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1. Актуальність теми:
Невпинно зростає кількість дітей, які страждають від так званих функціональних порушень
серцево-судинної системи. Серед цієї патології актуальним слід вважати проблеми ранньої
діагностики артеріальної гіпо- гіпертензії, синдрому вегетативної дисфункції, та розробку
нових методів лікування та профілактики цих станів. Саме артеріальна гіпертензія і гіпотензія є
тим підґрунтям, на якому розвиваються такі серйозні захворювання дорослих як ішемічна
хвороба серця і гіпертонічна хвороба та їх грізні ускладнення, такі як інфаркт міокарда та
інсульт.
2. Конкретні цілі:
 Визначити різні клінічні варіанти перебігу вегетативної дисфункції, синдрому
артеріальної гіпотензії.
 Визначити тактику ведення хворого при вегетативній дисфункції, синдромі артеріальної
гіпотензії.
 Демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією
системи кровообігу.
 Планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при
синдромі вегетативної дисфункції, синдромі артеріальної гіпотензії.
 Проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при
вегетативній дисфункції, артеріальній гіпотензії.
 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у дітей з
пароксизмальною вегетативною недостатністю, колапсом, запамороченням.
3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна
інтеграція)
Назви попередніх дисциплін Отримані навички
1. Нормальна
анатомія Знати анатомію серця та магістральних судин, їх
людини
особливості в дитячому віці. Знати будову та функцію
провідної системи серця.
2. Гістологія
Володіти знаннями про гістологічну будову та
ембріональний розвиток серця і магістральних судин.
3. Нормальна фізіологія Знати особливості функціонування серцево-судинної
людини
системи плоду, новонародженої дитини та дитини
старшого віку в нормі.
4. Патологічна фізіологія Знати особливості функціонування серцево-судинної
системи плоду, новонародженої дитини та дитини
старшого віку в нормі.
5. Фармакологія
Знати лікарські препарати, що впливають на систему
кровообігу та їх застосування в педіатричній практиці.
6. Пропедевтика педіатрії Знати анатомо-фізіологічні особливості серцевосудинної системи у дітей різних вікових груп.
7. Кардіо-ревматологія
1. Знати
принципи
сучасної
класифікації
дитячого віку
вегетативної дисфункції, артеріальної гіпотензії.
2. Знати клінічну картину вегетативної дисфукнції,
артеріальної гіпотензії.
3. Знати основні діагностичні критерії серецевосудинних захворювань у дітей.
4. Оволодіти принципами призначення терапії при
вегетативній дисфункції, артеріальній гіпотензії.

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:
Термін
Вегетативна
дисфункція

Визначення
Вегетативні дисфункції характеризуються симптомокомплексом
розладів психоемоційної, сенсомоторної та вегетативної активності,
пов’язаних із надсегментарними і сегментарними порушеннями
вегетативної регуляції діяльності різних органів і систем.

Артеріальна
гіпотензія
Колапс

Артеріальна гіпотензія - це симптом, що відображає різні ступені
зниження артеріального тиску.
Колапс – це вид гострої судинної недостатності, який характеризується
різким зниженням артеріального та венозного тиску і зниженням маси
циркулюючої крові у судинній системі.
Запаморочення Запаморочення – гостра судинна недостатність, яка проявляється
короткостроковою втратою свідомості.
4.2 Теоретичні питання до заняття:
 Перерахувати найбільш поширені серцево-судинні захворювання, які супроводжуються
порушенням тонусу судин.
 Клінічні варіанти перебігу вегетативних дисфункцій, клінічні прояви артеріальної
гіпотензії.
 Ускладнення вегетативних дисфункцій, артеріальної гіпотензії.
 Диференційна діагностика вегетативної дисфункції, артеріальної гіпотензії.
 Тактика ведення хворої дитини при вегетативній дисфункції, артеріальній гіпотензії.
 Невідкладна допомога при колапсі, запамороченні
4.3 Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті.
 збір анамнезу
 об’єктивне обстеження
 визначення попереднього клінічного діагнозу
 складання плану обстеження
 визначення тактики лікування
 ведення медичної документації.

5.СТРУКТУРНО ЛОГІЧНА СХЕМА ЗМІСТУ ЗАНЯТТЯ
Етіологія

6. Зміст теми
Вегетативні дисфункції характеризуються симптомокомплексом розладів психоемоційної,
сенсомоторної та вегетативної активності, пов’язаних із надсегментарними і сегментарними
порушеннями вегетативної регуляції діяльності різних органів і систем.
Вегетативні дисфункції можуть трансформуватися в такі захворювання, як гіпо- або
гіпертонічна хвороба.
Таблиця 6.1. Робоча класифікація вегетативних дисфункцій у дітей
Клініко-патогенетична
Рівень ураження
Характеристика
форма
вегетативного гомеостазу
Нейроциркуляторна
Надсегментарний
Вихідний вегетативний
дисфункція
тонус (амфотонія,
ваготонія, симпатикотонія)
Вегетативно-судинна
Сегментарний
Вегетативна реактивність
дисфункція
(нормальна,
Вегетативно-вісцеральна
гіперсимпатикотонічна,
дисфункція
асимпатикотонічна,
Пароксизмальна
астеносимпатикотонічна,
вегетативна недостатність
гіпердіастолічна)
Вегетативна забезпеченість
(нормальна, недостатня,
надмірна)

Етіопатогенез

Клінічні форми вегетативних дисфункцій.
Нейроциркуляторна дисфункція зумовлена ангіодистонією церебральних судин, що
призводить до функціональних неврологічних порушень, психоемоційних розладів, ураження
гіпоталомічної зони. Такі зміни являються пусковим механізмом для виникнення вегетативної
дисфункції. Згодом у перебігу захворювання можуть періодично домінувати вегетативносудинні і вегетативно-вісцеральні зміни.

Таблиця 6.2. Клінічні прояви та патофізіологічна сутність нейроциркуляторної
дисфункції у дітей
Синдроми та основні клінічні прояви
Патофізіологічна сутність порушень
Нейроциркуляторний синдром – стійкий
Порушення церебрального кровоплину та
головний біль, запаморочення, кардіалгії.
недостатність тонусу вен, утруднення
венозного відтоку
Психоемоційні розлади – психоемоційна
Розлади нормального взаємовідношення
нестійкість, надмірна поміркованість,
між корою головного мозку та
схильність до тривожних і нав’язливих
підкірковими утвореннями
станів тощо.
Синдром дизадаптації – млявість,
Виснаження резерву адаптації, загальна
підвищена втомлюваність, зниження
енергетична недостатсність з
працездатності, неадекватність щодо
порушеннями біоритмики організму.
фізичних навантажень, метеочутливість,
підвищена чутливість до гіпоксії та ін.
Гіпоталамічний синдром – порушення
Порушення функції гіпоталамічної ділянки
терморегуляції, ожиріння, порушення сну
тощо
Синдром порушення транскапілярного
Підвищення периферичного венозного
обміну – набряклість обличчя, кінцівок,
тиску, порушення капілярного кровообігу
полі артралгії
та внутрішнього тканинного тиску.
Із наведених синдромів при цій формі захворювання найчастіше зустрічається
нейроциркуляторний синдром, для якого більш типовим є надсегментарний рівень ураження,
вихідний вегетативний тонус – ваготонія, при оцінці вегетативної реактивності –
асимпатикотонія або астеносимпатикотонія, недостатня вегетативна забезпеченість.
Синдром психоемоційних розладів – схильність до фобій, відчуття тривоги. Такі зміни
особливо виражені у підлітковому віці. «Фобічний синдром» розуміють стан тривоги,
пов’язаний із певними ситуаціями або об’єктами. Такі стани найчастіше супроводжуються
вегетативними реакціями, що можуть приймати характер вираженої нейроциркуляторної
дисфункції або пароксизмальної вегетативної недостатності
Синдро дезадаптації дуже часто проявляється метеочутливістю, підвищеною чутливістю
до гіпоксії, схильністю до непритомності. Найбільш дезадаптуючими проявами підвищеної
чутливості до гіпоксії є синкопальні пароксизми. За механізмом виникнення при
нейроциркуляторній дисфункції ці стани переважно вазовагальні і ортостатичні.
Непритомності може передувати пресинкопальний стан: відчуття дискомфорту, нудота,
позіхання, пітливість, слабкість у ногах, потемніння в очах миготіння «мушок», шум чи дзвін у
вухах, оніміння кінцівок. Якщо дитина встигає сісти чи лягти, то напад не розвивається
повністю, а обмежується станом оглушення, позіханням, нудотою.
Синкопальний стан характеризується втратою свідомості протягом декількох секунд або
3-5 хвилин, дитина не вступає в контакт. М’язовий тонус різко знижений, обличчя бліде, зіниці
розширені, пульс слабкого наповнення, АТ знижений, тони серця приглушені, частота і ритм
серцевих скорочень можуть бути різні, дихання поверхневе. Свідомість швидко відновлюється.
У постсинкопальному періоді діти відчувають слабкість, головний біль, зберігаються блідість,
артеріальна гіпотензія.
Гіпоталамічний синдром з порушенням терморегуляції найчастіше протікає як
субфебрильний синдром. Цей стан пов’язаний з надсегментарним рівнем ураження ВНС.
Субфебрилітет може бути затяжним, монотонним, в деяких випадках пов’язаним з емоційним
станом дитини. Постановці діагнозу передує ретельне обстеження хворого з метою виключення
інфекційної природи цього стану. Можуть протікати у вигляді короткочасних фебрильних або
гіпотермічних станів, що мають тенденцію до повторення

Вегетативно-судинна дисфункція. Клінічні прояви пов’язані с порушеннями
нейрогуморальної регуляції серцевої діяльності і системного кровообігу в наслідок
функціонального порушення вегетативних структур різного рівня. В залежності від
домінуючого симптомокоплексу виділяють дизрегуляцію по кардіальному або васкулярному
типу.
Таблиця 6.3. Клінічні прояви та патофізіологічна сутність вегетативно-судинної
дисфункції у дітей.
Синдроми та основні клінічні прояви
Патофізіологічна сутність порушень
1
2
Синдром порушення функції збудливості
Порушення збудливості кіркових
міокарду – тахі- брадікардія,
структур, глибинних вегетативних відділів
екстрасістолія, прискорення
мозку, нейросекреції, гормональних
атріовентрикулярної провідності,
відхилень, рецепторні порушення між
сповільнення внутрішлуночкової
СНС та ПСНС
провідності
Гіперкінетичний синдром – артеріальна
Активація симпатоадреналової системи
гіпертензія, підвищення ударного об’єму
гормонів гіпофізу, кори надниркових
крові.
залоз.
1
2
Синдром скоротливої дисфункції міокарду Порушення функції нерва, що
– неприємні відчуття в області серця,
підсилюється. Підвищення кінцевого
задишка при фізичному навантаженні,
діастолічного тиску з порушенням
розслаблення міокарду
артеріальна гіпотензія
Синдром порушення функції збудливості міокарду при вегетативній дисфункції
найбільш суттєво проявляється виникненням нападів пароксизмальної тахікардії на тлі
синдрому Вольфа-Паркінсона-Уайта. Ці стани частіше бувають у дітей з ваготонією, для таких
пацієнтів характерні тривожно-депресивні і фобічні переживання.
У хворих спостерігається пароксизмальна тахікардія на тлі вегетативної дисфункції,
переважно надшлункового (суправентрикулярного) характеру з раптовим початком. Дитина
відчуває сильне серцебиття, нестачу повітря, запаморочення, слабкість, нудоту. Відзначають
блідість шкіри, поліурію. Тони серця голосні, набухають вени шиї. Частота серцевих скорочень
у дітей перших 5-ти років життя становить понад 220 уд./хв.; 5-10 років – понад 200 уд./хв., 10
років і старше – 180 уд./хв. і більше.
У деяких дітей з вихідною ваготонією клініка може розвинутися і у разі 160 ударів за 1
хвилину. Серцева недостатність на тлі вегетативної дисфункції розвивається рідко.
Для синдрому гіперкінетичної та скоротливої дисфункції міокарду притаманна зміна
показників артеріального тиску.
У практичній діяльності педіатрам рекомендується використовувати таблиці
процентильного розподілу систолічного та діастолічного АТ.
Гіперкінетичний синдром найбільш виражений у пубертатному віці, пов’язаний з
бурхливим статевим розвитком, а також активацією у цей період симпатикотонічних реакцій.
Після стабілізації ендокринних змін у частини підлітків тенденція до підвищеного тиску різко
знижується. (Омолодження пацієнтів з підвищеним АТ пов’язане як із психологічним
навантаженням школярів так і наслідками аварії на ЧАЕС).
При гіперкінетичному синдромі діти скаржаться на серцебиття, перебої, можливі
ортостатичні варіанти непритомності. Межа серця нормальна, тони гучні, функціональний
систолічний шум. АТ дуже лабільний.
При синдромах скоротливої або тонічної дисфункції міокарду характерні: велика
кількість скарг, кардіальної спрямованості, переважно знижений артеріальний тиск, наявність
ознак астенізації. Схильність до брадікардії. Перший тон на верхівці ослаблений, лежачи

прослуховується ІІІ тон і систолічний шум функціонального типу, що зникає у вертикальному
положенні. ЕКГ - може бути дихальна аритмія, подовження інтервалу PQ або міграція
провідника серцевого ритму, порушення метаболічних процесів.
Синдром тонічної дисфункції міокарду переважно представлений пролапсом мітрального
клапану з притаманними для нього скаргами та об’єктивними змінами (кардіалгії, серцебиття,
систолічні шуми у V точці, лабільність АТ). Діагноз підтверджується параклінічними даними, в
першу чергу ЕхоКГ.
Вегетативно-вісцеральна дисфункція. Найбільш поширена серед вегетативних змін у
дітей. Характеризується клінічними ознаками порушення вегетативної регуляції внутрішніх
органів (поширені дискінезії стравоходу, шлунку, дванадцятипалої кишки, жовчних шляхів
тощо).
Можуть домінувати здуття кишечника, нудота, нав’язлива гикалка, епігастральний біль,
прояви спастичної або атонічної дискінезії кишечника. Можливе виникнення болю за
грудиною. Стравохідний характер больового синдрому може бути поєднаним з гіперсалівацією,
відрижкою, печією.
При постановці діагнозу проводять езофагогастродуодено-скопію, РН-метрію, УЗД
органів черевної порожнини, ЕКГ та інші методи. Вегето-вісцеральні зміни пов’язані з
органами дихання: напади «нестачі повітря», виникнення псевдоастматичного статусу або
ваготонічного варіанту бронхіальної астми. Порушення вегетативної інервації сечового міхура
супроводжується проявами енурезу, нейрогенного сечового міхура.
Для правильної постановки діагнозу слід використовувати оцінку вихідного
вегетативного тонусу (табл. 6.4)
Таблиця 6.4. Визначення вихідного вегетативного тонусу у дітей
Показники
Симпатикотонія
Ваготонія
Шкіра:
Колір
Білий
Схильність до
Судинний малюнок
Невиражений
почервоніння
Мармуровість, ціаноз
кінцівок
Сальність
Знижена
Підвищена, вугруватий
висип
Потовиділення
Зменшене
Підвищене, гіпергідроз
долонь, стоп
Дермографізм
Рожевий, білий
Червоний, уртикарний
Схильність до набряків
Не виражена
Гідрофільність тканин
Терморегуляція:
Температура тіла
Схильність до підвищення
Знижена
Мерзлякуватість
Відсутня
Підвищена
Виносимість задушливих
задовільна
Погана
приміщень
Температура при інфекціях Висока
Субфебрильна, можливий
термоневроз
Маса тіла
Схильність до схуднення
Схильність до повноти
Апетит
підвищений
Знижений
Почуття спраги
підвищене
Знижене
Серцево-судинна система:
ЧСС
тахікардія
Брадикардія у спокої,
дихальна аритмія, при
навантаженні – тахікардія
Артеріальний тиск
Нормальний або
Знижений
систолічний
підвищений
Артеріальний тиск,
Нормальний або
Нормальний або знижений

діастолічний
Показники
Серцебиття
Кардіалгії
Непритомність
Вестибулярні зміни
Дихальна система:
Частота дихання
Скарги на задишку часті
позіхання
Бронхіальна астма,
респіраторні алергози
Наявність «Клубка» у горлі
Больові відчуття за
грудиною
Шлунково-кишковий тракт:
Слиновиділення
Скарги на нудоту, болі в
животі
Моторика кишківника,
жовчних шляхів
Сечовиділення
Енурез
Нейрогенний сечовий міхур
Алергічні реакції
Збільшення лімфатичних
вузлів, мигдалин, аденоїдів
Поліартралгії (особливо
увечері або вночі)
Нервово-психічні
особливості: головний біль

підвищений
Симпатикотонія
Характерне
Можливі
Спостерігається нечасто
Не характерні

Ваготонія
Не характерне
Бувають часто
Характерна
Характерні

Нормальна або підвищена
Не характерні

Зменшена, глибоке
Характерні

Не характерні

Характерні

Не характерна
Не характерно

Характерна
Характерно

Зменшене

Посилене

Не характерні
Можливі атонічні закрепи

Характерні
Спастичні закрепи,
метеоризм ДЖВШ
Рідко, збільшене за об’ємом Часто, малим об’ємом
Не характерний
Зустрічається часто
Можливий
Гіперрефлекторний тип
гіпорефлекторний тип
Не характерні
Характерні
Не характерні
Характерні
Не характерні

Характерні

Частіше у потилиці,
пов’язаний із
навантаженням

Характерний в лобноскроневих ділянках,
особливо зранку,
метеозалежний,
мігреноподібний
Звужені
Іпохондричні, часто
пригнічені
Знижена
Здібність до зосередження
добра, найбільша
активність – вранці
Глибокий, тривалий,
сповільнений перехід до
активної діяльності
Характерні

Зіниці
Темперамент

розширені
темперанментні

Фізична активність
Психічна активність

підвищена
Неуважність, нездатність
зосередитись, активність
вище вечорами
Пізнє засинання, раннє
пробудження, сон
неспокійний
Не характерні

Сон
Часті позіхання
Аналіз крові:
Еритроцити
Лейкоцити

Кількість переважно
збільшена
Кількість переважно

Переважно зменшена
Переважно зменшена

Лімфоцити
Еозинофіли
ШОЄ
Дані ЕКГ:
ЧСС
Показники
Синусна аритмія
Амплітуда Р ІІ, ІІІ
Інтервал PQ
Зубець T І, ІІ, V5
Інтервал S-T
Кардіоінтервалографія:
Індекс групи

збільшена
Відповідно віковим нормам
Відповідно віковим нормам
Збільшена

Переважно збільшена
Переважно збільшена
Знижена

Тахікардія
Симпатикотонія
Не типова
збільшена
Скорочений або N
знижений, двофазний
Від’ємний у спокої або
ортоположенні
Нижче ізолінії у спокої або
при ортоположенні

Брадікардія
Ваготонія
Типова
Знижена
Подовжений, можлива
блокада
Високий, загострений

Понад 90 у.о.

Менше 30 у.о.
(в нормі 30-90 у.о.)

