ІІ ступеню важкості (див. попередню тему).

• діти віком до 3-х років
• пневмонія ІІІ та IV ступеню важкості
• ДН ІІ-ІІІ або при зниженні SaO2 <90% 
• тахіпное  >70 за хв. для дітей раннього віку, >50 за хв. для 

дітей старшого віку
• утрудненим диханням
• епізоди апное
• неефекіивність амбулаторного лікування через 24-36 год.
• несприятливий преморбідний фоном
• супровідні хронічні захворювання в активній фазі
• несприятливі соціально-побутові умови

• пневмонія V ступеню важкості
• SaO2 <74%
• РО2 /FіO2 <60 мм рт. ст.
• РСО2 >50 мм рт. ст.
• епізодами апное більше 30 сек. (у новонароджених)
• ІТШ  (САТ<70, ДАТ<50 мм рт. ст.)
• необхідністю застосування вазоконстрикторів частіше, 

ніж через 4 год.
• оліго-, анурія
• ДВЗ синдром
• порушенням свідомості

Госпіталізації в соматичний 
стаціонар 

Госпіталізації в ВРІТ 

Етіотропна терапія пневмонії
Антибіотикотерапія – найважливіший засіб лікування пневмонії. Алгоритм антибактеріальної 

терапії буде залежати від походження пневмонії та умов в яких вона проводиться.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ ПОЗАГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

Антибактеріальна терапія позагоспітальної пневмонії в амбулаторних умовах
Для стартової емпіричної терапії при типових позагоспітальних пневмоніях в амбулаторних 

умовах використовують захищені напівсинтетичні пеніциліни. Препаратом вибору при атипових 
пневмоніях, а також у випадку непереносимості β-лактамних антибіотиків є макроліди.

Вибір стартової емпіричної антибактеріальної терапії позалікарняної пневмонії 
в амбулаторних умовах

Алгоритм емпіричної АБТ типової позалікарняної пневмонії (І, ІІ ступінь)
в амбулаторних умовах

Типовий перебіг пневмонїі 
І або ІІ  ступеня важкості

Типовий перебіг пневмонїі І або ІІ 
   ступеня важкості, якщо дитина 
отримувала захищені пеніциліни 

останні 6 місяців

Атиповий перебіг пневмонїі І або ІІ 
   ступеня важкості

Алергія на β-лактамні антибіотики

Захищені пеніциліни Цефалоспорини ІІІ Макроліди

Амоксицилін/
клавулонат

Оцінка 
ефективності 
АБТ терапії 
через 24-36 год

продовжити приойм амоксициліну/клавулонату до 7 днів

замінити цефалоспоринами ІІІ, вирішити питання 
госпіталізації

термінова госпіталізація

+

+/-

_



Показання до комбінованої 
АБТ

Антибактеріальна терапія позагоспітальної пневмонії в стаціонарних  умовах
Для стартової емпіричної терапії при типових позалікарняних пневмоніях в стаціонарних умовах 

використовують цефалоспорини ІІІ покоління.

Перелік антибактеріальних препаратів для емпіричної терапії позагоспітальних 
пневмоніях в амбулаторних умовах

Алгоритм емпіричної АБТ типової пневмонії в стаціонарних умовах

Препарат

амоксіцилін/
клавуланат

цефіксим

цефтибутен

цефподоксим

цефподоксим

азітроміцин

кларитроміцин

Кратність
прийму

2 р/добу

1 р/добу

1 р/добу

2 р/добу

2 р/добу

1 р/добу

2 р/добу

Група АБП

Захищені 
пеніциліни

Цефалоспорини 
ІІІ покоління

Цефалоспорини 
ІІІ покоління

Цефалоспорини 
ІІІ покоління

Цефалоспорини 
ІІІ покоління

Макроліди

Макроліди

Дозування
(мг/кг/добу)

30

8

9

10

10

10

15

Шлях 
введення

per os

per os

per os

per os

per os

per os

per os

+

_

- пневмонія IV та V ступеню важкості
- виражений токсикоз 
- наявність ускладнень
- мультилобарна інфільтрація на рентгенограмі
- відсутній ефект від монотерапії
- імунодефіцитні стани



Перелік антибактеріальних препаратів для емпіричної терапії 
пневмонії в стаціонарних умовах

Препарат

амоксіцилін/
клавуланат

цефотаксим

цефтріаксон

цефтазидім

цефепім

амікацин

меропінем

ванкоміцин

іміпінем

Кратність
прийму

3-4 р/добу

2-3 р/добу

1-2 р/добу

2-3 р/добу

2 р/добу

2 р/добу

3 р/добу

2 р/добу

4 р/добу

Група АБП

Захищені 
пеніциліни

Цефалоспорини 
ІІІ покоління

Цефалоспорини 
ІV покоління

Аміноглікозиди

Карбопенеми

Трициклічні глікопептиди

Дозування
(мг/кг/добу)

25

50-100

50-80

100-150

100

15

60

40

60

Шлях 
введення

в/в

в/в, в/м

в/в, в/м

в/в, в/м

в/в

в/в

в/в

в/в

в/в

Антибактеріальна терапія госпітальної пневмонії в стаціонарних  умовах
Тактивка АБТ нозокоміальної пневмонії визначається етіологічною структурою та показники 

резестентності внутрішнолікарняних штамів.

Антибактеріальна терапія нозокоміальної пневмонії

нозокоміальна пневмонія, яка виникла в 
стаціонарі загального профілю

прогнозовані збудники: Str. Pneumoniae, E. coli, H. 
Influenzae, Pseudomonas spp. (рідко), Str. aureus (рідко)

нозокоміальна пневмонія, яка виникла в ВРІТ, 
в тому числі вентиляційна пневмонія

прогнозовані збудники: Pseudomonas spp., Str. aureus, 
Enterobacteriaceae

цефалоспорин ІІІ + аміноглікозид 
або 

цефалоспорин ІV + аміноглікозид

цефалоспорин ІV + аміноглікозид або ванкоміцин
або

карбапенеми + ванкоміцин або амікацин

Ступінчаста антибактеріальна терапія передбачає на першому етапі призначення 
антибактеріальних препаратів парентерально, а надалі, після досягнення клінічного ефекту, перехід 
на введення того ж антибіотику  перорально.  

Критерії для переведення хворого на пероральне приймання антибіотика:
- нормальна температура під час двох послідовних вимірювань з інтервалом 8 год.
- відсутність задишки
- непорушена свідомість
- позитивна динаміка інших симптомів захворювання
- відсутність порушень всмоктування в шлунково-кишковому тракті



Критерії ефекту антибактеріальної терапії пневмонії

Адекватність вибору стартової антибактеріальної терапії оцінюється в першу чергу за динамікою 
температурної реакції та зменшенням проявів інтоксикації.

Симптом

Інтоксикація

Лихоманка

Задишка

Лейкоцитоз

Інфільтрація на 
рентгенограмі

Фізикальні дані

Сухий кашель

Повний ефектТермін 
оцінки (год)

поліпшення загального 
стану і апетиту24-48 

зниження температури 
тіла (<37,5ºС)48-72 

зменшення задишки48-72 

не наростає або 
зменшується

не наростає або 
зменшується

3-5 днів

3-5 днів

зменшення проявів48-72

змінюється на вологий48-72 

Частковий ефект

поліпшення загального 
стану і апетиту

неповне зниження 
температури тіла

(> 38,0ºС < 37,5ºС)

зменшення задишки

не наростає

не наростає

без змін

змінюється на вологий 
або без змін

Відсутній ефект

не змінюється або 
наростає

не змінюється або 
наростає

не змінюється або 
наростає

не змінюється або 
наростає

не змінюється або 
наростає

не змінюється або 
наростає

не змінюється або 
наростає

ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ ПНЕВМОНІЇ

- оксигенотерапія (при Sa02<90%)
- протизапальна терапія (феспірид, ГКС при ДН ІІ та ІІІ ступенів! )
- антиоксиданти (вітамін Е)
- покращення мікроциркуляцій (трентал)

СИМПТОМАТИЧНА ТЕРАПІЯ ПНЕВМОНІЇ

- муколітики (перевага надається комбінованим муколітикам)
- антипіретики



β-лактами (пеніциліни, цефалоспорини, карбопенеми)
Трициклічні глікопептиди (ванкоміцин)

За механізмом дії

За типом дії

β-лактами (пеніциліни, цефалоспорини, карбопенеми)
Трициклічні глікопептиди (ванкоміцин)
Аминоглікозиди (амікацин, тобраміцин)

бактерицидний ефект бактерицидний ефект при високих дозах
бактеріостатичний ефект при низьких дозах

Аминоглікозиди (амікацин, тобраміцин)
Макроліди (азітроміцин, кларитроміцин)

Макроліди (азітроміцин, кларитроміцин)

Порушують синтез клітинної 
стінки бактерій

Часзалежні антибіотики

Порушують синтез білків в 
рибосомах бактерій

Дозозалежні антибіотики

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ В ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

Показання до призначення антибактеріальних препаратів у дітей із захворю-
ваннями органів дихання: 

1. Дітям перших 6 місяців життя. 
2. Важкий перебіг (нейротоксикоз і ін.). 
3. Наявність обтяженого преморбідного фону (недоношеність, гіпотрофія та ін.)
4. Наявність активних вогнищ хронічної інфекції (тонзиліт, отит та ін.). 
5. Підозра на нашарування бактеріальної інфекції: 