Вище ізолінії

Пароксизмальна вегетативна недостатність
ПВН – характеризується різноманітними клінічними проявами і потребує від лікаря
надання термінової допомоги. ПВН супроводжується вегетативним кризами, «панічними
атаками».
Провокують вегетативні кризи 3 групи чинників: психогенні, біологічні та фізіологічні.
Найчастіше характер вегетативного кризу відповідає вихідному вегетативному тонусу. Хворих
із надсегментарним рівнем ураження ВНС та гіпоталамічною недостатністю можна розглядати
як групу ризику щодо розвитку пароксизмальних вегетативних порушень.
Пароксизмальна вегетативна недостатність може носити генералізований чи локальний
характер.
Таблиця 6.5.Основні клінічні ознаки симпатико-адреналової та вагоінсулярної кризи у
дітей
Ознаки
Симпатикоадреналова
Вагоінсулярна
Частота виявлення
Часто
Рідше
Наявність передвісників
Відсутні, початок раптовий Спостерігаються млявість,
розбитість
Частота пульсу
Різка тахікардія
Браді, або тахікардія
Артеріальний тиск
Підвищений
Знижений
Напади ядухи
відсутність
Наявність
Пітливість
невиражена
Значна
Озноб, холодні кінцівки
Наявні
Відсутні
Болісні відчуття
В області серця
Головний біль, біль у
животі
Крім вищезазначених варіантів, у педіатричній практиці значно почастішали змішані
генералізовані кризи. Виникають вони за наявності симпатикоадреналової та вагоінсулярної
симптоматики.
При ваготонічному вихідному тонусі симпатико-адренолові кризи часто носять
ускладнений характер.
При змішаних генералізованих кризах найбільш типовими симптомами є:
 Раптовість;

 Короткоплинність;
 Безліч неприємних відчуттів (найчастіше – ядуха, серцебиття та болі в серці,
головний біль);
 Вегетативні розлади (озноб або підвищене потовиділення, «холодний піт»,
запаморочення, нудота, підвищення чи різкий спад t);
 Страх смерті;
 Відносне благополуччя між нападами.
Локальні варіанти пароксизмальної вегетативної недостатності частіше спостерігаються
у вигляді краніоцеребрального, кардіального, абдомінального, дихального та інших синдромів.
Тривалість пароксизмів – від декількох хвилин до годин, повторюваність індивідуальна від 1 випадку протягом декількох місяців, навіть років, до 2-3 разів на тиждень і більше.
Диференційована діагностика ВД
Діагностика ВД базується на вивченні 3-х напрямків:
 Оцінка стану ВНС
 Аналіз соматичної патології
 Аналіз психогенних чинників та особливостей емоційного реагування
Оцінка вихідного вегетативного тонусу робиться згідно таблиці 6.4
Це показник характеризує стан ВНС у періоді відносного спокою. У дітей з амфотонією
відмічається до 2-х симпатикотонічних і 4-х ваготонічних ознак.
При порушенні вегетативного тонусу ці показники підвищуються. Для оцінки
вегетативного тонусу проводять ЕКГ, кардіоінтервалографію, велоергометрію, психологічне
тестування.
При постановці діагнозу важливим є вивчення вегетативної реактивності та
вегетативної забезпеченості.
Під вегетативною реактивністю слід розуміти зміни вегетативних реакцій організму на
зовнішні та внутрішні подразники. Для її вивчення проводять провокаційні проби: фізична
(холодова, теплова), дія на рефлексогенні зони (синокаротидний, солярний, Ашнера)
фармокологічні (з атропіном, адреналіном, інсуліном), аналізується кардіоінтервалографія. При
проведенні різних провакаційних проб у дітей з ваготонією зміни вегетативних показників
більш виражені, ніж у дітей із симпатикотонією.
Під вегетативним забезпеченням діяльності розуміють підтримку оптимального рівня
функціонування ВНС, що зумовлює адекватну її діяльність при емоційному, розумовому і
дозованому фізичному навантаженні.
У
клінічній
практиці
для
цього
проводять
клиноортостатичну
пробу,
кардіоінтервалографію з фізичним навантаженням, реоенцефалографію з помірним
психологічним навантаженням, велоергометрію.
Для визначення стану системного і регіонального кровообігу використовують
реовазографію, дистанційну термографію. У діагностиці нейроциркуляторної дисфункції
реоенцефалографія є одним із самих доступних і досить інформативних методів обстеження.
Важливо оцінити мозковий кровообіг за допомогою транскраніальної доплерографії. У хворих з
вегетативними пароксизмами зміни церебральної гемодинаміки більш виражені, ніж у пацієнтів
з перманентним перебігом. Ці зміни проявляються у вигляді вазодилятації, вазоспазму та
венозної дисциркуляції. Електроенцефалографія, Rö черепа, електроміографія проводяться при
необхідності. Психологічне тестування. Консультації окуліста, невропатолога, ендокринолога,
отоларинголога
є
обов’язковими.
При
необхідності
робиться
ехокардіографія,
ехоенцефалографія, комп’ютерно-томографічне обстеження.
Диференційовану діагностику симпатико-адреналового кризу проводять з первинною та
вторинною артеріальною гіпертензією.
Для первинної артеріальної гіпертензії притаманні: підвищення як систолічного, так і
діастолічного АТ; характер гіпертензії стійкий; обтяжена спадковість, характерна невелика

кількість скарг; вегетативні зміни маловиражені; за даними ЕКГ - ознаки перенавантаження
лівого шлуночка, схильність до ожиріння.
Для виключення вторинної гіпертензії важливе проведення нефро – урологічного
обстеження, виключення кардіальної, ендокринної та церебральної гіпертензії. Необхідно
дослідити очне дно.
Локальні вегетативні кризи варто диференціювати з епілептичними припадками,
скроневимиепілептиформними абдомінальними нападами, «чревною мігренню», вегетативну
псевдоастму – із істинними астматичними нападами, рефлюкс-езофагітним синдромом.
Диференціальну діагностику між нападами суправентикулярної пароксизмальної та
непароксизмальної тахікардії, що трапляється при кардитах, вадах серця. Доцільно провести
ЕхоКГ, ЕКГ, Холтерівський моніторинг.
Клінічні критерії пароксизмальної вегетативної недостатності (В.Г. Майданнік, 2006)
1.
Повторюваність пароксизмів – не менше 3-х, протягом трьох тижнів у
ситуаціях, що не пов’язані з провокуючими чинниками.
2.
Наявність 4-х із 12-ти наведених симптомів:
* пульсація, сильне серцебиття, прискорення пульсу;
* підвищене потовиділення;
* озноб, тремор;
* задишка;
* утруднення дихання;
*біль чи дискомфорт у лівій половині грудної клітини;
* нудота чи абдомінальний дискомфорт;
* відчуття запаморочення;
* відчуття дереалізації;
* страх збожеволіти, страх смерті;
* парестезії;
* приплив тепла або холоду.
3.
Виключення наявності інших соматичних чи психічних захворювань.
Лікування вегетативних дисфункцій
Умовно виділяють два етапи:
Лікування та профілактика непароксизмальних форм ВД
Перший етап
Лікування пароксизмальних форм вегетативної недостатності,
Другий етап
при необхідності і надання невідкладної допомоги під час
вегетативних кризів
Перший етап
Лікування. Режим. Заняття фізкультурою. При схильності до
пароксизмальної вегетативної недостатності не рекомендується
займатися спортом, брати участь у змаганнях.
При ваготонії
Протипоказані заняття гімнастикою, стрибками, важкою
атлетикою, боксом, боротьбою
При симпатикотонії
Протипоказані заняття бігом на довгі дистанції, статичними
навантаженнями.
Дієта
Активність парасимпатичної частини ВНС знижується при
малокалорійній, але багатій білками та кальцієм дієти.
При симпатикотонії
Слід обмежувати у раціоні кількість білків та жирів, вживати
продукти багаті калієм, обмежувати кількість солі.
Психотерапія
Індивідуальна, групова, сімейна, релаксаційна гімнастика
Фізіотерапевтичні
Електрофорез седативних препаратів, спазмолітичних засобів
процедури при вихідній
(5% розчин натрію броміду, 4% розчин магнію сульфату, 2%
симпатикотонії
розчин еуфіліну, 1% розчин папаверину).
При домінуванні
Електрофорез на комірцеву зону (5% розчин кальцію хлориду,
ваготонії
1% розчин кофеїну, мезатону) ДВМ на ділянку надниркових
залоз. Курс 12-15 сеансів. Повторюють курси не раніше ніж

Показання до
призначення
медикаментозної
гіпотензивної терапії

При схильності до
симпатикотонії
Кордевіт
При ваготонії

Для поліпшення
метаболізму міокарду

При домінуванні
ваготонії

При домінуванні
симпатикотонії

через 2 місяці.
 Стабільне підвищення САТ на 10-15 мм рт. ст., ДАТ –
на 5-10 мм рт.ст. вищий за вікові норми;
 Рецидивуючий перебіг пароксизмальної вегетативної
недостатності у вигляді симпатикоадреналового кризу;
 Неадекватна реакція ЧСС і АТ (особливо ДАТ) на
функціональну пробу із дозованим фізичним
навантаженням;
 Відсутність ефекту від немедикаментозної терапії
протягом 6 – 12 місяців;
 Наявність понад 2-х факторів ризику виникнення
есенціальної гіпертензії (обтяжена спадковість,
ожиріння, надмірне споживання солі, гіподинамія,
паління, вживання алкоголю, травми черепа, тривалий
психоемоційний стрес).
Лікування починати з м’яких седативних препаратів переважно
рослинного походження (валеріана, собача кропива серцева,
звіробій – по 1-2 краплі на рік життя, або комбінований варіант,
фітосед – в аналогічних дозах)
по 1 краплі на рік життя на добу. Курс 1-2 місяці.
Транквілізатори, антидепресанти, нейролептики призначають
обережно.
Показані рослинні психостимулятори й адаптогени:
 Загальнотонізуючі – ехінацея, фенхіль, кропива;
 Помірностимулюючі – кава, корінь солодки;
 Засоби, що мають сильний стимулюючий ефект – настої
лимонника, женьшень, елеутерокок. Дози цієї групи
препаратів – 1-2 краплі на рік життя в 1-2 прийоми за 30
хвилин до вживання їжі 3р на добу. Перед сном показані
седативні збори (валеріана, собача кропива звичайна).
Застосовують лікарські збори із плодів шипшини, трави
адонісу весняного. 3-4 тижні з інтервалом в 1 тиждень,
загальний курс 4-6 місяців. Аурокард – кардіотрофічний засіб 1
крапля на рік життя на разовий прийом (не більше 20 крапель)
3р на добу. В умовах гіпоксії міокарду найбільш доцільним є
застосування актовегіну, покращує аеробний обмін в клітинах
шляхом збільшення транспорту та утилізації кисня і глюкози.
Підвищення енергетичного стану кардіоміоцитів, покращує
картину ЕКГ, збільшує хвилинний об’єм серця і зменшує
периферичний опір.
Призначають дітям віком від 3-х років – 0,4-0,5 мл/кг 1р на
добу, в/м, в/в, 3-6 р – 0,25-0,4 мл/кг 1р на добу.
Препарати, що стимулюють активність симпатичної частини
ВНС: кальція лактат, кальція глюконат (0,5-1 г – 3р на добу),
аскорбінова кислота (0,05-0,1 г 2-3р на добу), піридоксин
(0,002-0,004 2-3 рази на добу, перорально або 1-5% розчин 0,51 мл в/м). Курс 2-4 тижні.
Показані препарати калію: панангін, аспаркам, калію оротат –
по 1-2 таблетки на добу, АТФ-лонг – по 10 мг 2-3 рази на добу,
тіамін 0,5-1мл в/м, токоферол 5-10 мг/кг в середину. Курси
лікування 2-4 тижні. Вітамінні комплекси: нейровітан, вітрум.

При нейроциркуляторній
дисфункції

При змішаному варіанті
ВД чи переважній
ваготонії
При нейроциркуляторній
дисфункції
Для поліпшення
мікроциркуляції
У разі вираженої
метеозалежності анти
фронт
При астенії, емоційновольовими розладами,
головний біль
ВСД, гіпотензія, при
порушенні венозного
мозкового кровообігу

З невротичними розладами показані седативні засоби. При
переважанні тонусу парасимпатичної частини ВНС, млявості,
сонливості призначають денний транквілізатор рудатель по
0,005-0,01 мг 2-3 рази на добу (1-1,5 міс). У разі схильності до
панічних атак показані: феназепам – 0,005 г, седуксен 0,0010,005г 2-3 рази на добу 1-2 міс. Курси лікування проводять 2-3
рази на рік.
показані белоїд ,беласпон
З резидуально-органічним змінами ЦНС показані
нейрометоболічні стимулятори, церебропротектори: пірацетам
– 0,1-0,4 – 2-3 рази на добу, енцефабол – 0,05-0,2 – 2-3 рази на
добу.
Призначають цинарізин, трентал, нікотинову кислоту 1-2
таблетки на добу (1-2 міс), через 6 місяців бажано курс
повторити
По 1 краплі на рік життя. ВД з перевагою гіпотонічного
синдрому соматоформних розладах у підлітковому віці. 12-14
років призначають по 1 таблетці інстенону по 2 рази на добу
протягом 4-х тижнів. 14 років і старше – по 1 таблетці 3 рази на
добу протягом 4-х тижнів.
Призначається енцефабол. До 7 років – 50-300 мг на добу, 7
років і старше – до 600 мг на добу.

Призначають рослинний препарат ескузан по 1 мг/кг СД за 30
хв до вживання їжі протягом 1-2 міс. При переважанні
ангіоспазму – танакан (3 мг/кг СД в 3 прийоми 1-3 місяці). При
вазодилятації церебральних артерій, і утрудненні венозного
відтоку можливе використання тонгінаму, на мозкову
гемозінамику нормалізує АТ.
Кардіотрофічний та нейротропний вплив справляє предуктал –
1/2-1таб 2-3 рази на добу (2-4 тижні).
З метою профілактики
На фоні ВД використовують блокатори ß-рецепторів (атенолол,
нападів мігрені
пропраналол), які усувають вазодилятаційний ефект.
Пропраналол призначають 10 мг 1-2 рази на добу. Антагоністи
кальцію 0,5-1 мг/кг.
Ефективні судинні препарати цинаризин, тонгінал,бажано
використовувати ноотропи.
Передбачає лікування пароксизмальних форм вегетативної
Другий етап лікування
недостатності.
Головне завдання під час надання невідкладної допомоги –
нормалізація емоційного стану, що важливо при виникненні
«панічних атак», які найчастіше відбуваються при
симпатикоадреналових кризах.
Забезпечити постільний режим. Заспокійлива бесіда. Якщо
Невідкладна допомога
зазначених заходів недостатньо, доцільно призначити корвалол
при
симпатикоадреналовому чи його аналоги (по 1-2 краплі на 1 рік життя), при
необхідності –транквілізатори (седуксен – 0,1 мл на рік життя,
кризі
в/м або 0,4 мг/кг – реr оs, тазепам – 10-20 мг на добу. При
наявності великого АТ показані спазмолітики: 1-2% р-н
папаверину і 0,5-1% дибазолу по 0,1 мл на 1 рік життя, в/м.

Можна замінити но-шпою в аналогічних дозах.
За відсутності ефекту, неможливості здійснення ін’єкції
призначають ніфедипін (коринфар) – по 2,5-5 мг/під язик. При
відсутності швидкого ефекту можливе поєднання цих засобів з
діуретиками (лазикс – по 1 мг/кг, в/м або в/в).
Якщо криз виникає на тлі підвищеної гідролабільності
пацієнта, то невідкладну допомогу треба починати із
застосування фуросеміду (20-40 мг у середину однократно) і
ніфедипіну (2,5 – 5 мг під язик або у краплях). За відсутності
ефекту і продовженні явищ пароксизму можливе повторне
введенння лазиксу через 30 хвилин.
невідкладну допомогу починають із введення седуксену 1-2 мл
0,5% розчину (5-10 мг), в/в струйно, повільно або магнезії
сульфату – 25% розчин 0,2 мл/кг, в/в.

При судорожній
готовності і виникненні
симпатикоадреналового
пароксизму
При пароксизмах
можливе застосування піроксану (α-адреноблокатор) – 1-2 таб
діенцефального характеру на добу.
При вираженій тахікардії призначають β-адреноблокатори:
пропраналол (індерал) – по 0,5-1 мг/кг, також препарати калію
(панангін, аспаркам)
хворого необхідно покласти, забезпечити доступ свіжого
Невідкладна допомога
повітря, обкласти грілками, дати заспокійливі засоби
при вагоінсулярному
(корвалол, валеріана - по 1-2 краплі на рік життя), солодке
кризі
питво, за умови значного зниження АТ, застосовується
кордіамін в дозі 0,05-0,1 мл на 1 рік життя але не більше 1 мл.
При змішаних варіантах
дози гіпотензивних препаратів повинні бути в 2 рази нижчими.
пароксизмальної
Можливе використання белоїду.
вегетативної
недостатності
Покласти дитину в горизонтальне положення, піднявши нижні
Невідкладна допомога
кінцівки: розтебнути комірець, послабити пояс та інші деталі
при непритомності
одягу, що тиснуть на тіло; забезпечити доступ повітря. Слід
використати рефлекторні засоби: окропити обличчя водою
(холодні компреси на обличчя не показані, оскільки
викликають вагусну реакцію), треба дати понюхати
нашатирний спирт. Після виходу з непритомного стану, бажано
щоб дитина випила гарячий солодкий чай. При тривалому
зомлінні призначають 10% розчин кофеїн-бензоат натрію (0,1
мл на 1 рік життя), або розчин кордіаміну – 0,1 мл на 1 рік
життя, в/м. При вираженій А Гіпотензії вводять мезатон у дозі
0,1 мл на 1 рік життя (не більше 1 мл) в/в струйно.
Що є типовими для пароксизмальної вегетативної
Для усунення панічних
недостатності, можна призначати препарати, які традиційно
атак
застосовують при непароксизмальних варіантах вегетативної
дисфункції: ново-пассит – по ½-1 чайній ложці 3 рази на добу;
пумпан (переважно за наявності симпатикоадреналового
кризу) – кожні 30-60 хв., дітям віком до 12-ти років – по 3-5
крапель, підліткам старше 12 років – по 8-10 крапель до
поліпшення стану; тонгінал через кожні 30 хв., дітям віком до
12-ти років – по 3-5 крапель, підліткам – по 8-10 крапель, але
не більше 8 разів на добу. Цей препарат особливо ефективний
привагоінсулярномукризі, мігрені, синкопальних станах.

Диспансерний нагляд

Профілактичне лікування проводиться у весняний і осінній
періоди (заспокійливі засоби, нейровазопротектори, тривала
вітамінотерапія, проведення санацій хронічних вогнищ
інфекції.

7. Матеріали для самоконтролю:
А. Тести для самоконтролю
1.Для ваготонічного типу
вегетативної дисфункції не
характерно:
А. Гіпергідроз
Б. Білий дермографізм
В. Часті «зітхання»
Г. Схильність до запаморочень
Д. Погана переносимість транспорту
2.Просвіт якої судини над клапанами
більший у дитини в 12 років?
А. аорти
Б. легеневої артерії
В. однаковий
3.Більш швидку діуретичну дію
здійснює:
А. гіпотіазид
Б .лазикс
В.діакарб
Г.верошпірон
Д.тріампур
4. Скарги на відчуття нестачі
повітря, «вдихи» характерні для:
А. ваготонії
Б. симпатикотонії
В. синкопе
Г. колапсу
Д. стенозу аорти
5.Для симпатикотонічного типу
вегетативної дисфункції не
характерно:
А. Червоний дермографізм
Б. Сухість шкірних покровів
В. Схильність до тахікардії
Г. Схильність до атонічних запорів
Д. Схильність до гіпертензії

6.Ортостатичний колапс не може
викликати:
А. Ніфедепін
Б. Престаріум
В. Атенолол
Г. Анапрілін
Д. Преднізолон
7.Фактори ,що забезпечують
величину артеріального тиску:
А. загальний периферійний опір
Б. насосна функція серця
В .об’єм циркулюючої крові
Г. Розтяжимість судин
Д. колатеральний кровообіг
8. Для виявлення вазоренальної
гіпертензії найбільш інформативним
дослідженням є:
А. цистографія
Б. вимірювання артеріального тиску на
ногах
В.внутрішньовенна урографія
Г. Ренальна ангіографія
Д.УЗД судин нирок
9. У дітей з віком швидкість
кровотоку:
А. збільшується
Б. зменшується
В. не змінюється
10. Гостра судинна недостатність
може супроводжуватися:
А. вологим кашлем
Б. вологими хрипами в легенях
В. сухими хрипами в легенях
Г. падінням артеріального тиску

Б. Задачі для самоконтролю
ЗАДАЧА № 1
Хворий Р.,12 років, був госпіталізований зі скаргами на колючі болі в ділянці серця,що
продовжуються по 10-20 хвилин,а також напади головного болю,що виникають переважно
ввечері з частотою 2-3 рази на місяць. Іноді напад головного болю супроводжувався
блюванням, похолоданням кінцівок,зниженням артеріального тиску. Хлопчик погано
переносить транспорт, душні приміщення. Скарги з’явились близько року тому після
розлучення батьків.

З анамнезу відомо, що спостерігається з приводу хронічного тонзиліту. Спадковість обтяжена:
мати страждає на нейроциркуляторну дисфункцію, у батька – виразкова хвороба шлунку.
При огляді активний.Шкірні покрови чисті, з схильністю до почервоніння. Виражений
гіпергідроз. Пальпуються тонзилярні та передньошийні лімфовузли. Гіпертрофія мигдаликів 2
ступеня. В легенях, серці без патологічних змін. ЧСС – 60 хв. АТ – 90/60 мм рт.ст.
ЕКГ: синусова брадикардія з ЧСС - 60 хв.,електрична вісь серця не відхилена. В положенні
стоячи почастішання ЧСС – 96 хв.
Завдання:
1. Обґрунтуйте попередній діагноз.
2. З якими хворобами треба провести диференційну діагностику.
Які принципи лікування даного захворювання.
ЗАДАЧА №2
Хвора Д.,14 років, поступила зі скаргами на часті головні болі, серцебиття, неспокійний сон,
дратівливість. Напади головного болю останнім часом виникають по кілька разів протягом
місяця, проходять після прийому анальгетиків або самостійно, після відпочинку.
З анамнезу відомо,що у бабусі по материнській лінії – гіпертонічна хвороба.
При огляді стан дитини задовільний. Дівчинка астенічної статури. Відзначається гіпергідроз
пахвових западин, кистей рук і стоп. Кінцівки холодні. Пальпуються збільшені підщелепні
лімфовузли. Мигдалики гіпертрофовані. В легенях, серці без патологічних змін. ЧСС –
96хв.,симетричний на обох руках. АТ 150/80 мм рт.ст. на обох руках.
ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС – 96хв.,вертикальне положення електричної осі серця.
Завдання:
1.Обгрунтуйте попередній діагноз.
2.Запропонуйте схему обстеження з метою верифікації діагнозу.
3.Призначте лікування.
4.Вкажіть основні принципи профілактики захворювання.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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1. Актуальність теми:
Артеріальна гіпертензія (АГ) (Код МКХ 10: І10-І15) - одне з найпоширеніших хронічних
захворювань, є основним фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця, судинних
захворювань мозку.
В Україні підвищений АТ виявляється у 25,1% хлопчиків і 11% дівчаток, з віком у підлітків
частіше зустрічається артеріальна гіпертензія, ніж передгіпертензія.
2. Конкретні цілі:
 Визначити різні клінічні варіанти перебігу синдрому артеріальної гіпертензіїта
гіпотензії.
 Визначити тактику ведення хворого при синдромі артеріальної гіпертензії та гіпотензії.
 Демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією
системи кровообігу.
 Планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при
синдромі артеріальної гіпертензії та гіпотензії.
 Проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при
артеріальній гіпертензії та гіпотензії.
 Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах у дітей з
гіпертонічним кризом.
3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (междисциплінарна
інтеграція)
Назви попередніх дисциплін Отримані навички
8. Нормальна
анатомія Знати анатомію серця та магістральних судин, їх
людини
особливості в дитячому віці. Знати будову та функцію
провідної системи серця.
9. Гістологія
Володіти знаннями про гістологічну будову та
ембріональний розвиток серця і магістральних судин.
10. Нормальна фізіологія Знати особливості функціонування серцево-судинної
людини
системи плоду, новонародженої дитини та дитини
старшого віку в нормі.
11. Патологічна фізіологія Знати особливості функціонування серцево-судинної
системи плоду, новонародженої дитини та дитини
старшого віку в нормі.
12. Фармакологія
Знати лікарські препарати, що впливають на систему
кровообігу та їх застосування в педіатричній практиці.
13. Пропедевтика педіатрії Знати анатомо-фізіологічні особливості серцевосудинної системи у дітей різних вікових груп.
14. Кардіо-ревматологія
5. Знати
принципи
сучасної
класифікації
дитячого віку
артеріальної гіпертензії та гіпотензії.
6. Знати клінічну картину артеріальної гіпертензії
та гіпотензії.
7. Знати основні діагностичні критерії серецевосудинних захворювань у дітей.
8. Оволодіти принципами призначення терапії при
артеріальній гіпертензії та гіпотензії.