• лихоманка з температурою тіла вище 38,5° С більще 3-х днів
• млявість, відмова від їжі і пиття
• виражені ознаки інтоксикації
• поява задишки
• асиметрія хрипів
• лейкоцитоз, прискорена ШОЕ

6. Тривалість виражених клінічних  симптомів ГРЗ більше 1 тижня
7. Підтверджена мікоплазменна та/або хламідійна інфекція 

Перелік антибактеріальних препаратів для емпіричної терапії 
пневмонії в стаціонарних умовах

1

2



7. Матеріали для самоконтролю:
А. Тести для самоконтролю

Б. Задачі для самоконтролю

Відповіді:
1. Препарат вибору для проведення емпіричної 
терапії негоспітальної пневмонії у дітей в 
амбулаторних умовах:
A. амікацин
B. доксициклін
C. цефтріаксон
D. азитроміцин
E. амоксіцилін

2. Препарат вибору для проведення емпіричної 
терапії негоспітальної пневмонії у дітей в 
стаціонарі:
A. амікацин
B. доксициклін
C. цефтріаксон
D. азитроміцин
E. амоксіцилін

3. Препарат резерву для проведення емпіричної 
терапії негоспітальної пневмонії в амбулаторних 
умовах:
A. амікацин
B. доксициклін
C. цефтріаксон
D. азитроміцин
E. амоксіцилін

4. Показанням до комбінованої 
антибактеріальної терапії негоспітальної 
пневмонії є:
A. вік до 3-х років
B. ДН І ступеня
C. ДН ІІ ступеня
D. значний токсикоз
E. температура >38,50C

1

2

3

4

Задача №1. Дитина, 8 років, захворіла гостро, коли підвищилася температура до 38оС, з’явився сухий кашель, не-
жить. На 3 день захворювання звернулися до дільничного педіатра з приводу підвищення температури до 38,7оС, посилен-
ня кашлю. При огляді стан середньої важкості, ЧСС 100 в хвилину, ЧД 28 на хвилину. При перкусії відзначається вкорочен-
ня звуку донизу від кута лопатки і в аксилярній області справа. Аускультативно вислуховуються множинні сухі хрипи над 
усією поверхнею легень, а також дрібно- і среднепузирчатие вологі хрипи справа. 

Завдання: 
1. Поставте попередній  діагноз. 
2. Призначити лікування. 
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 Тема №5 
 

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНОГО КАШЛЮ У ДІТЕЙ.  
ХРОНІЧНІ БРОНХОЛЕГЕНЕВІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ 

 
1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: 

Хронічний кашель становить 2,5% від загального числа щорічних звернень до лікарів 
в США. Найбільш частою причиною кашлю у дітей хронічні захворювання дихальної 
системи,  гіперреактивність верхніх (алергисні риніти, синусити тощо) та нижніх 
(бронхіальна астма) дихальних шляхів, гастроезофагеальний рефлюкс. 

 
2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ: 

- визначати різні клінічні варіанти перебігу хронічного кашлю у дітей  
- визначати тактику ведення хворого з хронічним кашлем 
- демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією 
органів дихання 

- планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при 
хронічному кашлі різної етіології 

- проводити диференційну діагностику та ставити клінічний діагноз при хнонічному 
кашлі у дітей  

 
3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ  

  

  

Нормальна анатомія

Назви попередніх 
дисциплін Отримані навички

Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія

Фармакологія

Нормальна гістологія

Мікробіологія

Патологічна анатомія

Пропедевтика педіатрії

Знати анатомічну будову органів дихання, грудної клітки

Знати фізіологію процесів дихання та газообміну

Знати стадії та медіатори запалення

Знати факмакокінетику, фармакодинаміку та дозування препаратів 
для лікування хронічного кашлю

Знати гістологічну будову бронхіального дерева, альвеол, 
мукоциліарної системи

Знати загальну будову бактерій, вірусів, фактори вірулентності 
мікроорганізмів

Знати патоморфологічні зміни при хронічному запаленні

Знати методику та семіотику обстеження дітей із захворюваннями 
органів дихання



4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен 
засвоїти студент при підготовці до заняття: 

  

 
4.2. Теоретичні питання до заняття: 

1. Причини хронічного кашлю у дітей. 
2. Диференційна діагностика хронічного кашлю у дітей. 
3. Етіологія та фактори ризику розвитку хронічного бронхіту. 
4. Патогенез хронічного бронхіту у дітей. 
5. Клініко-лабораторна діагностика хронічного бронхіту у дітей. 
6. Інструментальна діагностика хронічного бронхіту у дітей. 
7. Підходи до лікування хронічного бронхіту у дітей 
8. Етіологія та фактори ризику розвитку бронхоектатичної хвороби. 
9. Патогенез бронхоектатичної хвороби у дітей. 
10. Клініко-лабораторна діагностика бронхоектатичної хвороби у дітей. 
11. Інструментальна діагностика бронхоектатичної хвороби у дітей. 
12. Підходи до лікування бронхоектатичної хвороби у дітей 

 

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 
1. збір анамнезу 
2. обєктивне обстеження  
3. візначення попереднього клінічного діагнозу   
4. складання плану обстеження  
5. визначення тактики лікування 
6. ведення медичної документації 

  

Бронхоектатична 
хвороба

Хронічний бронхіт

Термін Визначення
набуте захворювання з локальним хронічним гнійним процесом 
(гнійним ендобронхітом) у безповоротньо змінених (розширених, 
деформованих) і, як правило, функціонально неповноцінних бронхах, 
що виявляється переважно в нижніх відділах легень
хронічне розповсюджене ураження бронхів з повторними загострен-
нями, з морфологічною перебудовою секреторного апарату слизової 
оболонки, розвитком склеротичних змін у більш глибоких шарах брон-
хіальної стінки



5. СТРУКТУРНО ЛОГІЧНА СХЕМА ЗМІСТУ ЗАНЯТТЯ 
 

 

 

 
  

Алгоритм діагностики хронічного кашлю у дітей

Кашель

детальний збір скарг, анамнезу

дані фізикального огляду

зміни з боку органів дихання 
при фізикальному обстеженні

діагностика причин не 
повязаних з патологією ДС

діагностика інших причин

діагностика інших причин

можлива ЛОР патологія

можлива патологія ШКТ

можлива патологія ССС

- консультація ЛОР
- рентгенографія пазух носа
- ларингоскопія тощо

- консультація гастроентеролога
- УЗД органів черевної порожнини
- ФГДС

- консультація кардіолога
- ЕКГ
- Ехо-КГ

призначення 
лікування 

призначення 
лікування

призначення 
лікування

призначення 
лікування

діагноз 
встановлений

діагноз 
встановлений

діагноз 
встановлений

діагноз 
встановлений

- лабораторні методи: загальний аналіз 
крові, СРБ
- інструментальні методи: рентген ОГК, 
КТ, МРТ, бронхоскопія
- етіологічна діагнотика

ні

ні

ні

ні

так так

так так

так

так

так

так

План обстеження дітей з хронічними захворюванням органів дихання 

Загальноклінічні методи

Лабораторні методи

Інструментальні методи

Функціональні тести

Скарги, анамнез, огляд, фізикальне обстеження

ЗАК, б/х аналіз крові (загальний білок та фракції, СРБ, ЛФ),
пілокарпінова проба, бактеріоскопія, бактеріологічні методи, 
серодіагностика

рентгенографія, компютерна томографія, бронхографія, 
бронхоскопія, реопульмонографія 

спірографія, пневмотахометрія, пікфлоуметрія



6. ЗМІСТ ТЕМИ 
Найбільш поширені причини хронічного карлю у дітей: 

- постназальне затікання (postnasal drip syndrom) (54%) 
- гастроезофагальний рефлюкс (28%) 
- бронхіальна гіперреактивність (31%) 
- хронічний бронхіт (7%) 
- бронхоектатична хвороба 
- психогенний кашель 
- туберкульоз 
- вроджені вади серцево-судинної системи 
- вроджені вади бронхолегеневої системи 

ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ 
Етіологія: 
- віруна 
- бактеріальна 
- мікоплазменна 
- грибкова 
- опуртуністичноі інфекції 

 
Патогенез: 

 
 

Класифікація: 
1) За походженням: первинний, вторинний 
2) За формою: простий, гнийний, обструктивний, гнійно-обструктивний 
3) За перебігом: загострення, ремісія 

 
Клінічні діагностичні критерії хронічного бронхіту: 

- загострення процесу з тривалістю кілька місяців, впродовж 2-х років і більше 
- 2-3 загострення на рік протягом не менше 2-х років 
- збереження у фазі ремісії ознак порушення вентиляції легень 
- наявність продуктивного кашлю протягом кількох місяців впродовж 2-х років 
- надсадний малопродуктивний кашель ранком 

 
Параклінічні методи обстеження дітей з хронічним бронхітом: 

 

  

Гостре 
запалення

Хронічне 
запалення

- порушення мукоциліарного кліренса
- порушення дренажної функції
- зниження місцевого імунітету

хронічний 
бронхіт

гіпертрофія і 
гіперфункція 
бронхіальних залоз

етіологічна діагностика з 
визначенням чутливості

рентгенографія ОГК, 
компютерна томографія

бронхоскопія з 
бранш-біопсією

спірометрія, 
пікфлоуметрія

для адекватного вибору антибактеріальної терапії

диференційна діагностика з іншими захворювання 
бронхолегеневої системи

для визначення форми ендобронхіту та оцінки ступеню 
патоморфологічних змін

для визначення ступеню вентиляційних порушень 
(у дітей старше 5-6 років)



Лікування: 

 

БРОНХОЕКТАТИЧНА ХВОРОБА  
Етіологія: 

- природжені і постнатальні вади розвитку легень 
- рецидивуючі неспецифічні запальні захворювання органів дихання 
- сторонні тіла трахеобронхіального дерева 
- туберкульоз 
- спадкові хвороби та системні ураження (муковісцидоз, синдром Картагенера тощо) 
- бактеріальні деструкції легень 

Патогенез: 

 
Класифікація: 
1) За походженням: вроджені, дизонтогенетичні, набуті 
2) За формою: циліндричні, мішковидні, кістовидні 
3) За поширенням: однобічні, двобічні (із зазначенням сегментів) 
4) За вираженість бронхіту: локалізований, дифузний 
5) За перебігом: загострення, ремісія 

Клінічна діагностика бронхоектатичної хвороби: 
- часті респіраторні захворювання (ГРВІ, бронхіти, пневмонії) 
- хронічний кашель (найбільш інтенсивний зранку) 
- ознаки хронічної гіпоксії (задишка, ціаноз, затримка фізичного та психомоторного 
розвитку, деформація фалангів пальців та нігтів) 

- деформація грудної клітки (переважно на стороні ураженння) 
- наявність фізикальних змін з боку дихальної системи в період ремісії 
Параклінічні методи обстеження дітей з бронхоектатичною хворобою: 

 

антибактеріальна терапія
муколітики
антигістамінні (за показаннями)
β2- агоністи (за показаннями)
НПЗП або фенспірид
бронхоскопічна санація (за показаннями)
дихальна гімнастика

санація хронічних вогнищ інфекції
вітамінотерапія
фітотерапія
фармакологіяна імунокорекція
ЛФК

Загострення Ремісія

Етіологічний 
чинник

- порушення мукоциліарного 
   кліренса
- порушення дренажної 
   функції

формування 
бронхоектазів

дистрофічні та
атрофічні зміни 
бронхіальної стінки

ослаблення 
тонусу 
бронхів

етіологічна діагностика з 
визначенням чутливості

рентгенографія ОГК, 
компютерна томографія

бронхоскопія з 
бранш-біопсією

бронхографія

спірометрія, 
пікфлоуметрія

для адекватного вибору антибактеріальної терапії

диференційна діагностика з іншими захворювання 
бронхолегеневої системи

для визначення форми ендобронхіту та оцінки ступеню 
патоморфологічних змін

для визначення форми бронхоектазів

для визначення ступеню вентиляційних порушень 
(у дітей старше 5-6 років)



Лікування: 

 

Оцінка ступеню вентиляційних порушень у дітей 
з хронічними бронхолегеневими захворюваннями 

Для обструктивного типу вентиляційних порушень характерно: 
- ЖЄЛ зменшення  
- ОФВ1 зменшення  
- МВЛ зменшення  
- ЗЄЛ підвищення  

Обструктивний тип 

Показник Відсутні Легкі Помірні Тяжки Вкрай тяжкі 
ЖЄЛ, % > 80 70-80 60-70 50-60 50 
ОФВ1/ЖЄЛ, % 75 60-75 40-60 30 < 40 
МВЛ, % > 80 65-80 45-65 30-45 < 30 
ЗЄЛ, % 80-120 120-150 150-175 120 150 

Для рестрективного типу вентиляційних порушень характерно: 
- ЖЄЛ зменшення  
- ОФВ1 нормальний або незначно знижений  
- МВЛ нормальний або незначно знижений 
- ЗЄЛ підвищення  

 
Рестрективний тип 

Показник Відсутні Легкі Помірні Тяжки Вкрай тяжкі 
ЖЄЛ, % > 80 60-80  56-60 30-50 < 35 
ОФВ1/ЖЄЛ, % > 75 70-75 60-70 50-60 > 75 
МВЛ, % > 80 > 80 70 60-70 50-60 
ЗЄЛ, % 80-120 80-70 60-70 50-60 50 

ЖЄЛ - життєва ємність 
ОФВ1 - об‘єм форсованого видиху за першу секунду 
ЗЄЛ - загальна ємність легень 
МВЛ - максимальна вентиляція легень  

Показання:
 - локалізована форма захворювання
Відносні протипоказання: 
 - циліндричні бронхоектази окремих сегментів  
   без ознак хронічного гнійного запалення
Абсолютні протипоказання:
 - розсіяні двобічні бронхоектази
 - ураження більше 12—13 сегментів
 - легенево-серцева недостатность 
 - амілоїдоз

антибактеріальна терапія
муколітики
бронхоскопічна санація (за показаннями) 
санація хронічних вогнищ інфекції
вітамінотерапія
фітотерапія
ЛФК

Хірургічне Консервативне



7. Матеріали для самоконтролю: 
 
А. Тести для самоконтролю. 
 

1. Найбільш інформативний метод 
діагностики бронхоектазів: 
А) рентгенографія 
B) бронхоскопія 
C) бронхографія 
D) компютерна томографія 
E) спірографія 
 

2. Найбільш інформативний метод 
діагностики вентиляційних 
порушень: 
А) рентгенографія 
B) бронхоскопія 
C) бронхографія 
D) компютерна томографія 
E) спірографія 
 

3. Прояв хронічної гіпоксії у дітей з 
бронхоектазами: 
А) затримка психомоторного  
     розвитку 
B) деформація грудної клітку 
C) кашель 
D) хорстке дихання  
E) хрипи 
 

4. Препарат вибору для проведення 
емпіричної терапії хронічного 
бронхіту в фазі загострення: 
А) амікацин 
B) доксициклін 
C) цефтріаксон 
D) азитроміцин 
E) амоксіцилін 

 
5. Морфологічні зміни характерні для 
хронічного бронхіту за результатами 
бранш-біопсії: 
А) інфільтрація стінки бронхів 
B) склеротичні зміни стінки бронхів 
C) гіпертрофія бронхіальних залоз 
D) атрофія бронхіальних залоз 
E) метаплазія бронхіальних залоз 
 

Відповіді на тестові завдання: 1____; 2____; 3____; 4____; 5____. 
 
Б. Задачі для самоконтролю. 
 
Задача №1. Дитини віком 6 років. Скарги - кашель протягом останніх 3-4 місяців 

переважно в ранковий час, болі в надчеревній ділянці, зниження апетиту, печія, відрижка 
після іди.  

Обєктивно: стан дитини середньої важкості. Шкірні покриви чисті. Носове дихання 
не утруднене. Відмічається гіперемія та гіпертрофія задньї стінки глотки. Перкуторно та 
аускультативно змін з боку дихальної системи не виявлено. Живіт при поверхненій 
пальпації м'який, при глибокій пальпації болісність в епігастральній області. Печінка у 
краю реберної дуги, безболісна. Випорожнення регулярні, без патологічних домішок. 

Завдання:  
1. Поставте попередній  діагноз.  
2. Призначте план дообстеження. 
2. Призначити лікування.  

  



Задача №2. Батьки дитини 4-х років звернулись до педіатра зі скаргами на вологий 
малопродуктивний кашель переважно в ранковий час, що турбує останні 2-3 місяці. З 
анамнезу відомо, кашель зявились після перенесеного ГРЗ. З того часу відмічається 
утруднене носове дихання, під час сну дитина дихає ротом. 

При огляді температура 36,8оС, дитина активна. Носове дихання незначно 
утруднене, виділень немає. Задня стінка глотки вкрита густим слизом, миглалики не 
виходять за дужки. Перкуторно визначається ясний легеневий тон, аускультативно дихання 
пуерильне, хрипів немає. ЧД – 20/хв. Чсс – 86/хв. Тони черця звучні, ритмічні. Живіт мякий 
безболісний. Випорожнення регулярні. Сечовипускання не порушене. 

Рентгенографія ОГК: легеневі поля без інфільтративних змін, легеневий малюнок 
не посилений, корені легень структурні, синуси вільні, тінь серця не змінена. 

Завдання:  
1. Поставте попередній діагноз.  
2. Призначити лікування. 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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Додаткова: 

1. Таточенко В.К. Практическая пульмонология детского возраста. Справочник. - М., 
Медицина, 2000. 

2. Кокосов А.Н. Болезни органов дыхания. Клиника и лечение. - СПб, Лань, 1999. 
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 Тема №6 

 
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА СПАДКОВИХ ТА ВРОДЖЕНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ 
 

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: 
Вроджені вади розвитку бронхолегеневої системи є однією з найбільш складних 

діагностичних і лікувальних проблем сучасної пульмонології. Аномалії бронхолегеневої 
системи виникають в результаті порушень на ранніх стадіях ембріогенезу або 
постнатальних змін, але клінічно проявляються після приєднання інфекційно-запальних 
ускладнень. 