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
a. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент при підготовці до заняття:
Термін
Артеріальна
гіпертензія
(АГ)

Визначення
Артеріальнагіпертензія
(АГ)
–
цестан,
приякомусереднєзначенняАТс/абоАТд,
розраховане
на
основі
трьохабобільшеокремихвимірювань, рівнеабоперевищуєзначення 95гопроцентилюкривоїрозподіленняАТвпопуляціїдлявідповідноговіку,
статітазросту.
Артеріальна
Артеріальна гіпотензія - це симптом, що відображає різні ступені
гіпотензія
зниження артеріального тиску.
Гіпертензивний Гіпертензивний криз – це раптове значне підвищення АТ від
криз
номрального або підвищеного рівня, яке майже завжди
супроводжується появою чи посиленням розладів з боку органівмішеней або вегетативної нервової системи.
Гіпертонічна
Гіпертонічна хвороба у дітей– клініко-патогенетична форма первинної
хвороба у дітей АГ, що характеризується періодичним або стійким підвищенням АТ,
виникає на фоні надмірної активності симпато-адреналової і/або ренінангіотензин-альдостеронової систем, ендотеліальної дисфункції і
призводить до гіпертензивного ураження органів-мішеней (серця,
нирок, судин головного мозку та сітківки).













b. Теоретичні питання до заняття:
Перерахувати найбільш поширені серцево-судинні захворювання, які супроводжуються
порушенням тонусу судин.
Причини, клінічні прояви артеріальної гіпертензії та гіпотензії.
Ускладнення артеріальної гіпертензії та гіпотензії.
Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії та гіпотензії.
Тактика ведення хворої дитини при артеріальній гіпертензіїта гіпотензії.
Невідкладна допомога при гіпертонічному кризі.
c. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті.
збір анамнезу
об’єктивне обстеження
визначення попереднього клінічного діагнозу
складання плану обстеження
визначення тактики лікування
ведення медичної документації.

6. Зміст теми
У дітей першого року життя первинна АГ не зустрічається, підвищений артеріальний тиск
(АТ) є переважно проявом симптоматичної АГ, обумовленої тромбозом ниркової вени,
коарктацією аорти або захворюваннями наднирників. У дітей дошкільного віку підвищений АТ
також практично завжди має вторинний характер.
Нормальний артеріальний тиск – це систолічний артеріальний тиск (АТс) і
діастолічний артеріальний тиск (АТд), рівень якого > 10-го і <90-го процентилю кривої
розподілу артеріального тиску в популяції для відповідного віку, статі і зросту.
Підвищений артеріальний тиск – АТ 90 -го процентилю кривої розподілу АТ в
популяції для відповідного віку, статі і зросту.
АТ ≥ 90-го, але менше 95 процентилю (або ≥ 120/80 мм рт.ст) інтерпретується як
нормальний високий АТ (передгіпертензія).

Артеріальна гіпертензія (АГ) – це стан, при якому середнє значення АТс і/або АТд,
розраховане на основі трьох або більше окремих вимірювань, рівне або перевищує значення 95го процентилю кривої розподілення АТ в популяції для відповідного віку, статі та зросту.
АТ між 95 і 99 процентилем + 5 мм рт.ст. визначається як АГ І ступеня, АТ вище
значення 99 процентилю + 5 мм рт.ст. – як АГ ІІ ступеня.
Розрізняють первинну та вторинну (симптоматичну) АГ.
Первинна АГ (синоніми «гіпертонічна хвороба», «ессенціальна АГ») – хронічне
захворювання, при якому основним клінічним симптомом є підвищення АТс і/або АТд з
невідомих причин.
Вторинна (симптоматична) АГ – підвищення АТ, обумовлене патологічними
процесами в різних органах і системах.
Виділяють 3 клінічні форми первинної АГ: лабільна АГ; стабільна АГ; гіпертонічна
хвороба. За ступенем тяжкості розрізняють: АГ І ступеня; АГ ІІ ступеня (тяжка).
Лабільна артеріальна гіпертензія – клініко-патогенетична форма первинної АГ, що
характеризується нестійким періодичним підвищенням переважно АТс в денний час. При
цьому, згідно з разовими вимірюваннями АТ, періодично реєструється АТ вище 95-го
процентилю, періодично – нормальний тиск, згідно з добового моніторування АТ (ДМАТ) –
індекс часу АТ в денний час вищий 25%, але нижчий 50%, збільшена варіабельність АТ.
Стабільна АГ – клініко-патогенетична форма первинної АГ, для якої характерне стійке
підвищення систолічного, інколи і діастолічного АТ в денний, а часто і в нічний час. При
цьому, згідно з разовими вимірюваннями АТ, регулярно (3 і більше візитів до лікаря з
інтервалом 10-14 днів) або за результатами домашнього моніторування реєструється середній
рівень АТ вище значення 95-го процентилю. Згідно з ДМАТ середньодобовий і/або
середньоденний АТ перевищує значення 95-го процентилю; індекс часу АТ - 50-100%.
Гіпертонічна хвороба у дітей – клініко-патогенетична форма первинної АГ, що
характеризується періодичним або стійким підвищенням АТ, виникає на фоні надмірної
активності
симпато-адреналової
і/або
ренін-ангіотензин-альдостеронової
систем,
ендотеліальної дисфункції і призводить до гіпертензивного ураження органів-мішеней (серця,
нирок, судин головного мозку та сітківки). Гіпертонічна хвороба встановлюється у дітей старше
16 років при стабільній АГ тривалістю більше 1 року або при наявності ускладнень
(нефропатія, гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, церебральна ангіопатія, ретинопатія).
Якщо у дитини на прийомі у лікаря або в клініці реєструється АТ 95-го процентилю, а
при вимірюванні в іншому місці - нормальний АТ, цей стан визначається як «гіпертензія
білого халату».
«Маскована» (прихована) гіпертензія – це стан, при якому при разових «офісних»
вимірюваннях визначається нормальний АТ, тоді як при моніторуванні в домашніх умовах, або
при використанні добового моніторування АТ виявляється АГ (близько 13% в популяції).
ДІАГНОСТИКА
1. Анамнез.
2. Вимірювання артеріального тиску
3. Добове моніторування артеріального тиску
4. Самостійне (домашнє) моніторування артеріального тиску
5. Об’єктивне обстеження та додаткові методи діагностики
Таблиця 6.1.Лабораторні та інші діагностичні дослідження у хворих з артеріальною
гіпертензією
Обсяг обстеження
Лабораторні та діагностичні дослідження
Рекомендований
Клінічний аналіз крові
Загальний аналіз сечі
Біохімічний аналіз крові (калій, натрій, сечовина, креатинін,
глюкоза)

Додатковий

Ліпідний профіль (загальний холестерин і холестерин
ліпопротеїдів високої щільності)
Електрокардіографія
Ехокардіографія
Ультразвукове дослідження нирок
Огляд очного дна
Кліренс креатиніну
Добова екскреція білка із сечею
Добова екскреція альбуміну із сечею
Рівень кальцію в сироватці крові
Сечова кислота в сироватці крові
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові
Триглицериди в сироватці крові
Глікозильований гемоглобін в сироватці крові
Тиреотропний гормон в сироватці крові

Таблиця6.2.Найбільш часті причини артеріальної гіпертензії в різні вікові періоди
До 1 року
1-6 років
7–12 років
Підлітки
Тромбоз ниркових
Стеноз ниркових
Паренхіматозні
Первинна АГ
артерій або вен
артерій
захворювання нирок Паренхіматозні
Стеноз ниркових
Паренхіматозні
Реноваскулярна
захворювання нирок
артерій
захворювання нирок патологія
Реноваскулярна АГ
Вроджені аномалії
Пухлина Вільмса
Коарктація аорти
Вроджена
нирок
Нейробластома
Первинна АГ
дисфункція кори
Коарктація аорти
Коарктація аорти
Хвороба і синдром
наднирників,
Бронхолегенева
Пухлина
Іценко-Кушинга
гіпертонічна форма
дисплазія
наднирників
Феохромоцитома
Феохромоцитома
(кортикостерома)
Неспецифічний
Синдром ІценкоХвороба Іценкоаортоартеріїт
Кушинга
Кушинга (аденома
(хвороба Такаясу)
Вузликовий
гіпофіза)
Вузликовий
періартеріїт
Феохромоцитома
періартеріїт
Вузликовий
періартеріїт
КЛАСИФІКАЦІЯ
За класифікацією, прийнятою на ІІІ Конгресі педіатрів України (2006) виділяють 3
клінічні форми первинної АГ (лабільну АГ, стабільну АГ та гіпертонічну хворобу). Залежно від
рівня АТ розрізняють стабільну АГ І і ІІ ступеня, при наявності ураження органів-мішеней
(нефропатія, гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, церебральна ангіопатія, ретинопатія)
говорять про ускладнену форму гіпертонічної хвороби.
Приклади формулювання діагнозу:
1.
Лабільна артеріальна гіпертензія
2.
Артеріальна гіпертензія (стабільна артеріальна гіпертензія), І ст.
3.
Артеріальна гіпертензія (стабільна артеріальна гіпертензія), ІІ ст.
4.
Гіпертонічна хвороба, І ступеня, ускладнена форма (гіпертрофія міокарда
лівого шлуночка, каротидний атеросклероз).
МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ (МС)
МС є комбінацією найнебезпечніших факторів ризику серцево-судинних захворювань і
порушень вуглеводного обміну різного ступеня виразності - від порушення толерантності до

глюкози до цукрового діабету 2 типу, що включає в себе абдомінальне ожиріння (АО),
підвищений АТ, підвищений рівень триглицеридів (ТГ), знижений вміст ХС ЛВШ і підвищену
концентрацію глюкози натще.
Діагноз МС може бути встановлений з 10- літнього віку, якщо в дитини або підлітка
мають місце абдомінадбне ожиріння + 2 будь-яких інших вищевказаних компонента МС.
Абдомінадбне ожиріння оцінюється за величиною окружності талії (ОТ) і є необхідним
компонентом МС.
АЛГОРИТМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

ЛІКУВАННЯ
Загальні принципи ведення дітей і підлітків з первинною АГ
1. При виявленні у дитини або підлітка АТ, що відповідає передгіпертензії,
антигіпертензивну терапію не призначають. Рекомендують зміну стилю життя: зниження
надлишкової маси тіла при її наявності.
2. При АГ І ступеня антигіпертензивну терапію дитині або підлітку призначають, якщо за
даними домашнього або добового моніторування виявлено стабільний характер АГ.
3. У хворих із лабільною артеріальною гіпертензією антигіпертензивну терапію
призначають лише при наявності ураження органів-мішеней.
4. АГ ІІ ступеня при «офісному» вимірюванні АТ та індекс часу АТ в денний або нічний
час більше 50% за даними ДМАТ є показанням для антигіпертензивної терапії.
5. Вибір препарату здійснюють з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта,
супутньої патології (ожиріння, цукровий діабет, вегетативна дисфункція, гіпертрофія міокарда
лівого шлуночка, зміни функціонального стану нирок тощо).
Якщо у хворого з первинною АГ виявлено схильність до симпатикотонії, а також при
поєднанні первинної АГ з мігренню призначають -адреноблокатори або інгібітори кальцієвих
каналів.
За наявності у хворого цукрового діабету, мікроальбумінурії та протеїнуричних
захворювань нирок, схильності до ваготонії показано призначення інгібіторів АПФ (іАПФ), при
їх непереносимості - антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ.
6. Лікування починають з мінімальної дози і лише одним лікарським засобом, щоб
зменшити можливі побічні прояви.
7. У разі недостатнього антигіпертензивного ефекту при хорошій переносимості
лікарського засобу, слід збільшити його дозу.
8. Якщо в максимально рекомендованій дозі не настає стабілізації АТ на допустимому
рівні, можна призначити додатково ще один препарат з доповнюючим механізмом впливу
(наприклад, діуретик, якщо дитина приймає інгібітор АПФ).
9. У випадку незадовільної переносимості лікарського засобу необхідно провести заміну
на препарат іншого класу.
10. Бажано використовувати препарати тривалої дії, що забезпечують контроль за АТ
протягом 24 годин при однократному прийомі.
11. Оцінка ефективності антигіпертензивного лікування проводиться через 8-12 тижнів
після початку терапії.
12. Оптимальна тривалість лікарської терапії визначається індивідуально в кожному
конкретному випадку; мінімальна тривалість – 3 міс, бажана - 6-12 міс;
13. Важливим моментом при досягненні контролю за АТ є крок-вниз терапії.
14. При адекватно підібраній терапії через 3 міс безперервного лікування можливе
поступове зниження дози препарату до повної його відміни з продовженням
немедикаментозного лікування при стабільно нормальному АТ.
Зміни способу життя
Рекомендації з контролю за масою тіла включають оптимізацію фізичної активності і
раціоналізацію харчування (зменшення калорійності добового раціону, споживання кухонної
солі).
Раціоналізація харчування. Дієтотерапія АГ є необхідним компонентом комплексного
лікування й спрямована на нормалізацію АТ за допомогою зниження збудження ЦНС,
покращання функціонального стану нирок і кіркової речовини надниркових залоз, а також
нормалізації водно-сольового балансу і тонусу судин. Зменшення індексу маси тіла на 10%
асоціюється із зниженням за короткий час АТ на 8-12 мм рт. ст.
У нормі прийом натрію становить до 1,2 г/день для 4-8-літніх та 1,5 г/день для дітей
старшого віку. Надходження до організму калію відіграє велику роль у зменшенні

толерантності до глюкози, збільшення надходження калію є превентивним фактором
гіпертрофії міокарда лівого шлуночка, серцевої недостатності.
Для підтримки задовільного стану здоров’я дітям старше 5 років необхідно щодня
виділяти не менше 30 хв. для помірних динамічних (аеробних) навантажень і протягом 30 хв. 34 рази на тиждень – інтенсивним фізичним навантаженням.
Обмеження в заняттях спортом та інших видах діяльності повинно бути запропоновано
лише особам із стабільною артеріальною гіпертензією та гіпертонічною хворобою. Обмежують
участь дітей та підлітків у спортивних змаганнях. Не рекомендують види фізичної активності із
значним статичним компонентом. Якщо АГ поєднується з іншими серцево-судинними
захворюваннями, можливість участі в змаганнях визначається з урахуванням діагнозу та
тяжкості розладів.
Медикаментозна антигіпертензивна терапія
Метою терапії АГ є досягнення стійкої нормалізації АТ для зниження ризику ускладнень
та летальності.
Завдання терапії: досягнення цільового рівня АТ (менше значень 90 процентилю
відповідно віку, статі, зросту), покращення якості життя пацієнта, профілактика уражень
органів-мішеней і зворотний розвиток наявних змін, профілактика гіпертонічних кризів.
Таблиця 6.3.Алгоритм медикаментозної антигіпертензивної терапії АГ у дітей і підлітків
Крок 1
Призначається початкова доза антигіпертензивного препарату?
Крок 2
Якщо контроль над АТ не досягнуто доза препарату підвищується до
досягнення цільового рівня АТ
Крок 3
Якщо при максимальній дозі препарату контроль над АТ не досягнуто
призначається інший антигіпертензивний препарат із синергічною дією
Крок 4
Якщо контроль над АТ не досягнуто - призначається третій
антигіпертензивний препарат іншого класу
Таблиця 6.4.Антигіпертензивні засоби для амбулаторного ведення дітей 1-17 років з
артеріальною гіпертензією
Група
Препарат
Дозування
Примітка
Інгібітори Каптоприл
Початкова доза: 0,3-0,5
Контроль калію та креатині
АПФ
мг/кг за 1 прийом
Максимальна доза: 6
мг/кг/добу)
Еналаприл
Початкова доза: 0,08 мг/кг Кашель менше, ніж при
за 1 прийом, до 5 мг/добу
прийомі каптоприлу
Максимальна доза: 0,6
Дітям старше 6 років і при
мг/кг/добу, до 40 мг/добу
рівні креатиніну більше 30
мл/хв на 1,73 м2
Фозиноприл
Підлітки: 5-20 мг/добу за 1
прийом
Лізиноприл
2,5-20 мг на добу за 1-2
прийоми
Раміприл
0,01 мг за 1 прийом
Лозартан
Початкова доза: 0,7
Доза обмежена частотою
мг/кг/добу до 50 мг/добу
серцевих скорочень та
Максимальна доза:1,4
ритмом серця
мг/кг/добу, до 100 мг/добу
ß-адреноАтенолол
Початкова доза: 0,5-1
Не можуть застосовуватись

блокатори
Метопролол

Пропранолол

Блокатори
кальцієвих
каналів

Діуретики

Небіволол
Амлодипін
(норвакс,
стамло)
Фелодипін

мг/кг/добу
Максимальна доза: 2
мг/кг/добу, до 100 мг/добу
Початкова доза: 1-2
мг/кг/добу
Максимальна доза: 6
мг/кг/добу, до 200 мг/добу
Початкова доза: 1-2
мг/кг/добу
Максимальна доза: 4
мг/кг/добу, до 640 мг/добу
Підлітки: 2,5-5 мг/добу
6-17 років - 2,5-5 мг 1 раз
на день

Початкова доза: 2,5
мг/добу
Максимальна доза: 10
мг/добу
Ніфедипін
Початкова доза: 0,25-0,5
пролонгованої
мг/кг/добу
дії
Максимальна доза: 3
мг/кг/добу, до 120 мг/добу
Гідрохлортіазид Початкова доза: 1
мг/кг/добу
Максимальна доза: 3
мг/кг/добу, до 50 мг/добу
Індапамід
Підлітки: 1,5 мг/добу
ретард

при інсулін-залежному
цукровому діабеті
Пропранолол
протипоказано при астмі та
серцевій недостатності
Пролонговані форми
пропранололу можуть
застосовуватись 1 раз на
день

Можуть бути причиною
тахікардії
Їх треба випивати цілими

Контроль за рівнем
електролітів перед
початком терапії і
періодично протягом
прийому.
Використовуються як
додаткові препарати.

Гіпертензивний криз – це раптове значне підвищення АТ від номрального або підвищеного
рівня, яке майже завжди супроводжується появою чи посиленням розладів з боку органівмішеней або вегетативної нервової системи.
Основні причини розвитку ГК у дітей:

Хвороби нирок (гломерулонефрит, аномаліїрозвитку нирок, гемолітико-уремічний
синдром,пухлини, травми тощо).

Нейрогенна патологія (внутрішньочерепна гіпертензія на фоні токсикозу, черепномозкової травми, пухлини, менінгіту, менінгоенцефаліту).

Хвороби судин (коарктація аорти, аномалії судинмозку, нирок, васкуліти).

Системні захворювання сполучної тканини.

Ендокринні захворювання (феохромоцитома,гіпертиреоз, синдром Кушинга та ін.).

Первинна артеріальна гіпертензія (у дітей зустрічається рідше, ніж у дорослих).