 
2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ: 

- визначати різні клінічні варіанти перебігу вроджених вад розвитку бронхолегеневої 
системи у дітей  

- визначати тактику ведення хворого з вродженими вадами розвитку бронхолегеневої 
системи 

- демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією 
органів дихання 

- планувати обстеження хворої дитини вродженими вадами розвитку бронхолегеневої 
системи та інтерпретувати отримані результати 

- проводити диференційну діагностику та ставити клінічний діагноз при вроджених 
вадах розвитку бронхолегеневої системи у дітей 

 
3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ  

  

  

Нормальна анатомія

Назви попередніх 
дисциплін Отримані навички

Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія

Фармакологія

Нормальна гістологія

Мікробіологія

Патологічна анатомія

Пропедевтика педіатрії

Знати анатомічну будову органів дихання, грудної клітки

Знати фізіологію процесів дихання та газообміну

Знати механізми розвитку та патологічні зміни при хронічній гіпоксії

Знати факмакокінетику, фармакодинаміку та дозування препаратів 
длясимптоматичної терапії у дітей з вродженими вадами розвитку

Знати ембріологію, стадії розвитку та  гістологічну будову бронхіаль-
ного дерева, альвеол, 

Знати загальну будову бактерій, вірусів, фактори вірулентності 
мікроорганізмів

Знати патоморфологічні при вроджених вадах бронхолегеневої 
системи

Знати методику та семіотику обстеження дітей із захворюваннями 
органів дихання



4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен 
засвоїти студент при підготовці до заняття: 

  

 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 
1. Причини вроджених вад розвитку бронхолегеневої системи у дітей. 
2. Класифікація вроджених вад розвитку бронхолегеневої системи у дітей. 
3. Клінічна картина вроджених вад розвитку бронхолегеневої системи у дітей. 
4. Аплазія, агенезія легень: особливості клінічного перебігу, діагностика. 
5. Гіпоплазія легень: особливості клінічного перебігу, діагностика. 
6. Трахеобронхомегалія: особливості клінічного перебігу, діагностика. 
7. Трахеобронхомаляція: особливості клінічного перебігу, діагностика. 
8. Вроджені стенози трахеї та бронхів: особливості клінічного перебігу, діагностика. 
9. Вроджена емфізема: особливості клінічного перебігу, діагностика. 
10. Дивертикули трахеї та бронхів: особливості клінічного перебігу, діагностика. 
11. Трахеостравохідні нориці: особливості клінічного перебігу, діагностика. 
12. Вроджені кісти легень: особливості клінічного перебігу, діагностика. 
13. Секвестрація легень: особливості клінічного перебігу, діагностика. 
14. Синдром Картагенера: особливості клінічного перебігу, діагностика. 

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 
1. збір анамнезу 
2. обєктивне обстеження  
3. візначення попереднього клінічного діагнозу   
4. складання плану обстеження  
5. визначення тактики лікування 
6. ведення медичної документації 

  

Агенезія легені

Аплазія легені

Гіпоплазія легені

Трахео-
бронхомегалія

Трахео-
бронхомаляція

Синдром 
Картагенера 

Секвестрація 
легенів

Дивертикули трахеї 
і бронхів

Синдром Вільямса- 
Кемпбелла

Термін Визначення
відсутність легені разом з головним бронхом

відсутність тканини легені за наявності рудимента головного бронха

недорозвинення бронхів і легеневої паренхіми

є вродженим надмірним розширенням трахеї і крупних бронхів 
(синдром Мунье-Куна)

підвищена рухливість стінок трахеї і бронхів, що супроводжується 
звуження просвіту на видиху і розширення при вдиху

вроджена вада розвитку з тріадою симптомів: зворотне розташовує 
органів, бронхоектазами і хронічним синуїтом

відсутність зв’язку ділянки легені з бронхіальною системою і його кро-
вопостачання з аномальної артерії

одиночні або множинні випинання стінки трахеї і/або бронхів

недорозвинення хрящових кілець бронхів 3-8 порядків



5. СТРУКТУРНО ЛОГІЧНА СХЕМА ЗМІСТУ ЗАНЯТТЯ 
 

 

  

вроджена кіста легені (Q33.0), секвестрація легені (Q33.2), 
інші вроджені аномалії легені (Q33.8), вроджена аномалія легені 
не уточнена (Q33.9)

вроджена трахеомаляція (Q32.0), інші вади розвитку трахеї 
(Q32.1), вроджена бронхомаляція (Q32.2), вроджений стеноз 
бронхів (Q32.3),  інші вроджені аномалії бронхів (Q32.4)

Вроджені 
аномалії легень 
(Q33)

Інші вроджені 
аномалії 
(Q34)

Вроджені аномалії 
трахеї і бронхів
(Q32)

Класіфикація вроджених вад розвитку (МКХ-10)

План обстеження дітей з вродженими вадами органів дихання 

Лікування дітей з вродженими вадами органів дихання 

Загальноклінічні методи

Хірургічне

Консервативне

Лабораторні методи

Інструментальні методи

Функціональні тести

Скарги, анамнез, огляд, фізикальне обстеження

резекція, стентування, пластика

терапія інфекційних ускладнень, лікування ДН, 
покращення мукоциліарного кліренса

ЗАК, б/х аналіз крові (загальний білок та фракції, СРБ, 
ЛФ), пілокарпінова проба, бактеріоскопія, 
бактеріологічні методи

рентгенографія, компютерна томографія, бронхографія, 
бронхоскопія, реопульмонографія 

спірографія, пневмотахометрія, пікфлоуметрія



6. ЗМІСТ ТЕМИ 
Частота виявлення вад розвитку у хворих з хронічними захворюваннями легенів 

(ХЗЛ) коливається від 1,5 до 50% і більш, що, очевидно, пов'язано з нечіткістю критеріїв 
діагностики. 

Класифікація:  
1. Вади, пов'язані з недорозвиненням бронхолегеневих структур: 

- агенезія легень 
- аплазія легень 
- гипоплазия легень 

2. Вади розвитку стінки трахеї і бронхів: 
- трахеобронхомегалія 
- трахеобронхомаляція 
- синдром Вільямса-Кемпбелла 
- бронхомаляція 
- вроджені стенози трахеї;  
- вроджена лобарна емфізема;  
- дивертикули трахеї і бронхів 
- трахеобронхостравохідні нориці 

3. Кісти легенів 
4. Секвестрація легенів 
5. Синдром Картагенера 
6. Вади розвитку легеневих судин: 

- агенезія і гипоплазія легеневої артерії і її гілок 
- артеріальновенозні аневризми і нориці 
- аномальне (транспозиція) впадання легеневих вен 

 
Загальна клінічна картина: 

- часті респіраторні захворювання на 1-му році життя 
- хронічний кашель 
- задишка 
- відставання в фізичному розвитку 
- відставання в психомоторному розвитку 
- деформація грудної клітки та хребта 
- деформація кінцевих фалангів пальців 
- фізикальні зміни з боку органів дихання 
Частота ризних вад розвитку дихальної системи у дітей (за частотою оперативних 

втручань) 

Вада Частота 
Вроджені бронхоектази 58,8% 
Вроджені кісти 10,6 
Проста гіпоплазія 7,6% 
Кістозна гіпоплазія 6,8% 
Лобарна емфізема 3,9% 
Синдром Картагенера 2,4% 
Секвестрація легені 1,7% 
Трахеостравохідні нориці 1,4% 

  



АГЕНЕЗІЯ, АПЛАЗІЯ  
Виникають в результаті порушень на ранніх (кінець 6 тижня) етапах эмбріогенеза.  
Клініка: виявляється в ранньому віці відставанням у фізичному розвитку. Западіння 

грудної клітки на стороні ураження, сколіоз, деформація кінцевих фаланг пальців.  
Характерні задишка, притуплення перкуторного 
звуку, ослаблення дихання на стороні ураження. 

Рентгенографія: звуження легеневого поля, 
зсув тіні серця і високе стояння діафрагми, 
характерно пролабування здорової легені через 
переднє середостіння. 

Лікування: за наявності запальних змін в 
бронхах консервативне, хірургічне.  

ГІПОПЛАЗІЯ 
Проста гіпоплазія - рівномірне недорозвинення всієї легені, частки або сегментів з 

редукцією бронхіального дерева (до 5-10 генерації замість 18-24 в нормі). 
Кістозна гіпоплазія – кістозна перебудова респіраторного відділу. 
Клініка: захворювання проявляється на 1-2-у році життя з гострої пневмонії або 

бронхіту. Надалі у хворих виникають повторні епізоди бронхіту або пневмонії до 3-6 разів 
на рік. Притаманна наявність вологого постійного кашлю з гнійною мокротою, вологі 
хрипи на фоні ослабленого дихання. Затримка фізичниого розвитоку, деформація грудної 
клітки на стороні ураження, сколіоз. 

Рентгенографія: Проста гіпоплазія – 
збіднення легеневого малюнка в зоні ураження, 
зсув середостіння в хвору сторону, компенсаторна 
емфізема. Кістозна гіпоплазія - множинні 
тонкостінні порожнини в ділянці ураженої легені. 

Комп'ютерна томографія: кістозна форма - 
деформації і розширення бронхів, що закінчую-
ться колбовидними або кулястими розширеннями 

 
Бронхографія: при простій гіпоплазії відмічається різке зближення уражених бронхів, 

їх деформація, заповнення контрастною речовиною лише до 4-5 генерації, бронхи 
неуражених сегментів зміщені до області ураження. 