Неврози, психогенні і нейровегатативні розлади

Критерії ГК:

раптовий початок;

значне підвищення АТ;

поява або посилення симптомів з боку органів-мішеней.
Патогенез ГК

Види ГК:
 Ускладнені кризи характеризуються гострим або прогресуючим ураженням органівмішеней, становлять пряму загрозу життю хворого та потребують негайного (від кількох
хвилин до однієї-двох годин) зниження AT;
 Неускладнені кризи – без гострого або прогресуючого ураження органів-мішеней,
становлять потенційну загрозу життю хворого і потребують швидкого (протягом кількох годин)
зниження AT.
У дітей та підлітків набагато частіше зустрічаютьсянеускладнені ГК.
Ускладнені ГК:
 гіпертензивна енцефалопатія
 внутрішньомозковий або субарахноїдальний крововилив
 ішемічний інсульт

 транзиторна ішемічна атака
 гострий коронарний синдром
 гострий аритмічний синдром
 гостра лівошлуночкова недостатність
 гостра розшаровувальна аневризма аорти
 гостра ниркова недостатність або гематурія
 прееклампсія та еклампсія.
Неускладнені ГК
 церебральні кризи
 кардіальні неускладнені кризи
 гіпоталамічний пароксизм (діенцефально-вегетативний криз)
 значне підвищення АТ у ранній післяопераційний період
 підвищення систолічного АТ до 240 мм рт. ст. та вище, діастолічного – до 140 мм рт. ст.
та вище навіть без симптомів ураження органів-мішеней.
У дорослих і дітей рівні критеріїв гіпертензивної кризи різняться. У дорослих підвищення
САТ до 240 мм рт. ст. або ДАТ до 140 мм рт.ст. розцінюється як кризовий стан, незалежно від
того,з'явились симптоми з боку органівмішеней чи ще ні,оскільки для кожного хворого воно є
небезпечним.
У дітей критерії АТ, який можна розцінювати як кризовий рівень, залежать не тільки від
характеру захворювання, наявності органів-мішеней, але і від віку, зросту, маситіла, статі. До
10 років ці цифри переважно збігаються з показникамивираженої гіпертензії >99 процентилю.
У підлітковому віці загрозливі критерії виникнення кризового станудуже індивідуальні
(переважання симпатикотонії абопарасимпатикотонії, показники зросту, маси тіла). Якщо САТ
у підлітків у межах 180 мм рт. ст. або ДАТ до110 мм рт. ст., такі пацієнти потребують
невідкладноїмедичної допомоги.
Невідкладна допомога при гіпертензівних кризах удітей та підлітків
Невідкладна допомога при неускладненому ГК. Хворого потрібно покласти в
комфортне положення (бажанона спині з помірно піднятим головним кінцем). Забезпечити
доступ свіжого повітря, звільнити дитину від стискуючого одягу.
У разі розвитку неускладненого кризу, як правило,немає потреби у внутрішньовенному
введенні препаратів.
Такий варіант ГК потребує зниження тиску протягомкількох годин за принципом «крок
за кроком», особливотакого правила треба дотримуватися, якщо в анамнезінемає даних про
стійку гіпертензію. Якщо ГК виник вперше, то, незалежно від його характеру, дитина або
підлітокповинен бути госпіталізований. При нечастих неускладнених ГК у дітей старшого віку
можливе лікування вамбулаторних умовах.
Важливе одночасне призначення з гіпотензивноютерапією седативних препаратів,
переважно у вигляді внутрішньом'язової ін'єкції — бензодiазепiни (седуксен,реланiум,
дiазепам, сибазон) у дозі до 0,2–0,3 мг/кг маситіла. Протигіпертензивну терапію починають з
прийомувсередину препаратів, що мають швидку дію, або з внутрішньом'язових ін'єкцій.
Терапія повинна будуватися запринципом призначення одного гіпотензивного препарату.
Тільки у разі його неефективності протягом очікуваного терміну, призначають засіб, який
входить до іншоїгрупи гіпотензивних препаратів.
У стартовій терапії ГК лікарі широко використовуютьінгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ)каптоприл, який починає діяти через 15 хвилин
(завдякишвидкій абсорбції в шлунку), а пік дії відчутний вже через30–40 хвилин після
прийому, також препарат знижує легеневий тиск. Дози каптоприлу: до 2_х років 0,01–1
мг/кгмаси на добу всередину, повторні прийоми через 8 годин;після 2_х років від 0,5 до 6 мг/кг
маси на добу всередину абосублінгвально через 8 годин. Побічні ефекти каптоприлу —
гіпотензія у хворих з ренін-залежними гіпертензіями.

Треба пам'ятати про протипоказання до призначення каптоприлу — це стеноз
(звуження) ниркових артерій, аорти,первинний гіперальдостеронізм.
Можливий швидкий та стійкий клінічний ефект від іншого АПФ препарату еналаприлу —
доза 0,08–0,6 мг/кг маси на добу, інтервал прийому — через 12–24 години. Початок дії
препарату через 15–30 хвилин, тривалість дії — 6 годин.
Застосування інгібіторів АПФ у дітей рідко призводить до побічних ефектів (кашлю,
висипу або нейтропенії). Препаратам цієї групи, крім антигіпертензивного, властивий ще й
нефропротекторний ефект, що зумовлює їх використання у дітей при виникнені ГК на фоні
цукрового діабету. Однак, застосовуючи інгібітори АПФ, слід пам'ятати про їхню дію на
процеси проліферації, гіпертрофії та дозрівання колагену, що небажано у підлітків.
У випадках неускладненого ГК після 14 років ефективним є стартове застосування
антагоністу кальцию ІІкласу (похідне дигідропирідину) — ніфедипіну (корінфару) короткої дії
сублінгвально у дозі 10–20 мг. Цей препарат має здатність знижувати загальний периферійний
опір, збільшувати серцевий викид і нирковий кровотік.
Початок дії ніфедипіну (корінфару) через 15–30 хвилин. Побічні ефекти — головний біль,
тахікардія, почервоніння, стенокардія. Слід пам'ятати, що в педіатричному віці при призначенні
цього препарату не часто, але можливе, виникнення колаптоїдного стану. Фармадипін, у зв'язку
зі складністю крапельного дозування, у дітей не використовується.
У випадках перебігу ГК з тахікардією доцільно використовувати бета-блокатори, а
саме некардіоселективні —пропранолол (1–4 мг/кг/добу per os через 6–12 годин). При
призначенні пропранололу слід пам'ятати про протипоказання — брадикардія,
бронхоконстрикція. Початок дії пропраналолу через 30–60 хвилин. Також можливе
призначення кардіоселективних бета-блокаторів — атенололу (0,5–2 мг/кг ваги на добу в 1–2
прийоми) або метопрололу (1–6 мг/кг ваги на добу в 1 прийом). Дітям раннього пубертату слід
обмежувати призначення бета-адреноблокаторів у зв'язку з їхньою дією на центральні
регулюючі структури, які беруть участь у процесах статевого дозрівання.
У випадках обтяжливого анамнезу, підвищеної гідролабільності при неускладнених ГК
використовують лазiксу дозі 1–2 мг/кг маси внутрішньом'язово, добова доза до 6 мг/кг маси,
інтервал повторних введень 4–12 годин.
Можна застосовувати також внутрішньом'язові ін'єкції дибазолу у дозі від 0,5 до 2 мл 1
раз на добу (традиційно — по 0,1 мл на рік життя). Початок дії дибазолу через 10–30 хвилин.
Препарат більш ефективний у комбінації з іншими антигіпертензивними засобами. В якості
додаткового засобу можливе внутрішньовенне введення 25% розчину магнію сульфату в дозі
0,2 мл/кг ваги (разова доза), значно рідше 2% еуфіліну 1–3 мг/кг ваги (разова доза), на
фізіологічному розчині.
Передусім слід пам'ятати, що при неускладнених ГК час зниження АТ дорівнює 2–6
годин. Можливо починати з призначення ніфедипіну 5–10 мг всередину. Але цей препарат не
показаний при перенесеному інфарктіміокарда та виразному церебральному атеросклерозі.
Можливо, препаратом вибору буде каптоприл 25–50 мгвсередину, який особливо доцільний
при супутній серцевій недостатності, перенесеному інфаркті міокарда.
У молодому віці доцільно починати з метопрололу 25–50 мг всередину або
пропранололу 10–40 мг всередину, особливо рекомендований він при тахікардії, вегетативних
проявах. Клонід — 0,075–0,15 мг всередину (рекомендований тільки при синдромі «відміни»
клоніду).
Невідкладна допомога при ускладненому ГК.
У випадку розвитку ускладненої кризи пацієнт потребує термінової госпіталізації. Будьяка затримка лікування у разі ускладненого кризу може викликати незворотні наслідки або
смерть. Причому починати надання невідкладної допомоги треба на етапі транспортування. За
можливості хворого треба покласти в комфортне положення (бажано, щоб голова була вище
тулуба). При дуже важкому стані забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів, за
потреби налагодити штучну вентиляцію легенів. Забезпечити подачу кисню. Забезпечити
моніторування життєвих функцій та електрокардіограми. Налагодити внутрішньовенний

доступ. Заспокоїти пацієнта. Шлях введення препаратів переважно внутрішньовенний. Такий
варіант ГК потребує зниження АТ швидко, особливо у випадках ризику розвитку еклампсії або
іншихускладнень з боку ЦНС.
За неможливості негайно здійснити внутрішньовенну інфузію до її початку можна
застосувати сублінгвальний або внутрішній прийом одного із вказаних нижче препаратів: після
14 років сублінгвально ніфедипін (корінфар) короткої дії у дозі 10–20 мг; каптоприл після 2_х
років 0,5–1,0 мг/кг маси; бета_блокатори, а саме пропранолол 1–2 мг/кг, клонідин (клофелін)
0,002–0,03 мг/кг маси добу (переважно у підлітковому віці); периферійний вазодилататор
гідралазин 0,75–7,5 мг/кг маси добу. Можлива внутрішньом'язова ін'єкція лазіксу, дібазолу,
дротоверину (дози наведені вище).
Внутрішньовенне введення («крокове», залежно від ефективності попереднього
препарату):
 Лазікс у дозі 1–2 мг/кг маси, добова доза до 6 мг/кг маси, інтервал введення 4–12 годин.
 Селективний блокатор кальцієвих каналів І класу (похідне дифенілалкіламіну) —
верапаміл 2–10 мг/кгмаси на добу; особливо рекомендований при виникненні ГК на тли
аритмогенного кардіального синдрому; але не використовувати у хворих із серцевою
недостатністю та тих, що лікуються бета-блокаторами.
 Еналаприлат 0,08–0,6 мг/кг маси добу, переважно у підлітковому віці (ефективний при
гострій недостатності лівого шлуночка).
 При судомах, еклампсії 25% розчин магнію сульфату від 0,2 мл/кг маси до болюсних доз
— 5–20 мл повільно.
 За відсутності ефекту від попередніх препаратів —периферійний вазодилататор
гідралазин залежновід маси тіла 25–50–100 мг на одне внутрішньовенне введення.
При гіпертензивній енцефалопатії призначається: еналаприл 0,625–1,25 мг
внутрішньовенне струминне введення; дібазол 30 мг внутрішньовенне введення. При
судомному синдромі: діазепам 10 мг внутрішньовенневведення, кормагнезин 10% або 20%
(магнію сульфат) 1000–2500 мг внутрішньовенно повільно протягом 7–10хвилин.
При ускладненні ГК інсультом, транзиторною ішемічною атакою невідкладну допомогу
треба починати з введення: еналаприлу 0,625–1,25 мг внутрішньовенно струминно, дібазолу 30
мг внутрішньовенно струминно.
При гострому коронарному синдромі надання невідкладної допомоги починають з
введення: нітрогліцеринувнутрішньовенно 2–10 мг/хв, краплинно або в аерозолі 0,4–0,8 мг
ингаляційно; еналаприлу 0,625–1,25 мг внутрішньовенно струминно; морфіну 10 мг
внутрішньовенно струминно.
При набряку легень доцільно надання невідкладної допомоги починати з введення:
еналаприлу 0,625–1,25 мгвнутрішньовенно струминно; нітрогліцерину внутрішньовенно 2–10
мг/хв краплинно або в аерозолі 0,4–0,8 мгінгаляційно; морфіну 10 мг внутрішньовенно;
фурасеміду 20–100 мг внутрішньовенно струминно.
При розшаровуючій аневризмі аорти: обзідан 1–3 мг або верапаміл 5 мг
внутрішньовенно повільно; далі —нітрогліцерин внутрішньовенно 2–10 мг/хв краплинно;
морфін 10 мг внутрішньовенно.
При еклампсії, прееклампсії: кормагнезин 10% або 20% (магнію сульфат) 1000–2500 мг
внутрішньовенно повільно протягом 7–10 хвилин.
Якщо ГК був пов'язаний з наявністю феохромоцитоми, показаний альфа1адреноблокатор празозін 0,005–0,5 мг/кг маси добу (повторний прийом через 6–8 годин). Але
треба пам'ятати, що застосування альфа1-адреноблокаторів у дітей молодше 12 років не
рекомендується через відсутність відповідних досліджень. Іноді на початку лікування цим
препаратом спостерігається ортостатична гіпотензія, запаморочення, можлива також
непритомність та інші.

Таблиця 6.4.Антигіпертензивні препарати для лікування тяжкої АГ у дітей 1-17 років
Найбільш доцільні !
Ліки
Клас
Доза *
Шлях введення Примітка
Есмолол
β -блокатор 100-500 мкг
В інфузії
Дуже короткої дії – вимагає
/кг / хв.
постійної інфузії
Може викликати глибоку
брадикардію. В клінічних
дослідженнях у дітей
препарат викликав значне
зниження АТ
Протипоказання до
застосування ЛЗ: виражена
брадикардія (ЧСС менше
50); СССВ; AV- і САблокада II - III ступеня;
кардіогенний шок; г. СН;
гіперчутливість до
препарату; вік до 18 років
(безпека і ефективність
застосування препарату не
встановлені).!
Лабетало α- і βболюсно: 0,2– В/в болюсно чи Відносні протипоказання:
л
блокатор
1,0
крапельно
бронхіальна астма і тяжка
мг/кг/прийом
серцева недостатність
до 40
мг/прийом
крапельно:
0,25–3,0
мг/кг/год
Натрій
Вазодилята 0,53–10
В інфузії
Моніторинг рівня ціаніду
нітропрус тор
мкг/кг /хв
при тривалому (> 72 годин)
ид
використанні або при
нирковій недостатності, або
використання сумісно з
тіосульфатом натрію.
Іноді доцільні*
Ліки
Клас
Доза
Шлях введення Примітка
Клонідин Центральн 0,05-0,1 мг /
Перорально
Побічні ефекти включають
ий αприйом, може
сухість у роті та седацію
агоніст
повторюватис
Діти, до 12 років:
я до до 0,8 мг
Застосовувати з
загальної дози
обережністю.
!Доцільно для невідкладних гіпертензивних і деяких ургентних станах.
* Всі рекомендації з дозування засновані на думці експертів чи серії досліджень, якщо інше не
зазначено.
Артеріальна гіпотензія - це симптом, що відображає різні ступені зниження артеріального
тиску. Проблема артеріальних дистоній у дітей надзвичайно актуальна.

Етіологія.
Етіологічні фактори

Ендогенні фактори

Спадковість

Екзогенні фактори
Несприятливі
соціально-економічні
умови
Порушення режиму
дня

Перенатальна
патологія
Вогнища хронічної
інфекції
Пубертатний період

Розумове
перенапруження
Психогенії
Патогенез артеріальної гіпотензії.

Теорії
патогенеза
артеріальної
гіпотензії

Нейрогенна теорія

Порушення процесів
збудження та гальмування в
ЦНС

Гуморальна теорія

Підвищення рівня
вазодепресорів

Конституційноендокринна теорія

Недостатня функція
наднирників

Вегетативна теорія

Підвищення функції
холінергічної системи

Невідповідність між
Порушення механізмів
СВ та ЗПОС
ауторегуляції
центральної
гемодинаміки
Класифікація гіпотонічних станів Н.С.Молчанова
1.Фізіологічна гіпотонія:
- Гіпотонія як індивідуальний варіант норми;
- Гіпотонія підвищеної тренованості ( у спортсменів);
- Адаптивна компенсаторна гіпотонія жителів високогір'я;
2.Патологічна гіпотонія ( первинна і вторинна)
Артеріальна гіпотензія розглядається як фізіологічна при відсутності клінічних проявів
хвороби: відсутні суб'єктивні скарги і прояви вегетативної дисфункції.
Первинна артеріальна гіпотензія розвивається на тлі синдрому вегето - судинної
дисфункції з яскравою клінічною симптоматикою, характерною для ваготонії. Вона може
перебігати з нестійким зворотним перебігом. У частини дітей формується виражена стійка

форма захворювання - гіпотонічна хвороба. До гіпотонічної хвороби відносять стійке зниження
артеріального тиску, що супроводжується вираженою симптоматикою у вигляді запаморочень,
болю голови, ортостатичної дизрегуляціі.
Вторинна (симптоматична) артеріальна гіпотензія виникає на тлі захворювань серцево
- судинної системи, які перебігають із синдромом серцевої недостатності (хвороби міокарда,
порушення серцевого ритму), ендокринних хвороб ( гіпофункція надниркових залоз,
щитовидної залози та ін), патології нервової системи, що супроводжується підвищенням
внутрішньочерепного тиску, анемії різного генезу, на тлі прийому лікарських препаратів
(антигіпертензивних, антигістамінних, антидепресантів, частини протиаритмічних засобів).
Первинна артеріальна гіпотензія розглядається як мультифакторна патологія, у
розвитку якої надзвичайно важливі спадкова схильність і комплексний вплив екзо-і ендогенних
факторів.
Основним симптомом артеріальної гіпотензії є зниження артеріального тиску.
Діагностика артеріальної гіпотензії грунтується на результатах 3- кратного вимірювання
артеріального тиску із застосуванням манжети, відповідної віку, з інтервалом 3-5 хвилин. При
оцінці отриманих результатів використовуються єдині критерії артеріальної гіпотензії і
центильний метод. За артеріальну гіпотензію приймають значення артеріального тиску нижче
10 перцентиля для відповідного віку і статі.
Ширина манжети для дітей за даними ВОЗ
До року - 2,5 см
1-3 роки - 5-6 см
4-7 років - 8-8,5 см
8-9 років - 9 см
10-13 років - 10 см
14-17 років - 13 см
Єдині критерії артеріальної гіпотензії у дітей
7-9 років - 80/40 мм рт.ст.
10-13 років 85/45 мм рт.ст.
14-15 років 90/50 мм рт.ст.
16-17 років 90/55 мм рт.ст.
Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) дозволяє виявити початкові прояви
артеріальної дистонії - зміни в добовому ритмі і величини АТ. При оцінці індексу гіпотензії
(часу зниження АТ протягом доби) необхідно пам'ятати, що його величина вище 25 % свідчить
про патології: при лабільній гіпотензії індекс коливається в межах 25-50 % , при стабільній
формі - 50%.
Клініка.
У клінічній картині артеріальній гіпотензії переважають психоневрологічні
порушення у вигляді емоційної лабільності, дратівливості, метеочутливості, тривожності,
різних фобій, зниження фізичної та розумової активності, часто зустрічається дихальний
невроз у вигляді зітхань і почуття нестачі повітря, погана переносимість задушливих
приміщень. Пацієнти відзначають диспепсичні розлади у вигляді нудоти, рідше блювання,
аерофагії, скаржаться на болі в животі спастичного характеру, метеоризм, дискінезії
кишечника, закрепи, частіше спастичного характеру. Можливі кардіалгії, відчуття перебоїв у
роботі серця.
Особливої уваги заслуговують цефалгії, частіше в ранкові години, нерідко відразу після
сну. Вони супроводжуються слабкістю і нездужанням. Головні болі переймоподібні,
пульсуючого характеру, інтенсивні, частіше локалізуються в лобно - тім'яній ділянці. Болі
провокуються погодними коливаннями, емоційним стресом. Запаморочення виникають при

зміні положення тіла. Провокуючі моменти - тривалий ортостаз, тривале перебування в
задушливому приміщенні.
Критеріями тяжкості артеріальної гіпотензії є:
1. Стабільний характер артеріальної гіпотензії ;
2. Інтенсивність кардіалгій ;
3. Наявність і частота вегетативних кризів ;
4. Ступінь психофізичної дезадаптації ;
5. Ортостатична дизрегуляція і непритомність .
Діагностика:
1 . Збір генеалогічних та клініко - анамнестичних даних;
2 . Проведення ЕКГ , ЕХО- КГ , холтерівського моніторування АТ ;
3 . Реєстрація ЕЕГ;
4 . Дослідження вегетативного гомеостазу;
5 . Клінічні та біохімічні дослідження крові (показники активності, глюкоза , електроліти ,
холестерин та ін);
6 . За показниками проводиться психологічне тестування;
7 . Консультації фахівців для виключення симптоматичної (вторинної) артеріальної
гіпотензії.
Лікування.
Лікування артеріальної гіпотензії включає в себе немедикаментозні і медикаментозні
методи лікування. При лабільній артеріальній гіпотензії перевага віддається
немедикаментозного впливу. Стійка і тривала артеріальна гіпотензія передбачає поєднане
використання немедикаментозної та медикаментозної терапії.
Немедикаментозне лікування включає в себе: нормалізацію режиму дня, в тому числі
режиму відпочинку і роботи. Необхідний повноцінний нічний сон, заохочується денний
відпочинок. Показано щоденне перебування на свіжому повітрі до 2 годин на день.
Обов'язкова ранкова зарядка з подальшими водними процедурами, що сприяють
судинному тренінгу. Дієта передбачає прийом їжі 4-6 разів на день без обмеження солі на
оптимальному водному режимі. Показаний масаж - загальний, шийно - комірцевої зони, кистей
рук, литкових м'язів.
При неефективності немедикаментозної терапії використовуються такі групи лікарських
препаратів: адаптогени, антихолінергічні препарати, ноотропи і церебропротектори,
антиоксиданти, при необхідності - транквілізатори і антидепресанти.
Медикаментозне лікування артеріальної гіпотензії починається з адаптогенів, м'яко
стимулюючих ЦНС, що позитивно впливають на симпатичний відділ вегетативної нервової
системи. Найбільш часто використовують рослинні адаптогени. Вони володіють
адреноміметичною дією, сприяють формуванню адаптаційних реакцій шляхом регуляції
рівноваги між процесами збудження і гальмування в корі і підкіркових вегетативних
утвореннях . Адаптогени призначаються один раз на добу в ранкові години з тривалістю
курсу лікування до трьох тижнів.
Таблиця 6.5. Адаптогени
Група адаптогену

Перелік

Загальнотонізуючі:

Тріфоль, кульбаба, фенхель, спірулліни, ламінарія,
кропива, ехінацея, чебрець, золототисячник.

Адаптогени з помірним
стимулюючим ефектом:

Чай зелений, солодка, кавове дерево

Адаптогени з найбільшим
стимулюючим ефектом:

Женьшень, лимонник китайський, заманиха, родіола
рожева, аралія.

Необхідно пам'ятати про небажані ефекти адаптогенів :
1. Феномен виснаження нервової системи при безладному, неконтрольованому прийомі;
2. Підвищення артеріального тиску і психоемоційне збудження;
3. Феномен передозування з розвитком парадоксальних реакцій;
Адаптогени з стимулюючим ефетом небажано призначати при порушенні серцевого
ритму; лимонник протипоказаний при внутрішньочерепній гіпертензії, женьшень - при
кровоточивості .
З антіхолінергічних препаратів найбільше застосування знайшли комбіновані препарати
беладонни - беллоїд, беллатамінал, белласпон .
Застосування ноотропних препаратів патогенетично обгрунтовано у хворих з
артеріальною гіпотензією, оскільки ця група пацієнтів досить часто страждає церебральною
недостатністю і незрілістю корково - підкіркових взаємозв'язків. У педіатричній практиці добре
себе зарекомендували гліцин, пірацетам, фенібут, кортексин і ГОМК- ергічні препарати.
З метою поліпшення мозкової гемодинаміки і мікроциркуляції використовується
курсове лікування циннаризину, вінпоцетину. Оптимізуючий метаболічний ефект роблять
актовегін і оксібрал.
Застосування антиоксидантної терапії та корекція енергодефіцитного фону також
необхідні хворим з артеріальною гіпотензією.
Показанням для призначення транквілізаторів є виражені невротичні прояви, емоційне
напруження, фобії, прихована тривога. Перевага віддається транквілізаторам активуючої дії,
денним анксилітикам (триоксазин, грандаксин та ін.).
Література
Основна:
1. Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків / Майданник В.Г.,
Хайтович М.В., Глєбова Л.П. та ін.: Методичні рекомендації.- К.,2014.- 44 с
2. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 р. № 384 «Про затвердження та впровадження
медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній
гіпертензії». Артеріальна гіпертензія. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.
Додаткова:
3. Майданник В.Г. Распространенность избыточной массы тела и повышенного
артериального давления среди школьников разных регионов Украины [Текст] / В.Г.Майданник,
Н.В.Хайтович, Г.А. Павлишин и др. // Международный журнал педиатрии, акушерства и
гинекологии.- 2013.- №1.- С:33-39.
4. Первинна артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків [Текст] / За ред. В.Г.
Майданника та В.Ф. Москаленка - К. 2007.- 390 с.

7. Матеріали для самоконтролю:
А. Тести для самоконтролю
1. Артеріальна гіпертензія частіше за все
спостерігається при:
А. СЧВ
Б. Геморагічному васкуліті
В. вузликовому поліартеріїті
Г. Відкритій артеріальній протоці
Д. Аортальній недостатності
2.Високу гіпертензію частіше обумовлює
А. вади розвитку судин нирки
Б. Пієлонефрит
В. подвоєння чашково-мискової системи
Г. Спадковий нефрит
Д. Вегетодисфункція
3. Для виявлення вазоренальної гіпертензії
найбільш інформативним дослідженням є:
А. Цистографія
Б. Вимірювання АТ на ногах
В. в/в урографія
Г. Ренальна ангіографія
Д. УЗД судин нирок
4. До кардіальних ускладнень синдрому
вегетативної дисфункції відноситься:
А. кардіомегалія
Б. рідкі екстрасистоли
В. декстрокардія
Г. ДМШП
Д. миготлива аритмія
5. У дітей з віком ударний об’єм
А. збільшується
Б. зменшується
В. не змінюється

6. З перерахованих вад з артеріальною
гіпертензією протікає
А. Стеноз легеневої артерії
Б. Аортальний стеноз
В. Коарктація аорти
Г. ДМПП
Д. ДМШП
7. Для симпатикоадреналового криза
характерно
А. підвищення АТ
Б. зниження АТ
В. напад утрудненого дихання
Г. виражена пітливість
Д. біль у животі
8. При артеріальній гіпертензії можливі
скарги:
А. головний біль
Б. енурез
В. болі у ногах
Г. болі в животі
9. Підвищення артеріального тиску в
якості побічного ефекту може
відмічатися при прийомі:
А. симпатоміметиків
Б. гангліоблокаторів
В. в-адреноблокаторів
Г. діуретиків
Д. уросептиків
10. При набряку легенів засобом
невідкладної терапії є:
А. седуксен
Б.накладання джгутів на кінцівки
В. лазикс
Г. преднізолон
Д. все перераховане

Б. Задачі для самоконтролю
ЗАДАЧА № 1
Хворий 7 років, потрапив до клініки на 3-й день захворювання зі скаргами на головний
біль, набряк обличчя, гомілок, зміну кольору сечі у вигляді «м’ясних помиїв».
З п’яти років перебуває на диспансерному обліку у зв’язку з хронічним тонзилітом,
частими ГРЗ.
Захворювання почалося через 2 тижні після перенесеної ангіни. Під час госпіталізації стан
середньої тяжкості. Відмічається набряклість обличчя, пастозність гомілок та стоп. Зів помірно
гіперемований, мигдалики 2-3 ступеня, рихлі, без нальотів. Тони серця дещо ослаблені, АТ
130/95 мм рт.ст. ЧСС-95/хв. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом
Пастернацького негативний. Добовий діурез 400 мл, сеча у вигляді «м’ясних помиїв».

Загальний аналіз крові: Hb – 125 г/л, еритроцити – 4,3 Т/л, л – 12,3Г/л, п-5%, с-60%, е-5%,
л-24%, м- 6%, ШОЕ – 20мм/год.
Загальний аналіз сечі: кількість – 70,0мл, колір – червоний, прозорість – мутна, реакція –
лужна, відносна щільність – 1,023, епітелій – 1-2 в п/з, еритроцити – змінені, вкривають все
поле зору, лейкоцити – 2-3 в п/з, циліндри – зернисті 3-4 в п/з, білок – 0,99 г/л.
Завдання:
1. Сформулюйте і обґрунтуйте діагноз.
2. Які обстеження слід провести хворому для верифікації діагнозу.
3. Який патогенез гіпертензії у хворого?
ЗАДАЧА №2
Хлопчик 11 р. після епізоду втрати свідомості, доставлен до дитячої лікарні.
Скарги на слабкість, головокружіння.
Останній тиждень відмічає втомлюваність, субфебрилітет, задишку при фізичному
навантаженні.Переніс ГРЗ десять днів тому. Шкірні покриви бліді. ЧД- 22/хв. Дихання жорстке.
АТ – 70/45 мм рт.ст.,ЧСС – 40/хв.. Тони серця різко ослаблені.
Печінка + 1см з під краю реберної дуги. Гомілки пастозні.
ЕКГ – комплекс QRS – 0,090 сек, частота 40/хв. Зубець Р з’являється з частотую 72/хв., то
передує комплексу QRS, то нашаровується на нього, то виникає після нього. Негативні
асиметричні зубці T у прекордіальних відведеннях та 1 і aVL.
Завдання:
1. Сформулюйте діагноз.
2. Які заходи невідкладної допомоги?
3. Який патогенез гіпотензії ?
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І. Актуальність теми:
Порушення серцевого ритму (аритмії. дизритмії) складають великий самостійний розділ
кардіології дитячого віку. Значне розмаїття різних варіантів аритмій та порушень провідності
серця обумовили необхідність створення самостійної нозологічної дисципліни – аритмології.
Важливо відмітити, що у дітей, особливо молодшого віку, порушення ритму серця можуть
пребігати без клінічних симптомів і маніфестують тяжкою серцевою недостатністю або
закінчуються раптовою серцевою смертю.
ІІ. Конкретні цілі:
1. Визначати етіологію та патогенез порушень ритму серця та провідності у дітей.
2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину порушень ритму серця та провідності у
дітей.
3. Проводити диференційну діагностику порушень ритму і провідності у дітей.
5. Ставити діагноз порушеннях ритму серця та провідності у дітей.
6. Здійснювати прогноз при порушеннях ритму серця та провідності у дітей.
ІІІ. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна
інтеграція)
Назви попередніх
Отримані навички
дисциплін
1. Нормальна анатомія
Знати анатомію серця та магістральних судин, їх особливості
людини
в дитячому віці. Знати будову та функцію провідної системи
серця.
2. Гістологія
3. Нормальна фізіологія
людини
4. Патологічна фізіологія
5. Фармакологія

Володіти знаннями про гістологічну будову та ембріональний
розвиток серця і магістральних судин.
Знати особливості функціонування серцево-судинної системи
плоду, новонародженої дитини та дитини старшого віку в
нормі.
Знати особливості функціонування серцево-судинної системи
плоду, новонародженої дитини та дитини старшого віку при
патології.
Знати лікарські препарати, що впливають на систему
кровообігу та їх застосування в педіатричній практиці.

IV. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття:
Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при
підготовці до заняття
Термін
Визначення
Любий серцевий ритм, який не є регулярним синусовим ритмом
Аритмія (дизритмія)
нормальної частоти для даного віку.
Тахікардія
Прискорення серцевого ритму понад вікової норми
Брадикардія
Уповільнення серцевого ритму менше, ніж вікова норма
Передчасне збудження (деполяризація)та скорочення всього серця
Екстрасистола
або його окремих відділів

1.
2.
3.
4.
5.

Теоретичні питання до заняття:
визначення поняття аритмії;
класифікація порушень ритму серця;
класифікація порушень провідності серця;
основні причини порушень серцевого ритму;
патофізіологічні механізми розвитку аритмій серця;

6.
7.
8.
9.

діагностики аритмій серця у дітей;
алгоритм диференційної діагностики тахікардії;
надання медичної допомоги дітям при тахіаритміях;
надання медичної допомоги дітям при брадиаритміях;

Зміст теми
Визначення:
Основні причини порушення серцевого ритму:
1) захворювання серцево-судинної системи – міокардити, вади серця, кардіоміопатії,
перикардити, пухлини серця, дистрофії міокарду, травми серця;
2) Психогенні аритмії, захворювання нервової системи, патологія хребта.
3) Вісцерокардіальні ефекти – захворювання кишково-шлункового тракту, органів дихання.
4) Дифузні захворювання сполучної тканини (СЧВ, ССД, ДМ, ЮРА, системні васкуліти).
5) Інтоксикації (екзо- і ендогенного походження);
6) Порушення водно-електролітного балансу;
7) Генетично обумовлені синдроми (WPW-синдром, синдром слабкості синусового вузлу,
синдром подовженого QT и др.).
Механізми виникнення аритмій.
Є декілька теорій:
- теорія re-entry;
- теорія струмів ушкодження;
- теорія фази підвищеної збудливості;
- теорія парааритмій;
- теорія “луни”;
- теорія лабільності засвоєння ритму;
Класифікація порушення ритму і провідності за даними ЕКГ (Кушаковський М.С.,
Журавльова Н.Б., в модифікації Мурашко В.В., 2000р.)
I. Порушення утворення ритму
A. Порушення автоматизму синусового вузла (номотопні аритмії).
1. Синусова тахікардія.
2. Синусова брадикардія.
3. Синусова аритмія.
4. Синдром слабкості синусового вузлу.
Б. Ектопічні (гетеротопні) ритми, обумовлені переважанням автоматизму ектопічних центрів.
1. Повільні (заміщуючі) комплекси і ритми:
а) передсердні;
б) з АВ- з’єднання;
в) шлуночкові.
2. Міграція суправентрикулярного водія ритму
3. Прискорені ектопічні ритми (непароксизмальні тахікардії):
а) передсердні;
б) з АВ- з’єднання;
в) шлуночкові.
В. Ектопічні (гетеротопні) ритми, переважно не пов’язані з порушенням автоматизму.
1. Екстрасистолія (передсердна, з АВ- з’єднання, шлуночкова).
2. Пароксизмальна тахікардія (передсердна, з АВ- з’єднання, шлуночкова).
3. Трепотіння передсердь.
4. Миготіння (фібриляція) передсердь.
5. Трепотіння и миготіння (фібриляція) шлуночків.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.

II. Порушення провідності.
Синоатріальна (СА) блокада.
Внутрішньопередсердна блокада.
Атріовентрикулярна блокада (I, II, III ступеню).
Внутрішньошлуночкові блокади (блокада гілок пучка Гіса):
а) однієї гілки (монофасцикулярні);
б) двох гілок (біфасцикулярні);
в) трьох (трифасцикулярні).
Асистолія шлуночків.
Синдром передчасного збудження шлуночків:
а) синдром WPW;
б) синдром скороченого PQ (R) = синдром CLC (LGL).
III. Комбіновані порушення ритму.
Парасистолія.
Ектопічні ритми с блокадою виходу.
АВ-дисоціація.

Діагностика
Основним методом діагностики порушення ритму і провідності залишається
електрокардіограма.

Наступним методом діагностики є метод добового моніторування ЕКГ за
Холтером
В деяких складних випадках застосовується електрофізіологічне
дослідження (ЕФД)
Характеристика найбільш поширених порушень ритму і провідності у дітей
які призводять до невідкладних станів.
Тахікардія – збільшення частоти серцевих скорочень порівняно з віковою нормою на 30 і
більше ударів за хвилину у дітей до 4 років і на 20 і більше ударів за хвилину у дітей старше
4 років в порівнянні з нормою.
Серед тахікардитичних форм аритмій найбільш часто в дитячому віці зустрічаються:
• номотопні порушення ритму серця (ПРС)
а) симптоматична синусова тахікардія
б) хронічна (ідіопатична) синусова тахікардія
• гетеротопні ПРС
а) пароксизмальна тахікардія:
передсердна
атріовентрикулярна
шлуночкова
б) непароксизмальна тахікардія:
зворотна
стійка
в) миготіння передсердь
г) тріпотіння передсердь
д) тріпотіння і фібриляція шлуночків.
ЕКГ – критерії синусового ритму
1. наявність зубця Р синусового походження (обов'язково позитивний у ІІ стандартному
відведенні та негативний у відведенні aVR ), який завжди передує комплексу QRS;
2. Постійний та нормальний інтервал PQ;
3. Постійна форма зубця Р у кожному відведенні;
4. Частота ритму відповідає віковій нормі;
5. Постійний інтервал R-R чи (P-P) або його коливання не перевищують 10%;

Алгоритм диференційної діагностики тахікардії
1. Виявлення тахікардії (визначається за ЧСС).
2. Визначення скарг і анамнестичних даних, що дозволяють підтвердити або виключити
симптоматичний характер тахікардії.
3. Оцінка стану ЦНС, органів дихання і кровообігу.
4. Виявлення ознак СМСВ і ЗСН.
СМСВ (синдром малого серцевого викиду) обумовлений неефективністю діастоли,
зниженням ударного і хвилинного об’єму кровообігу. Клінічно характеризується артеріальною
гіпотонією і ознаками централізації кровообігу (симптом “білої” плями, олігоурія,
декомпенсований лактат-ацидоз).
ЗСН (застійна серцева недостатність) характеризується перевантаженням малого і/або
великого кола кровообігу. Застійні явища в малому колі кровообігу визначаються появою
задишки, вологих хрипів у нижніх відділах легень і надалі – розвитком набряку легень. Застій у
великому колі кровообігу характеризується появою периферичних набряків, збільшенням
розмірів печінки, розвитком асциту і гідротораксу.
5. ЕКГ-обстеження, за можливості – ЕКГ-моніторування.
6. При наявності у хворого клінічних ознак СМСВ або ЗСН, незалежно від форми
тахікардії та її причини, необхідна термінова госпіталізація дитини у ВРІТ.
Синдром слабкості синусового вузла (СССВ)
- ЕКГ: при органічній формі СССВ реєструються синусова брадикардія в сполученні з
гетеротопними заміщуючими ритмами у вигляді суправентрикулярної або шлуночкової
тахікардії, екстрасистол та миготливої аритмії. На цьому фоні можуть виникати блокади:
синоатриальна, атриовентрикулярна або шлуночкова. При СССВ, що був викликаний
активізацією вагусних впливів, реєструються ЕКГ-ознаки ваготонії (подовжений інтервал PQ,
високі зубці Т в грудних відведеннях, синдром ранньої реполяризації шлуночків). Ортостатична
й атропінова проби при СССВ негативні.
Клініко-електрокардіографічні варіанти синдрому слабкості синусового вузла
(за Школьніковою М.А., 1999):
Порушення функції синусового вузла
І варіант
Синусова брадикардія до 60 уд/хв., міграція водія
ритму. Паузи ритму при ХМ (холтерівському
моніторуванні) до 1,5 с. Адекватне прискорення ритму
при фізичному навантаженні.
ІІ варіант
Синоатріальна блокада, висковзуючи скорочення і
прискорені ектопічні ритми. Паузи ритму при ХМ 1,52 с. Неадекватний приріст ЧСС при фізичному
навантаженні.
ІІІ варіант
Синдром тахікардії-брадикардії. Паузи ритму при ХМ
1,5-2 с.
IV варіант
Ригідна синусова брадикардія менш ніж 40 уд/хв.,
ектопічні
ритми
з
одиничними
синусовими
скороченнями, фібриляція-тріпотіння передсердь.
Відсутність відновлення стійкого синусового ритму та

Порушення
розташованих
системи серця

функцій
нижче
рівнів
провідної

Уповільнення АВ проведення до АВ
блокади І ступеня. Альтернація АВ
проведення
АВ дисоціація, АВ блокада ІІ і ІІІ
ступеня

АВ дисоціація, АВ блокада ІІ і ІІІ
ступеня
Порушення атріовентрикулярного і
внутрішньошлуночкового проведення.
Подовження інтервалу QT більш ніж
на 0,05 с. Порушення процесів

адекватного прискорення ритму
навантаженні. Паузи ритму ≥2с.

при

фізичному реполяризації.

Лікування
- на догоспітальному (госпітальному) етапі при розвитку у дитини з СССВ вираженої
брадикардії з клінічними ознаками СМСВ або приступу Морганьї-Адамса-Стокса
здійснюються невідкладні заходи. Забезпечують вільний доступ повітря до дихальних шляхів
дитини, при можливості проводять оксигенотерапию. Атропіну сульфат 0,1% в/м під корінь
язику або в/в у дозі 0,005-0,01 мг/кг або 0,05 мл/рік життя. При відсутності ефекту від атропіну
можна використовувати еуфілін 2,4% розчин в/в у дозі 2-4 мг/кг.
- Забезпечують ургентну госпіталізацію дитини у ВРІТ.
- При розвитку асистолії - здійснюють серцево-легеневу реанімацію.
- Для ліквідації синдрому малого серцевого викиду за допомогою медикаментозної терапії
проводять збільшення ЧСС хворої дитини вище критичного рівня: Атропіну сульфат 0,1%
розчин в/в у дозі 0,005-0,01 мг/кг або 0,05 мл/рік життя, ізадрин в/в крапельно в дозі 1-2 мкг/
(кг/хв), допамін в/в крапельно в дозі 5-8 мкг/(кг/хв).
- При відсутності ефекту від цих заходів і зберіганні синдрому малого серцевого викиду,
ознак серцевої недостатності, повторних приступах Морганьї-Адамса-Стокса - консультація
кардіохірурга для вирішення питання про ургентну хірургічну імплантацію штучного водія
ритму (пейсмекера) в умовах кардіохірургічного центру.
- Режим та дієта звичайна - в залежності від основного захворювання, наявності серцевої
недостатності.
- Лікування основного захворювання, санація вогнищ хронічної інфекції
Передсердна екстрасистолія
- скарги, як правило, відсутні, можуть бути „перебої";
- ЕКГ: попередчасне появлення всіх основних елементів ЕКГ разом із зубцем Р;
нормальна послідовність зубців P, Q, R, S, T і нормальна форма комплекса QRS; зубець Р
екстрасистоли має різну морфологію і полярність в порівнянні із зубцями Р синусового ритму;
інтервал PQ скорочений або подовжений (рідко). Компенсаторна пауза неповна.
Лікування:
- Виявлення при холтеровському моніторуванні одиничних передсердних екстрасистол у
здорових дітей не потребує дообстеження або специфічної антиаритмічної терапії;
- Наявність частих передсердних екстрасистол (більш ніж 250-300 за годину) потребує
диспансерного спостереження і контролю за розвитком аритмогенної кардіоміопатії;
- Режим без обмежень. Дієта звичайна. Заняття спортом дозволяються після лікування
основного захворювання і ліквідації екстрасистолії;
- Лікування основного захворювання (вегетативна дисфунція, органічне захворювання
серця тощо), санація вогнищ хронічної інфекції.;
- Антиаритмічні препарати призначаються тільки при наявності групових або політопних
екстрасистол, що привели до порушень гемодинаміки (верапаміл, аміодарон, ін.), солі калію
(панангін, аспаркам).
Атриовентрикулярна екстрасистолія
- скарги, як правило, відсутні, можуть бути „перебої"
- ЕКГ: виділяють три варианти АВ-екстрасистолії: 1) з одночасним збудженням
передсердь і шлуночків; 2) з попереднім збудженням шлуночків; 3) з попереднім збудженням
шлуночків та повною ретроградною блокадою (стволові екстрасистоли із пучка Гіса). Для всіх
вариантів АВ-екстрасистолії характерна нормальна форма шлуночкового комплексу. При
першому варианті зубці Р відсутні; шлуночковий комплекс не змінений або трохи
деформований за рахунок нашарування зубця Р; компенсаторна пауза неповна. При другому
варианті реєструється нормальний або аберантний шлуночковий комплекс, після нього з