Лікування: оперативне, консервативне (відсутні вентиляційні порушення, рідкі 
загостреннях).  

ТРАХЕОБРОНХОМЕГАЛІЯ 
Клініка: перебіг від безсимптомного до прогресуючого процесу (рецидивуючий круп, 

обструктивний бронхіт, затяжна пневмонія) і дихальної недостатності. Притаманний 
сильний кашель вібруючого характеру з гнійною мокротою, гучне дихання. Виникають 
напади задухи. Часто поєднується з ураженням периферичних відділів легень. 

Бронхоскопія: збільшені розміри трахеї і 
бронхів, можливі мішковидні випинання в їх 
мембранній частині, просвіт трахеї може 
приймати півмісяцеву форму і змінюватися при 
диханні. 

Рентгенографія: діаметр трахеї рівний 
поперечнику грудних хребців або перевищує його 
на прямій рентгенограмі.  

Лікування: консервативне (див. хронічний бронхіт).  

 Ro-ОГК            КТ-ОГК

Ro-ОГК: проста 
гіпоплазія         

КТ-ОГК: кістозна 
гіпоплазія         

 Ro-ОГК            КТ-ОГК



ТРАХЕОБРОНХОМАЛЯЦІЯ 
Клініка: зявляється на 1-2 році життя, залежить від локалізації 

і вираженості дефекту. Характерно гучне дихання, задишка. 
Симптоми посилюються при приєднанні ОРЗ і зберігаються після 
одужання, бронхообструктивний синдром рефрактерний до 
бронходилятаторів.  

Бронхоскопія: зміна просвіту трахеї та бронхів. 
Лікування: хірургічне (стентування), консервативне. 

 
Синдром Вільямса-Кемпбелла  
Клініка: захворювання проявляється до 3-х річного віку у вигляді пневмонії та/або 

бронхіту, що протікає тривало з обструктивним синдромом. Надалі з'являється вологий 
постійний кашель з гнійною мокротою, деформація грудної клітки, деформація кінцеві 
фалангів пальців, затримкою фізичного розвитку, задишка. При аускультації 
вислуховуються розсіяні вологі, переважно середньоміхурцеві хрипи в обох легенях і сухі 
свистячі хрипи переважно на видиху, подовження видиху.  

Рентгенографія: посилення та деформація легеневого малюнка, кільцеподібні або 
овальні прояснення з ущільненими стінками, пневмосклеротичні зміни. 

Бронхографія: локальні розширення сегментарних або субсегментарних бронхів. 
Лікування: консервативне. 

СТЕНОЗИ ТРАХЕЇ ТА БРОНХІВ 
Класифікація: 
1. органічні 

- первинні: зміна стінки трахеї (дефект мембранної частини, в результаті якого 
хрящові кільця повністю або частково замкнуті) 

- вторинні: зовнішня компресія (подвійна або праволежаща дуга аорти, 
неправильне відходження підключичних артерій від дуги аорти) 

2. функціональні (локальною формою трахеомаляції) 
Клініка: інспіраторний стридор (часто 

відразу після народження), який посилюється при 
фізичному навантаженні, шумне дихання, 
задишка, напади ядухи, резистентний до 
лікування «спастичний бронхіт» з відповідною 
фізикальними змінами в легенях.  

Бронхоскопія: звуження просвіту трахеї. 
Лікування: хірургічне.   
ВРОДЖЕНА ЛОБАРНА ЕМФІЗЕМА 
Клініка: у новонароджених і грудних дітей характерні напади порушення дихання на 

фоні годування, плачу або ОРВІ, у дітей на старшого віку на перший план виступають 
рецидивуючі пневмонії і бронхіти. При обстеженні визначається вибухання і відставання 
грудної клітки під час дихання на стороні ураження, коробковий тон та ослаблене дихання 
над ділянкою ураження, зсув органів середостіння в здорову сторону. 

Рентгенографія: підвищення прозорості ураженої ділянки із збідненням легеневого 
малюнка, розширення міжреберних проміжків, зсув середостіння в здорову сторону.  

Лікування: хірургічне.  

ДИВЕРТИКУЛИ ТРАХЕЇ І БРОНХІВ 
Клініка: звичайно має безсимптомний перебіг. 
Бронхоскопія: випинання мембранної частини або проміжків між хрящовими 

кільцями стінки трахеї та/або бронхів. 
Лікування: не потребує, при нагноеннях – хірургічне.  

Бронхоскопія

 Ro-ОГК        Бронхографія



ТРАХЕО- І БРОНХОСТРАВОХІДНІ НОРИЦІ 
Клініка: при широких норицях симптоми виявляються при першому годуванні дитини 

– винакають нападами задухи, кашлю і ціанозу, характерно розвиток аспіраційної 
пневмонії. При вузьких норицях розвивається синдром хронічної аспірації, який 
проявляється рецидивуючим бронхітом або пневмонією. 

Бронхоскопія: дефект стінки трахеї або бронха. 
Лікування: хірургічне. 

КІСТИ ЛЕГЕНІВ 
Бронхогонні кісті - виникають в результаті порушення розвитку бронха, містять в 

своїй стінці елементи бронхіальних структур. 
Легеневі кісти – виникають в результаті дисплазії легеневої паренхіми, стінки 

вистелені альвеолярним епітелієм. 
Клініка: рецедивуючі пневмонії, які виникають в одному і тому ж відділі, в періоді 

ремісії стан задовільний, симптомів інтоксикації і ознак гіпоксії немає. На фоні пневмонії 
або ОРВІ кісти можуть ставати напруженими, прориваючись іноді в плевральну порожнину 
з утворенням пневмо- або піопневмоторакса та розвитком важної дихальної недостатності. 

Рентгенографія: визначаються чітко окреслені одиночні або множинні просвітлення, 
легеневий малюнок незмінений або посилений, корені легенів розширені. 

Лікування: хірургічне, консервативне при загостреннях. 

СЕКВЕСТРАЦІЯ ЛЕГЕНІВ 
1. позачасткова секвестрація - ділянка відділенна від здорової тканини легені листком 
плеври 

2. внутрішньочасткова секвестрація - розташована усередині нормальної легеневої 
тканини 
Клініка: перебіг безсимптомний до моменту розвитку інфекційного процесу 

(пневмонії) в секвестрованій ділянці. 
Рентгенографія: гомогенне затемнення, в деяких випадках з кістозними змінами, 

частіше в області 10-го сегменту. 
Лікування: хірургічне. 

СИНДРОМ ЦИЛІАРНОЇ ДИСКІНЕЗІЇ (синдром Картагенера) 
В основі лежить спадковий дефект дінеінових ручок війок з розвитком циліарної 

дискінезії, нерухомістю сперматозоїдів у чоловіків і порушенням функцій епітелію 
фаллопієвих труб у жінок. 

Клініка: прояви захворювання виникають звичайно в ранньому віці з повторних 
респіраторних захворювань, особливо рецидивуючих синуситів, ринітів, аденоїдитів. 
Зворотнє розташування органів. Можливі інші вади (серця, нирок, полідактилія) розвитку, 
а також гіпофункція ендокринних залоз.  

Рентгенографія: обмежений пневмосклероз з деформація легеневого малюнку. 
Бронхоскопія: поширений гнійний ендобронхіт.  
Діагноз підтверджується за результатами електронної мікроскопії біоптата слизистої 

оболонки носа або бронхів, дослідження рухливості війок при фазово-контрастній 
мікроскопії. 

Скринінгове дослідження: сахариновий тест (оцінка часу переміщення сахарину, 
поміщеного на слизисту носа, до носоглотки (поява солодкого смаку). В нормі до 30 хв.). 

Лікування: консервативне. 

  



7. Матеріали для самоконтролю: 
 
А. Тести для самоконтролю. 
 

1. Найбільш інформативний метод 
діагностики вроджених кіст легень:  
А) рентгенографія 
B) компютерна томографія 
C) бронхографія 
D) магнітно-резонасна томографія 
E) бронхоскопія 
 

2. Найбільш інформативний метод 
діагностики дивертикула трахеї:  
А) рентгенографія 
B) компютерна томографія 
C) бронхографія 
D) магнітно-резонасна томографія 
E) бронхоскопія 
 

3. При синдромі Вільямса-Кемпбелла 
уражаються бронхи: 
А) 1-2 порядків 
B) 3-8 порядків 
C) 8-16 порядків 
D) бронхіоли 
E) альвеоли 

4. Основна причина патологічних змін 
при синдромі циліарного дискінезії: 
А) збільшення обсягу секреції  
     залозистими клітинами 
В) множинні ателектази 
С) нерухомість миготливого епітелію 
D) порушення транспорту іонів хлору  
     через мембрану залозистих клітин 

 
5. Причина порушення мукоциліар-
ного кліренсу при синдромі Вільямса-
Кемпбелла? 
А) порушення транспорту іонів хлору  
     через мембрану залозистих клітин 
В) локальні розширення бронхів 
С) порушення розвитку хрящової  
     структури бронхів  
D) порушення синтезу секреторного  
     IgA 

Відповіді на тестові завдання: 1____; 2____; 3____; 4____; 5____. 
 
Б. Задачі для самоконтролю. 
 