інтервалом 0,06-0,10 с - негативний зубець Р (відведення II, III, avF) та позитивний Р у
відведенні avR; компенсаторна пауза повна. При третьому варианті після незміненого або трохи
аберантного шлуночкового комплексу реєструється позитивний зубець Р синусового
походження; компенсаторна пауза повна.
Лікування:
- Виявлення при холтеровському моніторуванні одиничних атриовентрикулярних
екстрасистол у здорових дітей не потребує дообстеження або специфічної антиаритмічної
терапії.
- Режим без обмежень. Дієта звичайна. Заняття спортом дозволяються після лікування
основного захворювання і ліквідації екстрасистолії.
- Лікування основного захворювання (вегетативна дисфунція, органічне захворювання
серця тощо), санація вогнищ хронічної інфекції.
- Антиаритмічні препарати призначаються тільки при наявності групових або політопних
екстрасистол, що привели до порушень гемодинаміки (верапаміл, аміодарон, ін.), солі калію
(панангін, аспаркам).
Шлуночкова екстрасистолія
- скарги, як правило, відсутні, можуть бути „перебої", серцебиття;
- ЕКГ: характерні відсутність зубця Р; наявність попередчасних деформованих
шлуночкових комплексів збільшеної амплітуди та тривалості (більш ніж 0,11с); сегмент ST
відсутній або скорочений; зубець Т високий, дискордантний по відношенню до головного зубця
екстрасистоли; компенсаторна пауза повна;
Лікування
- Виявлення при холтеровському моніторуванні одиничних шлуночкових екстрасистол у
здорових дітей не потребує дообстеження або специфічної антиаритмічної терапії.
- Режим без обмежень. Дієта звичайна. Заняття спортом дозволяються після лікування
основного захворювання і ліквідації екстрасистолії.
- Антиаритмічні препарати
Надшлуночкова тахікардія
- характеризується збільшенням частоти серцевого ритму до 140-200 ударів за хвилину,
раптовим початком і раптовим припиненням нападу. Тривалість нападу від декількох секунд до
декількох часів і навіть доби. При збільшенні ЧСС більш ніж 220-250 за хвилину, розвивається
синдром малого серцевого викиду;
- ЕКГ: при передсердній формі пароксизмальної тахікардії ПТ реєструється ряд
послідовних передсердних екстрасистол (не менш 4-6 із частотою більш ніж 160 за хвилину).
Зубець Р різноманітної форми (+, -) або не визначається. Комплекс QRS не змінений. Може
нашаровуватися минуща неповна AV-блокада I-II ступеня.
Лікування
- Вагусні проби
- Седативні засоби:
- Антиаритмічні препарати
- Верапаміл
- АТФ
- Дигоксин
МИГОТЛИВА АРИТМІЯ
Фібриляція (миготіння) передсердь
- ЕКГ: реєструються хвилі мінливої амплітуди і ширини з частотою 400-600 за хвилину.
Краще виражені у відведеннях II, III, avF, V1-2. Шлуночкові комплекси нерегулярні, нормальної
форми або широкі і деформовані за рахунок порушення внутришньошлуноч-кової провідності,
Лікування
- Верапаміл

- або Пропранолол 0,1% в/в дуже повільно в дозі 0,1-0,2 мг/кг;
- В умовах відділення реанімації серцеві глікозиди
- аміодарон
Тріпотіння передсердь
- ЕКГ: реєструються хвилі з частотою 250-300 імп. за хвилину. Хвилі краще виражені у
відведеннях II, III, avF, V1-2. Ізоелектрична лінія відсутня. Шлуночкові комплекси нормальні,
широкі або деформовані при наявності порушення внутришлуночкової провідності,
реєструються з частотою 120-150 за хвилину, у співвідношенні до хвиль як 1:2, 1:3 і рідше.
Лікування
- Верапаміл 0,25% в/в повільно на 10,0-20,0 мл 5% розчину глюкози в дозі 0,15 мг/кг;
- або Пропранолол 0,1% в/в дуже повільно в дозі 0,1-0,2 мг/кг;
- В умовах ВРІТ серцеві глікозиди
- Антиаритмічні засоби (дигоксин, аміодарон)
Фібриляція (миготіння) та тріпотіння шлуночків
- ЕКГ: при тріпотінні шлуночків реєструються пілоподібні хвилі без диференціації
звичайних елементів ЕКГ (зубці P, T, комплекс QRS відсутні). Частота імпульсів 200-300 за
хвилину. Ізоелектрична лінія відсутня. При фібриляції шлуночків хвилі більш часті (більш ніж
300 за хвилину), мінливої форми, ширини й амплітуди. Тріпотінню і фібриляції шлуночків
може передувати AV-блокада II-III ст., ідіовентрикулярні ритми;.
Лікування
- дефібриляція.
- новокаїнамід
Шлуночкова тахікардія
- ЕКГ: реєструються "залпи" послідовних шлуночкових екстрасистол (більш 5) з короткими періодами синусового ритму. Комплекси QRS широкі (більш 0,1 сек), деформовані, зубці
Т дискордантні головному зубцю комплексу QRS. Зубець Р розпізнається рідко завдяки
нашаруванню на інші елементи ЕКГ. Шлуночкова ПТ може бути моно- або полі-морфною.
Поліморфна або хаотична шлуночкова ПТ є погрозою для розвитку фибріляції шлуночків.
Одним з вариантів поліморфної шлуночкової ПТ є тахіаритмія типа "пірует".
Лікування
- лідокаїн
- аймалін (гілуритмал)
- аміодарон
Синдром /феномен WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)
ЕКГ: вкорочення інтервалу PQ менш за 0,11 сек, розширення і деформація комплексу QRS
більше за вікові норми за рахунок хвилі дельта, дискордантні зміни зубця Т і сегменту ST по
відношенню до комплексу QRS . В залежності від локалізації додаткових провідних шляхів
виділяють:
Тип А (лівобічна локалізація) – комплекси QRS та дельта-хвилі в грудних та відведеннях
II, III, aVF спрямовані вгору, а у відведеннях I, aVL – донизу. Електрична вісь серця відхилена
праворуч або вертикальна.
Тип В (правобічна локалізація) – в правих грудних відведеннях комплекс QRS
спрямований переважно донизу, дельта-хвиля негативна у відведеннях V1-2, III, aVF і позитивна
у відведеннях V5-6, I, aVL. Електрична вісь серця відхилена ліворуч або горизонтальна.
Тип А-В (септальний). Ознаки типу А у грудних відведеннях і типу В – у відведеннях від
кінцівок.
Лікування.
- заборонено використовувати верапаміл та дигоксин
- аміодарон або бета-адреноблокатори.

Атріовентрикулярні блокади.
Атріовентрикулярна блокада І ступеня:
1. PQ 0,15 сек у дітей від 0 до 2 років;
2. PQ 0,16 сек у дітей від 3 до 10 років;
3. PQ 0,18 сек у дітей від 11 до 15 років.
Лікування:
Лікування основного захворювання.
АВ-блокада II ст. (тип Мобітц I). На ЕКГ реєструється послідовне прогресуюче
подовження інтервалу PQ, що закінчується повним випадінням комплексу QRS, після чого
реєструється довга пауза. Зубці P і QRS на ЕКГ не деформовані.
АВ-блокада II ст. (тип Мобітц II). Характеризується на ЕКГ раптовим припиненням
проведення імпульсу в шлуночки і випадінням комплексу QRS із кратністю через 2, 3, 4 і
більше кардіоциклів, паузою після зубця P. Кількість зубців Р більша, ніж комплексів QRS.
Інтервали PQ мають однакову тривалість.
Лікування:
Призначення кардіометаболітів та нейрометаболітів за відповідними показаннями. При
значній брадикардії – симпатоміметики (Ізадрин, адреналін).
АВ-блокада IIІ ст (повна АВ-блокада). При цій формі блокади передсердя скорочуються у
своєму більш частому, а шлуночки у своєму більш повільному ритмі. На ЕКГ зубці Р не
пов’язані з комплексами QRS. Інтервали RR – постійні, інтервали PP – мінливі. Комплекси QRS
можуть бути нормальними і деформованими (водій ритму шлуночків знаходиться в одній із
ніжок пучка Гіса).
Лікування:
За показаннями атропіну сульфат. Симпатоміметичні засоби (адреналін, ізадрін)
використовують симптоматично при значній брадикардії та загрозі виникнення синкопальних
станів.
Хірургічне лікування – імплантація штучного водія ритму. Для надання невідкладної
допомоги за можливості застосовується і тимчасова електрокардіостимуляція.
А. Тести для самоконтролю
1. Для пароксизмальної передсердної тахікардії характерно:
a) комплексу QRS передує зубець Р
b) пароксизм включає не менше трьох екстрасистолічних комплекси
c) зливні шлуночкові комплекси
d) все перераховане
e) нічого з перерахованого
2. Найбільш характерною ознакою блокади задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса є:
a) різке відхилення електричної осі серця вліво
b) різке відхилення електричної осі серця вправо
c) деформація комплексу QRS
d) розширення комплексу QRS
e) зміна кінцевої частини шлуночкового комлексу
3. Для атріовентрикулярної блокади ІІ ступеня у дитини 5 років характерно:
a) тільки подовження PQ на ЕКГ
b) періодичні випадіння комплексів QRSТ, PQ подовжений
c) повне припинення проведення від передсердь до шлуночків
d) правильної відповіді немає
4. Для екстрасистоли з АВ-з'єднання характерно:
a) неповна компенсаторна пауза (частіше)
b) нерозширений комплекс QRS
c) відсутність зубця Р перед комплексом QRS
d) все перераховане
e) нічого з перерахованого

5. Для пароксизмальної шлуночкової тахікардії характерно:
a) QRS – деформовані, розширені і нагадує за формою блокаду ніжки пучка Гіса
b) синусові зубці Р, не пов'язані з комплексами QRS
c) зливні синусові комплекси
d) все перераховане
Б. Завдання для самоконтролю.
Під час щорічного ЕКГ обстеження хлопчика 12 років, що 4 роки займається легкою
атлетикою виявлено:
Ритм синусовий, ЧСС – 58-60 уд/хв
Інтервал RR - 1.0 c
Положення електричної осі серця нормальне, кут α= +62°
Інтервал PQ (PR) – 0.20 c
Комплекс QRS – 0.08 c
Інтервал QT – 0.33 c
ЕКГ – ознаки ваготонії.
При проведенні кліноортостатичної проби – ЧСС 72 уд/хв., Інтервал PQ (PR) – 0.17 c, в
іншому – без динаміки.
При фізикальному обстеженні: АТ – 112/70 мм.рт.ст., пульс 58 – 61 уд/хв., ЧД – 12/хв..
В іншому – без патологічних змін.
Загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ехокардіографічне
обстеження патології не виявили.
Завдання:
1) Встановіть діагноз
2) Яка найбільш імовірна причина виявлених порушень?
Лікувальна тактика
Література
Основна:
1. Клиническая кардиология: диагностика и лечение / Под ред. Л. А. Бокерия, Е. З.
Голуховой. В 3-х тт. – 2011.
1. Дзяк Г.В. Фібриляція передсердь: практичне керівництво. – К.: Четверта хвиля, 2011.
– 190 с.
2. Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та
лікування за ред. В.М.Коваленка, М.І.Лутая. – К.: МОРІОН, 2011. – 407 с.
3. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороби: навчальний посібник / Г.В.Дзяк,
Т.О.Перцева, А.М.Василенко [та ін.]; за ред. Г.В.Дзяка. – 3-є вид., доп. й переробл. –
Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 674 с.
Додаткова:
4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №362 від 19.07.2005 р. «Про
затвердження Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей».
5. Майданник В. Г. Педиатрия (2-е издание, испр. и доп.). - Харьков: Фолио, 2002.1125с.
6. Макаров Л.М. ЭКГ в педиатрии. – 2-е издание. – М.: ИД "Медпрактика-М", 2006, 544
с.
7. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. – М.: Медицина, 1983, с. 528, ил.
8. Москаленко В.Ф., Кучеренко О.Д., Погорєлов В.Н. Практична аритмологія (стислий
посібник для лікарів) / За редакцією проф. І.К. Латогуза. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 141
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І. Актуальність теми:
Порушення серцевого ритму (аритмії. дизритмії) складають великий самостійний розділ
кардіології дитячого віку. Значне розмаїття різних варіантів аритмій та порушень провідності
серця обумовили необхідність створення самостійної нозологічної дисципліни – аритмології. У
дітей, особливо молодшого віку, порушення ритму серця можуть пребігати без яскравих
клінічних симптомів і маніфестують тяжкою серцевою недостатністю або закінчуються
раптовою серцевою смертю. Враховуючи, що пароксизмальне порушення серцевого ритму у
дитини може трапитися не тільки в межах кардіологічного чи реанімаційного відділення та
іноді відсутня можливість екстреної консультації дитячого кардіолога, будь-який лікар повинен
вміти надавати невідкладну допомогу дітям при подібних обставинах.
ІІ. Конкретні цілі:
1. Визначати брадиаритмії та тахіаритмії у дітей.
2. Вміти визначати стан гемодинаміки та виявляти ознаки нестабільності гемодинаміки у дітей.
3. Надавати диференційовану невідкладну допомогу дітям при пароксизмальних порушеннях
серцевого ритму в залежності від їх типу та стану гемодинаміки.
5. Вміти швидко ідентифікувати ритми, асоційовані із зупинкою кровообігу у дітей, розрізняти
ритми до дефібриляціїї та не до дефібриляції (недефібриляційні).
6. Надавати кваліфіковану екстрену допомогу дітям при зупинці кровообігу в залежності від
типу асоційованої із нею ритму відповідно педіатричним протоколам для дефібриляційних і
недефібриляційних ритмів.
ІІІ. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна
інтеграція)
Назви попередніх
Отримані навички
дисциплін
1. Нормальна
Знати анатомію серця та магістральних судин, їх особливості в
анатомія людини
дитячому віці. Знати будову та функцію провідної системи серця.
2. Гістологія
Володіти знаннями про гістологічну будову та ембріональний
розвиток серця і магістральних судин.
3. Нормальна
Знати особливості функціонування серцево-судинної системи плоду,
фізіологія людини
новонародженої дитини та дитини старшого віку в нормі.
4.
Патологічна Знати особливості функціонування серцево-судинної системи плоду,
фізіологія
новонародженої дитини та дитини старшого віку при патології.
5. Фармакологія
Знати лікарські препарати, що впливають на систему кровообігу та їх
застосування в педіатричній практиці.
IV. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття:
Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при
підготовці до заняття
Термін
Визначення
Любий серцевий ритм, який не є регулярним синусовим ритмом
Аритмія (дизритмія)
нормальної частоти для даного віку.
Тахікардія
Прискорення серцевого ритму понад вікової норми
Брадикардія
Уповільнення серцевого ритму менше, ніж вікова норма
Передчасне збудження (деполяризація)та скорочення всього серця
Екстрасистола
або його окремих відділів
Теоретичні питання до заняття:
1. Основні параметри гемодинаміки у дітей та їх нормативні значення в залежності від
віку;
2. Ознаки нестабільності гемодинаміки та зупинки кровообігу;
3. Діагностичні критерії брадиаритмій (синусова брадикардія, ектопічні повільні ритми,

синдром слабкості синусового вузла, зупинка синусового вузла, СА- та АВ-блокади);
4. Діагностичні критерії тахіаритмій (синусова тахікардія, суправентрикулярні
реципрокні та автоматичні тахікардії, тріпотіння передсердь, шлуночкові тахікардії, фібриляція
шлуночків);
5. Ритми, асоційовані із зупинкою кровообігу (фібриляція шлуночків, шлуночкова
тахікардія без пульсу, асистолія, електрична активність без пульсу (РЕА – pulseless electrical
activity);
6. Алгоритми купування гемодинамічно стабільний і нестабільних тахі- та
брадиаритмій;
7. Алгоритми спеціалізованих реанімаційних заходів при дефібриляційних (фібриляція
шлуночків, шлуночкова тахікардія без пульсу) та недефібриляційних (асистолія та електрична
активність без пульсу – РЕА);
8. Лікарські препарати та спеціальні заходи, що застосовуються при порушеннях
серцевого ритму у дітей.
Зміст теми
БРАДИАРИТМІЇ
Брадикардія визначається як частота серцевих скорочень, що менша порівняно із
нормальною ЧСС для пацієнта даного віку (див. табл. 1). Відносна брадикардія визначається як
ЧСС, що дещо нижча для даного рівня активності дитини та клінічного стану.
Таблиця 1. Частота серцевих скорочень у дітей (PALSProviderManual, 2006)
Вік
Від 0 до 3 міс
Від 3 міс до 2 років
Від 2 до 10 років
>10 років

Під час неспання
85-205
100-190
60-140
60-100

ЧСС, уд/хв
Середня
140
130
80
75

Під час сну
80-160
75-160
60-90
50-90

Брадикардія також може поділятися на:
 Первинну брадикардію
 Вторинну брадикардію
Ознаки брадиаритмії: Брадиаритмія може проявлятися неспецифічними симптомами,
такими як головокружіння, слабкість, знепритомніння. Кардіальні ознаки нестабільності,
пов’язані із брадиаритмією:
Симптомна брадикардія потребує негайного лікування при наявності ознак шоку (напр..
погана системна перфузія, гіпотензія, альтернація рівня свідомості) і/або респіраторного
дистресу чи недостатності.
ЕКГ-характеристики брадикардії
Частота ритму
Занизька для даного віку
Зубець Р
Наявний або не візуалізується
Комплекс QRS
Вузький або розширений (залежно від локалізації водія ритму
та рівня ураження провідної системи)
Зубець Р та комплекс QRS Можуть бути не пов’язані (при АВ-дисоціації)
Основні брадиаритмії, що можуть потребувати невідкладної допомоги:
 виражена синусова брадикардія (симптомна)
 зупинка синусового вузла із замісним передсердним, вузловим чи ідиовентрикулярним
ритмом
 синдром слабкості синусового вузла
 АВ-блокада


Надання допомоги дітям із брадиаритміями
Аirway
Підтримуй прохідність дихальних шляхів (положення дитини або дозволь дитині
(дихальні
зайняти комфортне положення) або відкрий дихальні шляхи (застосовуючи
шляхи)
мануальні прийоми забезпечення прохідності дихальних шляхів)
 Подай кисень у високій концентрації
Вreathing
 проведи допоміжну вентиляцію легенів за потреби (напр. за допомогою мішка
(дихання)
Амбу і маски)
 Підключи пульсоксиметр для оцінки оксигенації
 Оціни перфузію (ЧСС, АТ, час наповнення капілярів [норма – до 2 сек])
 Розпочни компресії грудної клітки при наявності показань (ЧСС<60 уд/хв. при
низькій перфузії та відсутності ефекту від вентиляції з киснем)
 Підключи монітор/дефібрилятор (із можливістю проведення чрезшкірної
електрокардіостимуляції при доступності)
 Перевір положення електродів та контакт із шкірою для забезпечення
Сirculation
відсутності артефактів і якісного запису ЕКГ
(кровообіг)
 Зареєструй ЕКГ у 12 відведеннях за можливості. (Запам’ятай: хоча ЕКГ у 12
відведеннях може застосовуватися, точний топічний діагноз брадиаритмії не
обов’язково повинен бути встановлений негайно)
 Налаштуй венозний доступ
 Візьми проби крові для необхідних лабораторних досліджень (калій, глюкоза,
іонізований кальцій, магній, гази крові (рН), токсикологічного скринінгу)
Пам’ятай, що низькі дози атропіну (< 0,1мг) можуть спричинити парадоксальну
брадикардію, тому мінімальна рекомендована доза =0,1 мг (100 мкг) атропіну. Тахікардія може
з’явитися після введення атропіну, але атропін-індукована тахікардія зазвичай добре
переноситься дітьми.
ТАХІАРИТМІЇ
Тахікардія визначається як серцевий ритм, більш швидкий порівняно із нормальною
частотою для даного віку пацієнта. Нормальні значення ЧСС дивись у таблиці 1.
Клінічні ознаки тахіаримії
Тахіаритмія може проявлятися неспецифічними симптомами. Клінічними ознаками
можуть бути: серцебиття, головокружіння, слабкість, знепритомніння. У немовлят тахіаритмія
може бути не виявленою протягом тривалого часу (напр. протягом годин вдома), доки
хвилинний об’єм серця і серцевий викид значно не зменшиться і у дитини не розпочнуть
розвиватися ознаки застійної серцевої недостатності, такі як проблеми із вигодовуванням,
прискорене дихання, подразливість. Епізоди надто швидкого ритму можуть загрожувати
життю, якщо вони призводять до значного зниження серцевого викиду.
Класифікація тахіаритмій
Вузький комплекс QRS (<0.08с)
Широкий комплекс QRS (>0.08 с)
Синусова тахікардія
Шлуночкова тахікардія
Суправентрикулярна тахікардія (СВТ)
Суправентрикулярна тахікардія із аберантним
внутрішньошлуночковим проведенням
Тріпотіння передсердь або фібриляція
Тріпотіння (або фібриляція) передсердь із
передсердь
аберантним внутрішньошлуночковим
проведенням
Симптомна тахіаритмія потребує негайного лікування при наявності ознак шоку (напр..
погана системна перфузія, гіпотензія, альтернація рівня свідомості) і/або респіраторного
дистресу чи недостатності.