Задача №1. Дитина 8 років поступив в лікарню зі скаргами на утруднене дихання. 
Хлопчик від третьої вагітності. На першому році життя тричі переніс пневмонію. У 

наступні роки госпіталізувався з пневмонією 3-4 рази на рік. 
На момент огляду стан важкий. Маса тіла 29 кг, зріст 140 см. Шкірні покриви бліді, 

ціаноз носогубного трикутника. Симптоми «годинних стекол» і «барабанних паличок». ЧД 
– 40/хв, ЧСС – 120/хв. АТ 90/60 мм рт.ст. Грудна клітка вздута. Перкуторний звук над 
легенями з тимпанічний відтінком. Аускультативно: справа дихання ослаблене, зліва - 
жорстке. Вислуховуються різнокаліберні вологі та сухі хрипи, більше зліва. Тони серця 
приглушені, систолічний шум на верхівці. Печінка +5 см, селезінка не пальпується. 
Випорожнення рясні, з жирним блиском, замазкоподібні. 

Клінічний аналіз крові: НЬ - 100 г/л, Ер - 3,5×1012 / л, Лейк - 7,7×109 / л: п - 8%, с 
- 54%, е - 3%, л - 25%, м - 10%, ШОЕ - 45 мм / год. 

Біохімічний аналіз крові: загальний білок - 60 г/л, альбуміни - 46%, глобуліни - 9%, 
СРБ - ++, ЛФ - 850 Од/л, АЛТ - 36 Од, ACT - 30 Од. 

Пілокарпінова проба: натрій - 132 ммоль/л, хлор - 120 ммоль/л. 
Завдання:  
1. Поставте діагноз.  
2. Скласти план дообстеження. 
3. Призначити лікування.  

 



Задача №2. Хлопчик 4 років. Поступив в стаціонар зі скаргами на постійний 
вологий кашель з виділенням серозно-гнійної або гнійної мокроти. 

Дитина від другої вагітності, що протікала з незначним токсикозом першої 
половини, друге термінових пологів. Маса при народженні 3500 г, довжина 51 см. У масі 
додавав погано. Вага в 1 рік - 9 кг, в 2 роки - 10,5 кг. З перших днів життя відзначалися 
виділення з носа гнійного характеру, утруднене дихання. У віці 8 місяців вперше 
діагностована пневмонія. Повторні пневмонії спостерігалися у віці 1 року і 2 років. На 
першому році життя тричі переніс отит. З другого півріччя життя - часті ГРВІ. У дитини 
відзначався поганий апетит. 

На момент госпіталізації маса тіла 12 кг. Дитина млява, апатична. Шкірні покриви 
бліді, відзначається ціаноз ногосубного трикутника, акроціаноз. Пальці у вигляді 
«барабанних паличок», нігтьові пластинки у вигляді «годинних скелець». ЧД - 32/хв. 
Перкуторно над легенями визначаються ділянки притуплення переважно в прикореневих 
зонах, аускультативно: з обох сторін різнокаліберні вологі хрипи. Межі серця: права - по 
правій середньо-ключичній лінії, ліва - по лівому краю грудини. Тони серця ритмічні, 
вислуховуються чітко праворуч, зазначається м'який систолічний шум, акцент II тону над 
легеневою артерією. ЧСС - 100 ударів на хв. Печінка +2 см з-під краю лівої реберної дуги. 
Пальпується край селезінки справа. Живіт дещо збільшений, м'який, болючий по ходу 
товстої кишки. 

Рентгенограма ОГК: легеневий малюнок посилений, виявляються вогнищеві тіні. 
Рентгенографія гайморових пазух: двостороннє затемнення верхньощелепних 

пазух. 
Завдання:  
1. Поставте діагноз.  
2. Скласти план дообстеження. 
3. Призначити лікування.  
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 Тема №7 
 
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА РЕСПІРАТОРНИХ  

ТА ШКІРНИХ АЛЕРГОЗІВ У ДІТЕЙ 
 

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: 
Згідно з даними ВООЗ в даний час близько 15% дітей страждають на алергічні 

захворювання респіраторного тракту. Поширеність алергічного риніту у більшості країн 
Європи коливається від 10 до 32%. Провідне місце серед різних форм респіраторних 
аллергозов раніше займає бронхіальна астма. В останні роки тяжкість перебігу та 
збільшилась кількість хворих, що страждають даною патологією. У США на бронхіальну 
астму страждає близько 7-10% дитячого населення. 

Гостра кропив'янка у дітей є одним з найбільш частих невідкладних станів в 
алергології у зв'язку з гостротою виникнення алергічної реакції і ймовірністю ускладнення 
у вигляді вентиляційної дихальної недостатності внаслідок стенозу гортані. 

 
2. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ: 

- визначати різні клінічні варіанти перебігу шкірних та респіраторних алергозів  
- визначати тактику ведення хворого з шкірними та респіраторними алергозами 
- демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією 
органів дихання 

- планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при 
шкірних та респіраторних алергозах 

- проводити диференційну діагностику та ставити клінічний діагноз при шкірних та 
респіраторних алергозах 

 
3. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ  

  

  

Нормальна анатомія

Назви попередніх 
дисциплін Отримані навички

Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія

Фармакологія

Нормальна гістологія

Мікробіологія

Патологічна анатомія

Пропедевтика педіатрії

Знати анатомічну будову органів дихання, грудної клітки, шкіри

Знати фізіологію процесів дихання та газообміну

Знати типи та механізми розвитку алергічних реакціях

Знати факмакокінетику, фармакодинаміку та дозування препаратів 
для лікування алегрічних реацій

Знати гістологічну будову бронхіального дерева, альвеол; шкіри
мукоциліарної системи

Знати загальну будову бактерій, вірусів, фактори вірулентності 
мікроорганізмів

Знати патоморфологічні при алергічних реакціях

Знати методику та семіотику обстеження дітей із захворюваннями 
органів дихання



4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен 
засвоїти студент при підготовці до заняття: 

  

4.2. Теоретичні питання до заняття: 
1. Основні причини шкірних та респіраторних алергозів. 
2. Клініка, діагностика атопічного дерматиту. 
3. Лікування атопічного дерматиту. 
4. Клініка, діагностика гострої кропивянки. 
5. Лікування гострої кропивянки. 
6. Клінічні варіанти перебігу вазомоторного риніту, алергічного кнюнктивіту. 
7. Лікування вазомоторного риніту, алергічного кнюнктивіту. 
8. Класификація бронхіальної астми у дітей. 
9. Критерії тяжкості перебігу бронхіальної астми. 
10. Критерії тяжкості захострення бронхіальної астми. 
11. Діагностика бронхіальної астми. 
12. Базисна терапія бронхіальної астми. 
13. Терапія загострення бронхіальної астми. 
14. Невідкладна допомога при набряку Квінке. 
15. Невідкладна допомога при анафілактичному шоку. 

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 
1. збір анамнезу 
2. обєктивне обстеження  
3. візначення попереднього клінічного діагнозу   
4. складання плану обстеження  
5. визначення тактики лікування 
6. ведення медичної документації 

  

Гострий алергоз

Алергічний риніт

Респіраторні 
алергози

Алергічний 
кон’юнктивіт 

Бронхіальна астма

Атопічний дерматит

Кропив’янка

Термін Визначення
клінічне вираження імунної реакції негайного типу (опосередкованої 
IgE) на вплив різних екзогенних алергенів при якому пошкоджуються 
власні тканини
збірне поняття, яке обєднує неінфекційні ураження порожнини носа, 
придаткових пазух, гортані, конюнктиви, бронхів в основі яких лежать 
алергічні імунологічні механізми
алергійне запалення слизової оболонки порожнини носа, що 
характеризується закладанням носа, ринореєю, свербіжем, чханням

алергійне запалення кон’юнктиви, що виявляється свербіжем, 
гіперемією, сльозотечею

хронічне запалення дихальних шляхів з поширеною, але варіабельною, 
зворотньою обструкцією і зростаючою гіперреактивністю бронхів 
зумовлене специфічними імунними (сенсибілізацією та алергією) або 
неспецифічними механізмами
генетично обумовлене, хронічне алергічне запальне захворювання 
шкіри, що характеризується свербінням, висипаннями, рецидивуючим 
перебігом
група захворювань, основним клінічним симптомом яких є висипання 
(частіше пухирі або еритематозні) розміром від декількох міліметрів до 
декількох сантиметрів, чітко відмежовані і підносяться над поверхнею 
шкіри, що супроводжуються вираженим свербінням



5. СТРУКТУРНО ЛОГІЧНА СХЕМА ЗМІСТУ ЗАНЯТТЯ 

 

  

алергічний риніт

клінічна

клінічна

елімінація антигена

гіповолемічний

пилок, пил, кліщі, епідерміс, хімічні сполуки тощо

коровяче молоко, риба, яйця, горіхи, шоколад тощо

медичні препарати, сироватки, отрути

генералізована кропивянка

збір анамнезу, дані обєктивного обстеження

збір анамнезу, дані обєктивного обстеження

гіпоалергенна дієта, ентерособенти

переважають розлади гемодинаміки

алергічний коньюнктивіт

лабораторна

лабораторна

антигістамінні

асфіктичний

набряк Квінке

визначення еозинофілів, IgE, скарифікаційні тести

визначення еозинофілів, IgE, скарифікаційні тести

блокатори Н1- гістамінових рецепторів

переважають ознаки дихальної недостатності

атопічний дерматит

інструментальна

церебральний

локалізована кропивянка

функціональна

ГКС

абдомінальний

анафілактичний шок

рентгенографія (або КТ), бронхоскопія, реопульмографія

переважають симптоми ураження ЦНС

бронхіальна астма

спірометрія, пневмотахометрія

дексаметазон, преднізолон

переважають гастроінтестинальні розлади

з легким 
перебігом

клінічні 
варіанти

інгаляційні

ентеральні

парантеральні

з важким 
перебігом

Алергози

Діагностика шкірних алергозів

Діагностика респіраторних алергозів

Принципи лікування алергозів

Анафілактичний шок

Алергени



6. ЗМІСТ ТЕМИ 
Розвиток алергозів у дітей може викликати велика кількість етіологічних чинників, 

проте розвиток алергічних реакцій будуть залежати від факторів ризику. 