Синусова тахікардія.
Синусова тахікардія (СТ) звичайно виникає як відповідь на потреби організму в
підвищенні хвилинного об’єму серця чи доставки кисню. При СТ серцевий ритм не є
фіксованим, він варіює залежно від активності та інших факторів, що впливають на потребу у
кисні (напр. температура тіла дитини). СТ є неспецифічним клінічним симптомом, на відміну
від істинної аритмії.
ЕКГ-характеристики синусової тахікардії:
Серцевий ритм
Варіабельність ритму може змінюватися залежно від
рівня активності.
- звичайно <220 уд/хв у немовлят
- звичайно <180 уд/хв у старших дітей
Зубець Р
Наявний і нормальний
Інтевал РR (РQ)
Постійний і нормальної тривалості
Інтевал RR
Варіабельний
Комплекс QRS
Вузький
Суправентрикулярна тахікардія
Суправентрикулярна тахікардія (СВТ) є найбільш частою тахіартмією, що спричинює
нестабільність гемодинаміки в дитячому віці. Найчастіше виникає за механізмом ре-ентрі, що
охоплює додаткові провідні шляхи або АВ-з’єднання.
Основні ознаки і симптоми СВТ у немовлят включають проблеми із вигодовуванням,
прискорене дихання, подразливість, незвичайне безсоння, блідість або ціаноз шкірних покривів,
блювання.
Основні ознаки і симптоми СВТ у дітей старшого віку включають серцебиття, відчуття нестачі
повітря, біль або дискомфорт у грудній клітці, слабкість, головокружіння та втрату свідомості.
ЕКГ-характеристики СВТ
Серцевий ритм
Варіабельність ритму може змінюватися залежно від рівня
активності.
- звичайно >220 уд/хв у немовлят
- звичайно >180 уд/хв у старших дітей
Зубець Р
Відсутній або аномальний
Інтервал РR (РQ)
Залежно від зубця Р може не визначатися. При ектопічній
передсердній тахікардії може бути вкорочений або подовжений.
Інтервал RR
Стабільний
Комплекс QRS
Зазвичай вузький; розширення не є притаманним
Тріпотіння передсердь
Тріпотінняпередсердь є рідкісною тахіаритмією із вузьким комплексом у дітей. В основі
аритмії лежить циркуляція хвилі ре-ентрі по стабільній траекторії по передсердях,
спричинюючи деполяризацію міокарду передсердь. Хвилі тріпотіння на ЕКГ схожі на "зубці
пилки", ритмічні та переважно з’являються із частотою 350-400/хв і спричинюють
деполяризації шлуночків із частотою 175-200/хв при АВ-проведенні 2:1 або 115-130 при
проведенні 3:1.
Шлуночкова тахікардія
Шлуночкова тахікардія (ШТ) є тахіаритмією із широкими комплексами QRS, при якій
джерело ритму знаходиться у шлуночках. При ШТ із наявним пульсом частота скорочень
шлуночків може варіювати від майже нормальної до 200/хв і більше. Швидкий шлуночковий
ритм часто призводить до значного зниження серцевого викиду і може прогресувати до ШТ без
пульсу або ФШ (фібриляції шлуночків). Більшість дітей із ШТ мають хворобу серця або
перенесли оперативне втручання на серці з приводу вроджених чи набутих вад серця, синдром
подовженого інтервалу QT, міокардит/кардіоміопатію. Іншими причинами ШТ у дітей є

електролітні розлади (напр. гіперкаліємія, гіпокальціємія, гіпомагнезіємія) та токсичний вплив
ліків (напр. трициклічних антидепресантів, кокаїну, тощо).
ЕКГ-характеристики шлуночкової тахікардії
Ритм шлуночків
Не менше 120/хв і регулярний
Комплекс QRS
Широкий (>0.08), деформований
Зубець Р
Часто не визначається; якщо визначається, зазвичай не пов’язаний із
комплексами QRS (АВ-дисоціація); з меншою частотою (Р до QRS
≈1:2); передсердя можуть деполяризуватися ретроградним шляхом і
тоді співвідношення зубців Р до QRS = 1:1
Зубець Т
Типово спрямований дискордантно до комплексу QRS
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ТАХІАРИТМІЯХ
Вагусні проби
- Стимуляція блювотного рефлексу шляхом подразнення шпателем кореня язика;
- Занурення обличчі у дуже холодну воду
- Проба Вальсальви
- У малих дітей подразнення анальної області і сфінктера кінчиком клізми;
- У немовлят можливе перегортання дитини головою донизу і утримування у такому
положенні 25-30 сек.
- Масаж каротидного синусу
- Проба Ашнера (натискання на очні яблука) не рекомендується через ризик відшарування
сітківки, особливо у пацієнтів із високою міопією.
Фармакотерапія
Аденозин (або Натрію АТФ)
Аміодарон
Прокаїнамід (Новокаїнамід)
Лідокаїн
Верапаміл
Магнію сульфат
Електрична кардіоверсія
Інші заходи
Також можуть бути застосовані інші заходи і препарати (напр. дігоксин, адреноблокатори короткої дії, електрокардіостимуляція в режимі пригнічення тахікардії) для
лікування СВТ у дітей після консультації дитячого кардіолога.

Алгоритм дій при тахіакардії із стабільною гемодинамікою у дітей (AHA, 2006)
ТАХІКАРДІЯ
з пульсом і адекватною перфузією
Оцінка і підтримка за АВС
Подай кисень
Підключи монітор/дефібрилятор
Зареєструй ЕКГ у 12 відведеннях
QRS нормальний
(<0.08с)
Оціни ритм







QRS широкий
(>0.08с)
Оціни тривалість QRS

Імовірна синусова
тахікардія
Відповідний анамнез
містить відому
причину
Зубець Р
є/нормальний
Варіабельність RR із
постійним РR
Немовлята
ЧСС<220/хв
Старші діти ЧСС
<180/хв







Імовірна
суправентрикулярна
тахікардія
Анамнез (неясний,
неспецифічний; раптові
зміни ЧСС)
Зубець Р
відсутній/аномальний
Ритм не варіабельний
Немовлята: ЧСС≥ 220/хв
Старші діти:
ЧСС≥180/хв

Знайди і лікуй причину

Застосуй вагусні прийоми




Заклади судинний доступ
Введи аденозин (АТФ) 0,1 мг/кг ВВ
(макс. перша доз 6 мг і 10 мг
відповідно)
Можна повторити вдруге і втретє в дозі
0,2 мг/кг (макс. 12 мг та 20 мг
відповідно)
Вводь методом швидкого болюсу

Імовірна ШТ

Консультація спеціаліста;
Знаходь і лікуй зворотні причини
Проведи фармакологічну конверсію
 Аміодарон 5 мг/кг ВВ за 20-60 хв
 або
 Прокаїнамід 15 мг/кг ВВ за 30-60
хв
Не призначай рутинно аміодарон та
прокаїнамід разом.
 Можеш спробувати аденозин, якщо
ще не вводився
Розваж електричну кардіоверсію
 Консультація дитячого кардіолога
 Седація перед кардоіверсією
 Спроба кардіоверсії енергією 0,5-1
Дж/кг (може збільшуватися до 2
Дж/кг при неефективності
початкової дози)
 Зареєструй ЕКГ у 12 відведеннях

Алгоритм дій при тахіакардії із нестабільною гемодинамікою у дітей (AHA, 2006)
ТАХІКАРДІЯ
з пульсом і низькою перфузією
Оцінка і підтримка за АВС
Подай кисень
Підключи монітор/дефібрилятор

Оціни ритм на ЕКГ у
12 відведеннях або
моніторі







Імовірна синусова
тахікардія
Відповідний анамнез
містить відому
причину
Зубець Р
є/нормальний
Варіабельність RR із
постійним РR
Немовлята
ЧСС<220/хв
Старші діти ЧСС
<180/хв

QRS нормальний
(<0.08с)
Оціни тривалість QRS







Імовірна
суправентрикулярна
тахікардія
Анамнез (неясний,
неспецифічний; раптові
зміни ЧСС)
Зубець Р
відсутній/аномальний
Ритм не варіабельний
Немовлята: ЧСС≥ 220/хв
Старші діти:
ЧСС≥180/хв

QRS широкий
(>0.08с)





Імовірна ШТ

Синхронізована кардіоверсія:
0,5-1 Дж/кг; при неефективності
збільшуй до 2 Дж/кг. При
можливості седуй, але не затримуй
проведення кардіоверсії
Можеш спробувати аденозин,
якщо це не затримує кардіоверсію

Знайди і лікуй причину

Застосуй вагусні прийоми
(Без затримки)









Якщо ВВ доступ закладений
Введи аденозин (АТФ) 0,1 мг/кг ВВ (макс.
перша доз 6 мг і 10 мг відповідно)
Можна подвоїти першу дозу і ввести 1 раз
(макс. друга доза 12 мг та 20 мг відповідно)
або
Синхронізована кардіоверсія 0,5-1 Дж/кг; при
неефективності збільшуй до 2 Дж/кг При
можливості седуй, але не затримуй проведення
кардіоверсії

Під час оцінки
Забезпечуй прохідність дихальних
шляхів та заклади надійний
венозний доступ за можливості
Поклич на консультацію
спеціаліста
Підготуйся до кардіоверсії

Консультація спеціаліста;
Знаходь і лікуй зворотні причини
Проведи фармакологічну конверсію
 Аміодарон 5 мг/кг ВВ за 20-60 хв
 або
 Прокаїнамід 15 мг/кг ВВ за 30-60
хв
Не призначай рутинно аміодарон та
прокаїнамід разом.

Лікуй можливі сприяючі фактори
- Гіповолемія
- Токсини
- Гіпоксія
- Тампонада серця
- Гідроген-іон (ацидоз)
- Напружений пневмоТоракс
- Гіпо/гіперкаліємія
- Тромбоемболія (коронарна або
- Гіпоглікемія
легенева)
- Гіпотермія
- Травма (гіповолемія, підвищення
внутрішньочерепного тиску

А. Тести для самоконтролю
1. Для пароксизмальної передсердної тахікардії характерно:
A. комплексу QRS передує зубець Р
B. пароксизм включає не менше трьох екстрасистолічних комплекси
C. зливні шлуночкові комплекси
D. все перераховане
E. нічого з перерахованого
F. вірні відповіді a та b
2. Яка доза Аденозину (АТФ) у дітей при першому введенні при суправентрикулярній
пароксизмальній тахікардії?
A. 200 мг
B. 35 мг
C. 0,1 мг/кг маси тіла
D. 0,5 мг/кг маси тіла
E. у дітей не застосовується
3. Для атріовентрикулярної блокади ІІ ступеня у дитини 5 років характерно:
A. тільки подовження PQ на ЕКГ
B. періодичні випадіння комплексів QRSТ, PQ подовжений
C. повне припинення проведення від передсердь до шлуночків
D. правильної відповіді немає
4. Дозування енергії при синхронізованій електричній кардіоверсії у дітей:
A. 0,5-1 Дж/кг з можливим підвищенням до 2 Дж/кг
B. 4 Дж/кг без підвищення
C. 360 Дж
D. 200 Дж
E. Електрична кардіоверсія у дітей не застосовується
5. Для пароксизмальної шлуночкової тахікардії характерно:
A. QRS – деформовані, розширені і нагадує за формою блокаду ніжки пучка Гіса
B. синусові зубці Р, не пов'язані з комплексами QRS
C. зливні синусові комплекси
D. все перераховане
Б. Завдання для самоконтролю.
Задача 1
До приймального відділення багатопрофільної дитячої лікарні каретою ШМД доставлений
хлопчик 10 років після епізоду втрати свідомості зі скаргами на: різку слабкість, головокружіння, що посилюється при спробі піднятися. З анамнезу відомо, що вказані скарги дитина
відмітила після нічного сну. Останні 1,5 тижні відмічає слабкість, помірний субфебрилітет,
задишку при фізичному навантаженні, втомлюваність. Лікувався льодяниками для горла та
парацетамолом. Об’єктивно: В свідомості. Шкірні покриви бліді, вологі, чисті. Температура
тіла 36,8°С.Дихання вільне, ЧД 24/хв, везикулярне з жорстким відтінком при аускультації. SpO2
– 92%. АТ – 70/56 мм.рт.ст., пульс ледь визначається на периферії та нормально пальпується на
сонній артерії, ритмічний, 40 уд/хв.Час наповнення капілярів 2,5 сек. Тони серця різко
ослабленої звучності, діяльність ритмічна, над верхівкою вислуховується слабкий м’якого
тембру дуючий систолічний шум. Живіт м’який, безболісний. Печінка +1 см з-під краю
реберної дуги.

Гомілки пастозні.Неврологічний статус: патологічний і менінгеальних знаків не виявлено.
Сечовипуск вільний, безболісний. Стул 1 р/д, нормальний. Бригадою ШМД закладено
периферичний венозний доступ, проводиться повільна інфузія ізотонічного розчину натрію
хлориду 200 мл (введено 30 мл).
ЕКГ: Визначаються комплекси QRS тривалістю 0,095 сек, що слідують із частотою 40/хв.
Зубець Р з’являється з частотою 74/хв, то передує комплексу QRS, то нашаровується на нього,
то виникає після нього. Електрична вісь серця 0°. Слабко негативні асиметричні зубці Т у
прекордіальних відведеннях та у І і aVL.
Завдання:
1. Попередній діагноз.
2. Першочергові заходи при наданні невідкладної допомоги.
3. Фармакотерапія порушення ритму.
4. Ваша тактика у випадку неефективності фармакотерапіі та базових заходів.
5. Яка найбільш імовірна причина даного порушення ритму?
Література
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Додаткова:
12. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №362 від 19.07.2005 р. «Про
затвердження Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей».
13. Майданник В. Г. Педиатрия (2-е издание, испр. и доп.). - Харьков: Фолио, 2002.1125с.
14. Макаров Л.М. ЭКГ в педиатрии. – 2-е издание. – М.: ИД "Медпрактика-М", 2006, 544
с.
15. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. – М.: Медицина, 1983, с. 528, ил.
16. Москаленко В.Ф., Кучеренко О.Д., Погорєлов В.Н. Практична аритмологія (стислий
посібник для лікарів) / За редакцією проф. І.К. Латогуза. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 141
с.
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Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 128с.
18. Майданник В. Г., Майданник И. В. Справочник современных лекарственных средств.
- М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2005. - 1024 с.

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

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
на методичній нараді кафедри педіатрії №4
зав. кафедри, академік НАМН України,
професор ____________________________
В.Г. Майданник
“_______” ____________________ 2016 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами та
фтизіатрією

Модуль №1

Диференційна діагностика найбільш поширених
захворювань дитячого віку

Змістовний модуль №2

Диференційна діагностика найбільш поширених
захворювань системи кровообігу у дітей.
Допомога при основних невідкладних станах

Тема 12

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей.
Запальні захворювання серця. Невідкладна допомога
при гострій серцевій недостатності.

Курс

6

Факультет

медичний №3

Спеціальність

педіатрія

Київ 2016

1. Актуальність теми:
Серцево-судинні захворювання складають один із провідних розділів патології дитячого
віку та призводять до високої інвалідизації дитячого населення і смертності. Запальні
захворювання серця у дітей займають провідне місце серед загальної патології у дітей
раннього віку. Зокрема, серед дітей з вірусними інфекційними захворюваннями, частота
кардитів досягає 10-15%, частота гострої ревматичної лихоманки у соціально розвинутих
країнах складає 5 на 100 000 населення в рік.
2. Конкретні цілі:
• визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених запальніх
захворювань системи кровообігу у дітей, які супроводжуються кардіомегалією:
міокардити, ендокардити, перикардити.
• визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених запальних
захворюваннях системи кровообігу у дітей
• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією
системи кровообігу
• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при
найбільш поширених запальних захворюваннях системи кровообігу
• проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при
найбільш поширених запальних захворюваннях системи кровообігу
• ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених
запальних захворюваннями системи кровообігу у дітей
3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
(міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх
Отримані навички
дисциплін
1. Нормальна
Знати анатомію серця та магістральних судин, їх особливості в
анатомія людини дитячому віці. Знати будову та функцію провідної системи серця.
2. Гістологія
Володіти знаннями про гістологічну будову та ембріональний розвиток
серця і магістральних судин.
3. Нормальна
Знати особливості функціонування серцево-судинної системи плоду,
фізіологія людини новонародженої дитини та дитини старшого віку в нормі.
4. Патологічна
Знати особливості функціонування серцево-судинної системи плоду,
фізіологія
новонародженої дитини та дитини старшого віку при патології.
5. Фармакологія Знати лікарські препарати, що впливають на систему кровообігу та їх
застосування в педіатричній практиці.
6. Пропедевтика Знати анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи
педіатрії
дітей різних вікових груп.
7. Кардіо1. Знати принципи сучасної класифікації найбільш поширених
ревматологія
запальних захворювань системи кровообігу у дітей.
дитячого віку.
2. Знати клінічну картину основних форм найбільш поширених
запальних захворювань системи кровообігу у дітей.
3. Знати основні діагностичні критерії найбільш поширених
запальних захворювань системи кровообігу у дітей
4. Оволодіти принципати призначення терапії при найбільш
поширених запальних захворювань системи кровообігу у дітей
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:
Термін
Визначення
Кардит
Інфекційний
ендокардит
Гостра
ревматична
лихоманка
Перикардит

Серцева
недостатність

4.1.
•
•
•
•
•
•
•
4.2.
•
•
•

Одночасне запальне ураження оболонок серця – міокарда, епікарда,
ендокарда.
Запальне захворювання ендотеліальної висилки серця інфекційної
етіології з локалізацією патологічного процесу в ендокарді, клапанах
серця та ендотелії великих суміжних судин.
Загальне захворювання організма з системним ураженням сполучної
тканини запального характеру з включенням в процес серцево-судинної
системи та інших органів.
Перикардит - це запалення серозної оболонки серця, найбільш часто
вісцерального листка, що найчастіше є місцевим проявом якого-небудь
загального захворювання (туберкульоз, ревматизм, дифузне захворювання
сполучної тканини) або супутнє захворювання міокарда і ендокарда.
Серцева недостатність – патологічний стан, що характеризується
зменшенням серцевого викиду внаслідок зниження насосної функції
міокарда або погіршення його діастолічного розслаблення.

Теоретичні питання до заняття:
Перерахувати найбільш поширені запальні захворювань системи кровообігу у дітей,
які супроводжуються кардіомегалією.
Клінічні варіанти перебігу міокардиту, ендокардиту, перикардиту.
Ускладнення міокардиту, ендокардиту, перикардиту.
Дані лабораторних та інструментальних досліджень при міокардиті, ендокардиті,
перикардиті.
Диференційна діагностика при запальних захворюваннях системи кровообігу, які
супроводжуються кардіомегалією.
Тактика ведення хворої дитини при міокардиті, ендокардиті, перикардиті.
Первинна та вторинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у дітей.
Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
розв’язання тестів, задач, ретроспективний аналіз історій хвороб,
робота у відділенні: аналіз функціональних методів дослідження, лабораторних даних
з метою засвоєння принципів проведення диференціальної діагностики у пацієнтів з
міокардитом, ендокардитом, перикардитом.
на основі роботи з хворими вміти: а) дати аналіз та зробити інтерпретацію
лабораторних даних б) вказати можливий чинник, який призвів до розвитку
кардіоміопатії; в) оперувати сучасними даними клініко-лабораторних та
інструментальних методів обстеження; г) призначати лікування, в тому числі знати
показання до призначення кортикостероідів; д) пропонувати профілактичні заходи.

5. Зміст теми
Неревматичні кардити
Кардити - запалення оболонок серця різного ґенезу, що викликається різними агентами.
Етіологія: віруси, бактерії, протозойні інфекції (трипаносомоз), паразити (токсокар), гриби,
токсичні речовини, лікарські препарати (сульфонаміди, амфотерицин В).

Класифікація кардитів
Вроджений кардит
‒ Ранній
‒ Пізній

Набутий кардит
‒ Гострий
‒ Підгострий
‒ Хронічний

Вроджений кардит
Ранній вроджений кардит - ураження серця виникло в ранній фетальний період (4—7-й
місяць внутрішньоутробного розвитку).
- фіброеластоз ендокарда
- еластофіброз ендоміокарда.
Перші симптоми раннього природженого кардиту при обох варіантах з'являються в
перші 6 міс життя, рідше — на 2-3-му році.
Пізній природжений кардит - ураження серця виникає після 7-го місяця
внутрішньоутробного розвитку, розвивається із залученням двох або трьох оболонок серця,
провідної системи, інколи - коронарних судин, з'являються склероз і гіпертрофія міокарда
Набутий кардит
Гострий кардит виникає під час або відразу ж після перенесення вірусної інфекції.
Клінічними симптомами гострого кардиту: погіршання загального стану, підвищення
температури тіла до фебрильних і субфебрильних цифр, блідість шкіри, ціаноз губ і
носогубного трикутника, акроціаноз або загальний ціаноз. Рано з'являється задишка, вологі
хрипи в легенях, тахікардія — ознаки недостатності лівого шлуночка. Пізніше визначають
пастозність, збільшується печінка, зменшується діурез - ознаки недостатності правого
шлуночка. Верхівковий поштовх ослаблений. Межі серця розширені, І тон на верхівці глухий
або приглушений, інколи вислуховується ритм галопу. Шуми відсутні або вислуховується
систолічний шум недостатності при появі значного збільшення серця і тривалого кардиту.
При ураженні провідної системи у дітей з гострим кардитом тони серця гучні,
вислуховують аритмії (тахі-, брадиаритмії тощо), відмічаються напади пароксизмальної
тахікардії.
Лабораторні дослідження при гострому кардиті підтверджують наявність вірусної
інфекції. Проби на активність запального процесу (СРП, альфа-2 і гамма-глобуліни),
лейкоцитоз - частіше не змінені. В перші 2-3 тижні захворювання збільшується вміст
імуноглобуліну М, потім G.
Неінвазивні методи дослідження
Електрокардіограма: Класичним описом ЕКГ при кардит є - низький вольтаж QRS
комплексу (нижче 5 мм амплітуда), з низькоамплітудним або інвертованим Т, низьким або
відсутнім Q у відведеннях V5, V6.
Рентенологічне дослідження: розширення меж серцевої тіні вліво і рідше праворуч.
Ехокардіографія: при кардитах неревматичного генезу спостерігається розширення
порожнин серця і зниження контактільності міокарда, що поєднується з підвищенням
напруженості роботи міокарда, що веде до збільшення постсистолічного навантаження на
міокард лівого шлуночка.
Інвазивні методи дослідження
Катетеризація порожнин серця
Біопсія міокарда
Іммуноцітохімічний метод
Лікування.
Лікування неревматичного кардиту включає:

стаціонарне протягом не менш як 1,5 міс;

амбулаторне;

санаторне.