 

Класифікації алергічних реакцій (А.Д. Адо, 1970 р.) виділяють: 
- власнеалергічні (мають в своему розвитку імунологічну стадію) 
- псевдоалергічні (не мають в своему розвитку імунологічну стадію) 

Типи алергічних реакцій (P.Gell, R.Coombs) 

 
Розвиток алегрічних реакцій можливий після сенсибілізації організму та виробленню 

антитіл до алергену. 

 
Основні медіатори запалення 

Медітор Механізм дії Клінічні прояви 
Гістамін, брадикінін, ПДГ2, ФАТ, 
ЛТС4, ЛТД4, ЛТЕ4 

підвищення проникності судинної стінки набряк 

Гістамін, простогландини, 
брадикінін, ФАТ, ЛСТ4, ЛТД4 

вазодилятація гіперемія 

Гістамін подразнення кінцевих рецепторів шкіри свербіж 
Гістамін, калікреїн, ФАТ перерозподіл крові, гіповолемія гіпотензія 
Гістамін, лейкотрієни, ФАТ бронхаспазм, підвищення продукції 

бронхіального секрету 
бронхообструкція 

1. Аліментарні: білок коровячого молока, курячий  
    білок, білок риби, мед, горіхи, шоколад тощо
2. Побутові: пил, побутова хімія
3. Тваринні: епідерміс тварин
4. Пилок
5. Медикаментозні: антибіотики групи пеніцилінів,  
    анальгетики, НПЗП, сульфаніламіди тощо

1. Генетична схильність
2. Штучне вигодовування
3. пасивне паління
4. Погана екологія
5. Використання синтетичних матеріалів
6. Нераціональне харчування
7. Захворювання ШКТ

Етіологічні фактори Фактори ризику

В-залежні

Анафілактичні
(І тип)

Цитотоксичні
(ІІ тип)

Імунокомплексні
(ІІІ тип)

Клітинні
(ІV тип)

Т-залежні

опосередковані
IgE

опосередковані
IgG та IgM

опосередковані 
 ІК*

опосередковані 
Т-лімфоцитами

Розвиваються в перші 
хвилини, години
- анафілактичний шок
- гостра кропивянка
- бронхіальна астма
- вазомоторний риніт
- атопічний дерматит

Розвиваються через 6 годин
- медикаментозна алергія
- гемолітична анемія
- гемолітична хвороба 
  новонароджених
- гостра ревматична 
  лихоманка

Розвиваються через 6-12 годин
- системна червона вовчанка
- ревматоїдний артрит
- гломерулонефрит
- сивороткова хвороба
- геморагічний васкуліт

Розвиваються через 24-72 
години
- контактний дерматит
- туберкулінова проба
- відторгнення 
  трансплантанту

*ІК - імунні комплекси

Сенсибілізація Алергічна реакція

антиген макрофаг Т-хелпер Плазмо-
цит IgE IgEтучні 

клітини
тучні 
клітини

медіатори 
запалення

алерген
повторно

первинна імунна відповідь вторинна імунна відповідь



АЛЕРГІЙНИЙ РИНІТ 
Критерії діагностики: 

 
Лікування залежить від ступеню важкості перебігу алергічного риніту 

 
 

АЛЕРГІЙНИЙ КОНЮНКТИВІТ 
Критерії діагностики: 

 
Лікування передбачае застосування системних антигістамінних препаратів ІІ 

покоління (при легкому та середньовакому перебігу) або І покоління (при важкому перебігу). 
 

АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ 
Критерії діагностики: 

 
Для оцінки ступеня тяжкості, а також ефективності проведеної терапії атопічного 

дерматиту використовують шкалу SСORAD (Scoring of Atopik Dermatitis). 
Лікування атопічного дерматиту залежить від ступеню важкості. 

 
 

- продромальні ознаки: свербіж, чхання, закладеність носа
- дитина постійно чухає, морщить ніс
- сині і темні кола навколо очей
- значні слизисті або водянисті виділення з носа
- утруднене носове дихання
- свербіж повік та сльозотеча; 
- підвищена чутливість слизової оболонки носа до 
   охолодження, пилу, запахів

- риноскопія: набряк слизової оболонки; слизова оболонка  
   блідо-сіра з блакитним відтінком і блискучою поверхнею; 
   відсутність судиннозвужувального ефекту адреналіну
- рентгенографія пазух: потовщення слизової оболонки 
   верхньощелепних пазух, інколи пристінковий гайморит
- цитологія мазка з носа: еозинофілія, базофілія

Клінічні критерії Параклінічні критерії

- антигістамінні місцево
- НПЗП місцево
- антигістамінні ІІ покоління системно

- антигістамінні місцево
- кромглікат натрія місцево
- м-холінолітики місцево
- антигістамінні ІІ покоління системно

- ГКС місцево
- кромглікат натрія місцево
- ГКС системно
- антигістамінні ІІ покоління системно

Легкий Середньоважкий Важкий

- свербіж в очах
- сльозотеча
- серозні та слізові виділення з конюнктиви
- набряк повік
- гиперемія та набряк конюнктиви

- позитивні кон’юнктивальні провокаційні тести

Клінічні критерії Параклінічні критерії

- атопія в анамнезі і у батьків
- типова локалізація уражень: згинальні поверхні кінцівок
- типовий характер висипу: плямисто-папульозний на 
   гіперемованому фоні, ліхенізації, свербіння
- синдром шлунково-кишкової диспепсії

- еозинофілія в загальному аналізі крові
- підвищення рівеня загального IgE

Клінічні критерії Параклінічні критерії

- антигістамінні ІІ покоління системно
- ентеросорбенти

- антигістамінні І покоління системно
- ентеросорбенти

- антигістамінні І покоління системно
- ГКС системно
- ентеросорбенти

Легкий Середньоважкий Важкий

гіпоалергенна діета (!!!)



ГОСТРА КРОПИВЯНКА 
Критерії діагностики: 

 
Лікувальна тактика визначається ступенем важності кропивянки 

 
Перелік препаратів для лікування алергічних реакцій у дітей 

Група Препарат Механізм дії 
Блокатори Н1- 
гістамінових 
рецепторів 

І покоління (хлорпірамін) конкурентна блокада рецепторів 
гістаміну ІІ покоління (лоратадин) 

ІІІ покоління (дезлоратодин) 
Стабілізатори 
мембран 

Кетотіфен інгібують кальційзалежну дегрануляцію 
мастоцитів Кромглікат натрію 

ГКС Дексаметазон знижують синтез і секрецію БАР, 
стабілізують мембрани тучних клітин, 
зменшують кількость Т- і B-лімфоцитів, 
знижують чутливість ефекторних клітин 
до БАР, інгібують антитілоутворення 

Преднізолон 

 

БРОНХІАЛЬНА АСТМА 
Класифікація: 

1. За формою: атопічна, інфекційно-алергічна, змішана 
2. За перебігом: інтермітуюча, персистуюча 
3. За ступенем важкості: І, ІІ, ІІІ, IV 
4. За періодом: загострення, ремісія 
5. Ускладнення: (легеневе серце, емфізема, пневмосклероз, пневмоторакс тощо) 
 
  

- уртикарна, еритематозна висипка з чіткими краями на 
  тулубі, кінцівках, обличчі
- виражене свербіння
- синдром шлунково-кишкової диспепсії
- можлива симптоматика набряку Квінке

- еозинофілія в загальному аналізі крові
- підвищення рівеня загального IgE

Клінічні критерії Параклінічні критерії

- антигістамінні ІІ покоління per os
- ентеросорбенти

- антигістамінні І покоління в/м або в/в
- ГКС в/м або в/в
   преднізолон 2-3 мг/кг/добу
   дексаметазон 0,3-0,4 мг/кг/добу
- ентеросорбенти

- антигістамінні І покоління в/м або в/в
- ГКС системно
   преднізолон 4-5 мг/кг/добу
   дексаметазон 0,5-0,6 мг/кг/добу
- ентеросорбенти
- в/в детоксикація (0,9% NaCl)

Легкий Середньоважкий Важкий

гіпоалергенна діета (!!!)



Критерії діагностики БА у дітей: 

 
Критерії ступеня тяжкості перебігу бронхіальної астми: 

І ступінь 
(інтермітуюча) 

симптоми виникають рідше 1 разу на тиждень 
напади короткотривалі  
нічні симптоми виникають не частіше 2 разів на місяць 
між загостреннями вентиляційні порушення відсутні 

ІІ ступінь 
(легка 
персистуюча) 

симптоми виникають частіше 1 разу на тиждень, але рідше 1 разу на день  
загострення порушують активність і сон 
нічні симптоми виникають частіше 2 разів на місяць, але рідше 1 разу на 
тиждень 
легкі вентиляційні порушення (ОФВ1 80 % від належної величини, добові 
коливання ОФВ1 – 20-30 %) 

ІІІ ступінь 
(середньоважка 
персистуюча) 

симптоми виникають щоденно 
загострення порушують активність і сон 
нічні симптоми астми виникають частіше 1 разу на тиждень 
необхідність у щоденному прийомі b2-агоністів короткої дії 
помірні вентиляційні порушення (ОФВ1 60-80 % від належної величини, 
добові коливання ОФВ1 – >30 %) 

ІV ступінь 
(важка 
персистуюча) 

постійна наявність денних симптомів 
обмеження фізичної активності 
часті нічні симптоми 
помірні вентиляційні порушення між загостреннями (ОФВ1 <60 % від 
належної величини, добові коливання ОФВ1 – >30 %) 

Критерії ступеня тяжкості загострення бронхіальної астми: 

І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь ІV ступінь 
- положення вільне 
- поведінка не 
порушена 

- задишка при фіз. 
навантаженні 

- Wheezing на видиху 
- ЧСС – норма 
- легкі вентиляційні 
порушення 

- SaO2 96-98% 

- положення вільне 
- дитина збуджена 
- задишка в спокої 
- дистанційні хрипи на 
видиху 

- Wheezing на видиху, 
свистячі хрипи 

- тахікардія 
- помірні вентиляційні 
порушення 

- SaO2  <95% 

- ортопное 
- дитина збуджена 
- задишка в спокої 
- дистанційні хрипи на 
вдиху і видиху 

- Wheezing, свистячі 
хрипи на вдиху і 
видиху 

- тахікардія 
- важкі вентиляційні 
порушення 

- SaO2  91-95% 

- ортопное 
- дитина збуджена 
- задишка в спокої 
- ціаноз в спокої 
- ретракція грудної 
клітки 

- дистанційні хрипи на 
вдиху і видиху 

- Wheezing, свистячі 
хрипи на вдиху і 
видиху 

- тахікардія 
- важкі вентиляційні 
порушення 

- SaO2  <90% 

- поява симптомів при контакті з алергеном та зникнення 
  симптомів припинення контакту
- супутні прояви атопії 
- обтяжений по атопії сімейний анамнез
- типові повторні напади ядухи, переважно у нічний час або їх 
   еквіваленти: напади спастичного сухого кашлю, у дітей молодшого 
   віку рецидив бронхообструктивного синдрому 3 рази на рік 
- експіраторна задишка
- шумне дихання, дистанційні свистячі хрипи
- здуття грудної клітки
- втяжіння міжреберних проміжків
- коробковий відтінок перкуторного тону
- сухі свистячі хрипи при аускультації
- висока ефективність від застосування b2–агоністів

- еозинофілія в крові
- еозинофілія у мокротинні та носовому слизу
- підвищений рівень IgE у сироватці крові
- ознаки емфіземи на рентгенограмі
- позитивні результати прик-тестів 
  (у дітей старше 5 років)
- обструктивний тип вентиляційних порушень за 
  результатами спірографії (у дітей старше 5 років)
- позитивні провокаційні тести з бронхо- 
  констрикторами або з фіз. навантаженням

Клінічні критерії Параклінічні критерії



Лікування бронхіальної астми 

Терапія бронхіальної астми складається з лікування загострення і заходів в період 
ремісії (базисна терапія). 

Алгоритм базисної терапії БА 

 
Алгоритм терапії загострення БА 

 
Загострення ІІІ та ІV ступеню важкості БА лікується стаціонарно. 
Оксигенотерапія проводиться при SaO2 >90%. 
Препарати метилксантинів (теофілін) показані при неефективності b2-агоністів та 

системних ГКС.  

β2- агоністи короткої 
дії за потребою

Інтермітуючий перебіг Персистуючий перебіг

інгаляційні ГКС інгаляційні ГКС інгаляційні ГКС

пролонговані
β2- агоністи

пролонговані
β2- агоністи

системни ГКС

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

ІV ступінь

протизапальна терапия з 
метою зменшення 

реактівності бронхів

протизапальна терапія та проведення 
бронходилятаційної терапії протягом тривалого часу

сальбутамол*

+ інгаляційні ГКС
(будесонід)

+ м-холінолітик
(іпратропіум бромід)

+системні ГКС
(дексаметазон)

І ступінь

ІІ ступінь
ІІІ ступінь

ІV ступінь

* 3 рази протягом години з інтервалом 20 хвилин



7. Матеріали для самоконтролю: 
 
А. Тести для самоконтролю. 
 

1. Реакції анафілактичного типу 
повязані з:  
А) IgA 
B) IgG 
C) IgM 
D) IgE 
 

2. Препарат мембраностабілізатор:  
А) супрастин 
B) лоратадин 
C) кетотіфен 
D) дімедрол 
E) преднізолон 
 

3. Препарат b2-агоніст: 
А) сальбутамол 
B) іпротропіум бромід 
C) будесонід 
D) флютіказон 
E) теофілін 

4. В основі розвитку анафілактичного 
шоку лежить алергічна реакція: 
А) І типу 
В) ІІ типу 
С) ІІІ типу 
D) ІV типу 

 
5. Першочерговий заход при 
анафілактичному шоку: 
А) адреналін в/м 
В) дексаметазон в/м 
С) еуфілін в/в 
D) інтубація  
E) регідратація 

Відповіді на тестові завдання: 1____; 2____; 3____; 4____; 5____. 
 
Б. Задачі для самоконтролю. 
 
Задача №1. Дитина 6 років скаржиться на нападоподібний кашель, свистяче 

дихання, задишку. 
 Дівчинка від першої нормально протікала вагітності, термінових пологів. Маса тіла 

при народженні 3400 г, довжина 52 см. З 2 місяців на штучному вигодовуванні. До 1 року 
страждала на атопічний дерматит. Після року відзначалася алергічний висип після 
вживання в їжу шоколаду, полуниці, яєць. У віці 3 і 4 роки, в травні за містом у дівчинки 
виникали короткочасні напади задухи, які самостійно купировались при поверненні в місто. 
У матері дитини рецидивуюча кропив'янка, у батька - виразкова хвороба шлунка. 

При огляді: стан середньої тяжкості. Нав'язливий сухий кашель. Шкірні покриви 
бліді, синява під очима. На щоках, за вухами, в ліктьових і колінних згинах сухість, 
лущення, расчеси. Язик «географічний», ангулярний стоматит. Дихання свистяче, чутне на 
відстані, видих подовжений. ЧД -34/хв. Над легкими перкуторний звук з коробковим 
відтінком, аускультативно велика кількість свистячих хрипів. Межі серця: права - по 
правому краю грудини, ліва - по лівій среднеключичной лінії. Тони серця приглушені, ЧСС 
- 92/хв. Живіт м'який, безболісний. Печінка і селезінка не збільшені. Випорожнення 
регулярні, оформлені. 

Завдання:  
1. Поставте діагноз.  
2. Скласти план дообстеження. 
3. Призначити лікування.  
  



Задача №2. У дитини 4-х років після перенесеного ГРВІ протягом 3-х тижнів 
зберігається кашель. 

Дитина від I вагітності, що протікала з токсикозом у першій половині, термінових 
пологів. Маса тіла при народженні 3300г, довжина 51см. Період новонародженості протікав 
без особливостей, переведений на штучне вигодовування в 3 місяці. З 3,5 місяців страждає 
на атопічний дерматит. З 3,5 років відвідує дитячий садок. З цього ж часу став часто хворіти 
ГРВІ, які щоразу супроводжувалися тривалим кашлем. Консультував отоларингологом, 
діагностовані аденоїдні вегетації 2-го ступеня. У матері дитини харчова і лікарська алергія, 
батько здоровий, палить.  

З анамнезу відомо, захворів гостро з підвищення температури, головного болю, 
слизового виділень з носа і сухого кашлю. Кашель посилювався вранці, іноді напади кашлю 
закінчувалися блювотою. Отримував симптоматичну терапію. 

На момент огляду стан дитини середньої тяжкості, шкірні покриви бліді, 
сльозотеча, ринорея. Кашель нав'язливий, переважно сухий. Температура тіла 37,10С. 
Перкуторно над легенями коробковий звук. Аускультативно видих подовжений, велика 
кількість сухих свистячих хрипів, поодинокі середньоміхурцеві вологі хрипи. ЧД 28/хв, 
ЧСС 110/хв. Межі серця відповідають віковим нормам, тони ритмичні, звучні. Живіт 
м'який, безболісний, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 1,5 см. 

Клінічний аналіз крові: НЬ - 120 г/л, Ер - 4,5×1012 / л, Лейк - 4,9×109 / л: п - 2%, с 
- 48%, е - 5%, л - 38%, м - 9%, ШОЕ - 9 мм / год. 

Рентгенографія грудної клітки: посилення легеневого малюнка, особливо в області 
коренів легень за рахунок перебронхіальних змін, підвищена прозорість легеневих полів в 
дистальних відділах, розширення міжреберних проміжків, горизонтальне стояння ребер. 

Завдання:  
1. Поставте діагноз.  
2. Скласти план дообстеження. 
3. Призначити лікування.  
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