Ревматичний кардит
Ревматична лихоманка - системне ураження сполучної тканини, що викликається
гемолітичним стрептококом групи А, із залученням серця, суглобів, мозку, судин, і підшкірної
клітковини.
Клінічна картина:
Для постановки діагнозу використовують критерії Нестерова - Джонса, модифіковані
Американською асоціацією кардіологів.
Великі критерії:
Малі критерії:
1. Кардит.
1. В анамнезі перенесена стрептококової інфекції напередодні
2. Артрит.
захворювання.
3. Хорея.
2. Артралгії.
4. Підшкірні вузлики.
3. Лихоманка.
5. Розеолезний висип.
4. Підвищення гострофазових показників запалення.
5. Атріовентрикулярної блок 1 ступеня.
6. Підвищення стрептолізину
7. Виявлення культури стрептокока в носоглотці.
Діагноз вважається позитивним при наявності двох великих критеріїв чи одного
великого і двох малих ознак.
Неінвазивні методи діагностики
Електрокардіографія: Мітральний стеноз не викликає змін на ЕКГ, однак можуть бути
ознаки розширення лівого передсердя (при важкому стенозі), крім того може з'являтися
фібриляція передсердь і гіпертрофія правого шлуночка. Аортальні вади не викликають появу
ознак гіпертрофії лівих відділів. Однак, сегменти Т і ST можуть бути збільшені, що
характеризує підвищення напруги роботи. Може з'являтися блокада лівої ніжки пучка Гіса.
Стеноз трикуспідального клапана можна припустити на основі високого загостреного Р з
подовженим інтервалом PR без домінування правого шлуночка.
Рентгенологічне дослідження: Мітральна недостатність супроводжується ознаками
розширення лівого передсердя і шлуночка. Посилення легеневого малюнка і інтерстиціальний
набряк спостерігаються в більш пізні терміни. Мітральний стеноз у легких випадках не
викликає змін на рентгенограмі, однак, у важких випадках виявляється розширення лівого
передсердя, можлива кальцифікація стулок клапана. Рідше визначається розширення легеневої
артерії, правого шлуночка і правого передсердя. Аортальні недостатність викликає більше змін
на рентгенограмі, ніж на електрокардіограмі. Із зростанням тяжкості аортальний недостатності
збільшується розмір лівого шлуночка, корінь аорти як правило розширений і при розвитку
серцевої недостатності спостерігаються застійні явища в легенях. Трикуспідальна недостатність
- спостерігається розширення правого шлуночка, не корелює з легеневою гіпертензією.
Ехокардіографія:
У дітей при ревматичному кардиті спостерігається збільшення порожнини лівого
шлуночка, яке супроводжується порушенням контрактильності міокарда та підвищенням
напруженості його роботи. При мітральної діагноз ставиться на підставі доплерівського
дослідження. Ступінь регургітації визначається за ступенем поширення потоку в порожнині
лівого передсердя, його інтенсивності та швидкості потоку. За допомогою доплер ЕхоКГ
оцінюється потік крові через мітральний клапан, його швидкість та градієнт тиску. При
хронічній аортальний недостатності визначається тремтіння стулок мітрального клапана,
частіше його передньої стулки. Також можна оцінити функцію і розміри лівого шлуночка,
напругу його роботи. Недостатність трикуспідального клапана - доплер ЕхоКГ, що дозволяє
оцінити швидкість потоку, його тиск і обчислити тиск у правому шлуночку.
Інвазивні методи дослідження
Радіоізотопна ангіографія.
Катетеризація серця
Біопсія міокарда

Інфекційний ендокардит
Інфекційний ендокардит - запальне захворювання ендотеліального шару серця
інфекційної етіології з локалізацією патологічного процесу в ендокарді, клапанах серця та
ендотелії великих суміжних судин.
Етіологія. Збудниками інфекційного ендокардиту є стрептококи, стафілококи,
грамнегативні бактерії, гриби, L – форми, та інші мікроорганізми.
Класифікація. (Українське наукове товариство кардіологів, 2000 р.):
І. Активність процесу:
- активний
- неактивний
ІІ. Ендокардит нативних клапанів:
- первинний
- вторинний (набуті та вроджені вади серця, сторонні тіла)
Ендокардит протезованого клапану
ІІІ. Локалізація:
- аортальний клапан
- мітральний клапан
- трикуспідальний клапан
- клапан легеневої артерії
- ендокард передсердь чи шлуночків
IV. Збудник (Гр «-», Гр «+», L-форми бактерій, рикетсії, гриби)
V. Стадія
- стадія вади серця
- стадія серцевої недостатності
VI. Ускладнення.
Діагностичні критерії (адаптовано за R.Shlant, R.W.Alexander, 2000)
Головні:
Позитивні результати посівів крові, характерні для інфекційного ендокардиту:
а) типовий збудник хвороби у двох різних засівах крові (зеленящий стрептокок, S.bovis,
S.aureus, ентерококи при відсутності первинного вогнища).
б) стійко позитивні результати засівів крові, взятої у проміжку більше 12 год, чи у всіх трьох
окремих засівах, взятих з інтервалом в 1 годину.
Ознаки ураження ендокарда:
а) дані за інфекційний ендокардит за результатами ЕхоКГ:
- осцилуючі внутрішньосерцеві утворення на клапанах чи підклапанних структурах, або
на шляху струменя регургітації, або на імплантованому матеріалі без альтернативного
анатомічного пояснення;
- абсцесс;
- вперше виниклий частковий надрив протезу клапану.
б) вперше виникла клапанна недостатність (посилення чи зміна вже існуючих шумів не є
достовірною ознакою).
Додаткові:
1. Схильність: наявність сприяючих умов (протези клапанів, вроджені “сині” вади серця,
аортальні вади, мітральні вади, коарктація аорти тощо) чи довене вживання наркотиків.
2. Гарячка: 38,0 С.
3. Судинні симптоми: емболії великих артерій, септичні інфаркти легень.
4. Імунологічні феномени: гломерулонефрит, вузлики Ослєра, плями Рота, ревматоїдний
фактор.
5. Дані мікробіологічного дослідження: позитивний засів крові, який не відповідає головним
критеріям або серологічні ознаки активної інфекції потенційним збудником інфекційного
ендокардита.

6. ЕхоКГ: зміни, характерні для інфекційного ендокардита, які не відповідають головним
критеріям.
Наявність 2-х головних критеріїв, або 1-го головного та 3-х додаткових, або 5-ти
додаткових критеріїв свідчить про достовірний інфекційний ендокардит. Діагноз інфекційного
ендокардита заперечується при зникненні синдрому, який нагадував ендокардит, через 4 чи
менше днів антибіотикотерапії, або при наявності переконливого альтернативного діагнозу.
Лікування.
До виділення збудника може бути запропонованим наступні варіанти імперичної терапії
- Бензилпеніцилін 12 – 20 млн. ОД на добу, внутрішньом’язево рівними дозами кожні 34 години в поєднанні з аміноглікозидами (гентаміцин в дозі 1,7 мг/кг кожні 8 годин,
амікацин 7,5 мг/кг/добу кожні 12 годин)
- Цефалоспорини – 6 -12гр на добу з інтервалами 6-8 годин.
Окрім антибіотиків застосовують:
- Антикоагулянти
- Антиагреганти
- Імуномодулююча терапія
- Гемосорбція і плазмаферез.
- Інгібітори протеолітичних ферментів і кінінів: контрікал, гордокс
Перикардити
Перикардит - це запалення серозної оболонки серця, найбільш часто вісцерального
листка, що найчастіше є місцевим проявом якого-небудь загального захворювання
(туберкульоз, ревматизм, дифузне захворювання сполучної тканини) або супутнє захворювання
міокарда і ендокарда.
Етіологія: Розрізняють інфекційні, неінфекційні (асептичні) і ідіопатичні перикардити.
Класифікація:
I. За етіологією:
А. Перикардити, що
Б. Асептичні перикардити.:
В. «Ідіопатичні»
викликаються дією на
1. Алергічні.
перикардити
організм інфекційного
2. При колагенозах (СЧВ; ревматизм;
(випадки, з
збудника:
системна склеродермія)
неутонченною
1. Бактеріальні (неспецифічні, 3. Викликані безпосереднім ушкодженням
етіологією)
специфічні)
(травматичний).
2. туберкульозний
4. Аутоімунні
3. ревматичний
5. При захворюваннях крові і геморагічних
4. вірусні та риккетсіозні
діатезах
(грип А, В, коксакі А и В,
6. При злоякісних пухлинах
ECHO)
7. При хворобах з глибокими обмінними
5. Викликані найпростішими
порушеннями (уремічний, подагричний)
(амеби, малярія)
8. Рідкісні форми (при променевій хворобі і
6. грибкові (актиномікоз,
місцевому опроміненні; при лікуванні
кандидоз)
АКТГ і стероїдними гормонами).
II. За перебігом:
А. Гострі форми:
Б. Хронічні форми.
В. Дисемінація
1. Сухий (фібринозний)
1. Випітний
запальних
2. Випітний (ексудативний):
2. Адгезивний:
гранульом.
серофібринозний і
а) «безсимптомний»;
геморагічний:
б) з функціональними порушеннями
а) з тампонадою серця
серцевої діяльності
б) без тампонади серця
в) з відкладенням вапна (панцирне серце)
3. Гнійний і гнильний
г) з екстраперікардіальними зрощення
д) констриктивний перикардит: початкова,
виражена, дистрофічна стадії.

III.
Наслідки перикардиту:
1) сухожильні бляшки;
2) інтраперикардіальні спайки;
3) зрощення перикардіальний листків;
4) панцирне серце;
5) екстраперикардіальні спайки.
Гострий сухий перикардит.
Виникає на тлі інфекції або незабаром після неї.
Клінічні прояви:
1. Скарги:
 Біль: в області верхівки серця, внизу грудини, не пов'язана з фізичним навантаженням;
іррадіює в шию, ліву лопатку, епігастрії; інтенсивність від незначної до болісної;
посилюється при диханні та рухах і слабшає в положенні сидячи з нахилом тіла вперед.
 Симптоми «фонового» захворювання
2. Зміни з боку серцево-судинної системи, які виявляються при об'єктивному обстеженні:
- Шум тертя перикарда: сприймається як скребучий, що підсилюється при
натисненні стетоскопом на прекардіальну оділянку, найчастіше локалізується в
області лівого краю грудини на рівні другого-четвертого міжребіря;
3. ЕКГ: відзначається у всіх трьох стандартних відведеннях куполоподібний підйом
сегменту ST;
4. Лабораторні дослідження:
 тимчасовий підйом «кардіоспеціфіческіх» ферментів;
 зміни, що мають відношення до «фонового» захворювання
Таким чином, діагностичними критеріями сухого перикардиту є:
a. больовий синдром характерної локалізації
b. шум тертя перикарда
c. зміни на ЕКГ.
Ексудативний перикардит
1. Скарги:
- Біль: відчуття тяжкості в ділянці серця або тупий біль
- Задишка при фізичному навантаженні
- Сухий кашель
- Симптоми загального характеру обумовлені «фоновим» захворюванням
2. Зміни з боку серцево-судинної системи, які виявляються при об'єктивному обстеженні:
- набухання шийних вен;
- міжреберні проміжки над областю серця згладжуються;
- верхівковий поштовх не визначаються;
- розширення меж відносної серцевої тупості у всі боки;
- тони серця глухі і поєднуються з шумом тертя перикарда, зберігається найчастіше в
положенні сидячи;
- парадоксальний пульс;
- набряки
3. ЕКГ: підйом сегмента ST і інверсія зубця Т в більшості відведень, зниження вольтажу
комплексу QRS, електрична альтернація, змінені зубець Р та інтервал PR, передсердні
аритмії.
4. Рентгенологічне дослідження: розширення тіні серця (наближається до трикутної
форми), що поєднується з «чистими» легеневими полями, зменшення пульсації по
зовнішньому контуру серцевої тіні.
5. Ехо-КГ: виявляють перикардіальний випіт.
6. Ангіокардіографія.
7. Радіонуклідні методи
8. Перикардіальний парацентез:

Показання до проведення:
- симптоми тампонади серця
- підозра на наявність гною в порожнині перикарда
- підозра на пухлинне ураження перикарда
Таким чином, ексудативний перикардит діагностують на підставі наступних ознак:
a. зміщення меж серця з різким ослабленням пульсації його контуру
b. відсутність верхівкового поштовху
c. глухість серцевих тонів, іноді в поєднанні з шумом тертя перикарда
d. парадоксальний пульс
e. підвищення венозного тиску
f. зміни на ЕКГ, ехокардіографічні ознаки наявності рідини в порожнині перикарда.
Лікування гострого перикардиту.
1. Лікувальний режим: постільний режим до 3-4 тижнів. Розширення режиму допускається
на тлі значного поліпшення стану хворого і зникнення випоту.
2. Етіотропне
лікування:
проводиться
залежно
від
етіології
перикардиту:
антибіотикотерапія, протитуберкульозні препарати, цитостатики, десенсибілізуюча терапія
та глюкокортикоїди.
3. НПЗЗ: індометацин (метиндол) 1-2мг/кг/добу; диклофенак натрію в дозі 3-3,5 мг/кг/добу
4. Глюкокортикоїди:
Лікування преднізолоном проводять до поліпшення стану хворого, потім дозу поступового
знижують (на 2,5 - 5 мг на тиждень), курс лікування може становити 4-6 тижнів.
5. Пункція перикарда:
6. Хірургічне лікування не проводиться
Засоби для самоконтролю:
А. Тести для самоконтролю
1. Лікування хронічного неревматичного кардиту включає все, крім:
а) антибактеріальні препарати;
б) стероїдні протизапальні препарати;
в) нестероїдні протизапальні препарати;
г) серцеві глікозиди;
д) діуретики.
2. Необов’язковим в плані обстеження при гострому міокардиті являється:
а) електрокардіографія;
б) ехокардіографія;
в) рентгенографія;
г) консультація окуліста;
д) загальний аналіз крові.
3. Приводом для підозри на інфекційний ендокардит у хворого з вадою серця або у хворого
після радикальної корекції вади серця може бути все перераховане, крім:
а) субфебрилітет;
б) петехіальний висип;
в) носові кровотечі;
г) енурез;
д) поява аускультативних феноменів.
4. Поняття вторинний ендокардит предполагає:
а) повторне захворювання на інфекційний ендокардит;
б) розвиток інфекційного ендокардиту на тлі вроджених або набутих вад серця.

5. Атріомегалія при серцевій недостатності супроводжується появою:
а) додаткового третього тону;
б) додаткового четвертого тону.
Б Задача для самоконтролю
Хлопчик 11 р., звернувся до дільничного лікаря зі скаргами на болі в області серця
ниючого характеру, відчуття серцебиття, підвищення температури тіла до 37,8˚С, задишку при
помірному фізичному навантаженні, загальну слабкість. З анамнезу відомо, що близько тижня
тому переніс ГРВІ. При об’єктивному обстеженні: загальний стан середньої важкості, ціаноз
носогубного трикутника, пульс зниженого наповнення, частота – 94/хв, при перкусії зміщення
меж серця ліворуч на 1см. від норми, при аускультації серця – ритм неправильний, ЧСС – 94/хв,
тони ослаблені, особливо перший тон на верхівці і на верхівці вислуховується систолічний
шум.
Завдання:
1. Поставте попередній діагноз.
2. Запропонуйте схему обстеження з метою верифікації діагнозу.
3. Призначте лікування.
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1. Актуальність теми:
Розповсюдженість кардіоміопатій складає в різних країнах світу 2.9-33 випадки на 100000
населення. Дилатаційна кардіоміопатія, у зв”язку з високою летальністю є основним
показанням до трансплантації серця. Вчасна діагностика та адекватне лікування таких
патологій, як кардити, гостра ревматична лихоманка, інфекційний кардит, є необхідною
умовою профілактики розвитку життєво небезпечних ускладнень та інвалідизації.
2. Конкретні цілі:
• визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених незапальних
захворювань системи кровообігу у дітей
• визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених незапальних
захворюваннях системи кровообігу у дітей
• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією системи
кровообігу
• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при
найбільш поширених незапальних захворюваннях системи кровообігу
• проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при
найбільш поширених незапальних захворюваннях системи кровообігу
• ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених
захворюваннями системи кровообігу у дітей
•
3.
Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
(міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх
Отримані навички
дисциплін
1. Нормальна
Знати анатомію серця та магістральних судин, їх особливості в дитячому
анатомія людини віці. Знати будову та функцію провідної системи серця.
2. Гістологія
Володіти знаннями про гістологічну будову та ембріональний розвиток
серця і магістральних судин.
3. Нормальна
Знати особливості функціонування серцево-судинної системи плоду,
фізіологія людини новонародженої дитини та дитини старшого віку в нормі.
4. Патологічна
Знати особливості функціонування серцево-судинної системи плоду,
фізіологія
новонародженої дитини та дитини старшого віку при патології.
5. Фармакологія Знати лікарські препарати, що впливають на систему кровообігу та їх
застосування в педіатричній практиці.
6. Пропедевтика Знати анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи дітей
педіатрії
різних вікових груп.
7. Кардіо5. Знати принципи сучасної класифікації найбільш поширених
ревматологія
захворювань системи кровообігу у дітей.
дитячого віку.
6. Знати клінічну картину основних форм найбільш поширених
захворювань системи кровообігу у дітей.
7. Знати основні діагностичні критерії найбільш поширених
захворювань системи кровообігу у дітей
8. Оволодіти принципати призначення терапії при найбільш поширених
захворювань системи кровообігу у дітей
5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

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

Визначення

Кардіоміопатія

Це захворювання міокарду невідомої етіології, основними ознаками
яких є кардіомегалія та серцева недостатність
Хвороба міокарду, пов”язана с серцевою дисфункцією (WHO/ISFC,
1995).
Кардіоміопатія, для котрої характерно збiльшення лiвого та/або правого
шлуночка, порушення систолiчної функцiї, застiйна серцева
недостатнiсть.
Симетрична чи асиметрична гiпертрофiя лiвого шлуночку, у бiльшостi
випадкiв більше вражається мiжшлуночкова перегородка, нiж стiнки
шлуночкiв, з обструкцiєю шляхiв вiдтоку вiд шлуночкiв, як правило не
супроводжується розширенням порожнини лiвого шлуночку.
Симетрична чи асиметрична гiпертрофiя лiвого шлуночку, у бiльшостi
випадкiв більше вражається мiжшлуночкова перегородка, нiж стiнки
шлуночкiв, без обструкцiї шляхiв вiдтоку вiд шлуночкiв, як правило не
супроводжується розширенням порожнини лiвого шлуночку.
Інфільтративне або фіброзне ураження міокарда, що характерізується
рігідними, непіддатливими стінками шлуночків, зменшенням
наповнення і зниженням діастолічного об'єму одного або обох
шлуночків з нормальною чи майже незмінною систолічною функцією
та товщиною стінок.
Серцева недостатність – патологічний стан, що характеризується
зменшенням серцевого викиду внаслідок зниження насосної функції
міокарда або погіршення його діастолічного розслаблення.

Дилатаційна
кардіоміопатія
(ДКМП)
Гiпертрофiчна
обструктивна
кардіоміопатія
(ГКМП)
Інша гiпертрофiчна
кардіоміопатія
Рестриктивна
кардіоміопатія
(РКМП)
Серцева
недостатність

4.3.
•
•
•
•
•
•
•
•

Теоретичні питання до заняття:
Дати визначення поняттям: кардіоміопатія, ДКМП, ГКМП, РКМП.
Клінічні варіанти перебігу кардіоміопатій.
Диференційна діагностика кардіоміопатій у дітей.
Ускладнення кардіоміопатій.
Дані лабораторних та інструментальних досліджень при кардіоміопатіях.
Тактика ведення хворої дитини при кардіоміопатіях.
Класифікація хронічної серцевої недостатності.
Лікування хронічної серцевої недостатності.

4.4.
Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
• розв’язання тестів, задач, ретроспективний аналіз історій хвороб,
• робота у відділенні: аналіз функціональних методів дослідження, лабораторних даних
з метою засвоєння принципів проведення диференціальної діагностики у пацієнтів з
кардіоміопатіями.
• на основі роботи з хворими вміти: а) дати аналіз та зробити інтерпретацію
лабораторних даних б) вказати можливий чинник, який призвів до розвитку
кардіоміопатії; в) оперувати сучасними даними клініко-лабораторних та
інструментальних методів обстеження; г) призначати лікування, в тому числі знати
показання до призначення кортикостероідів; д) пропонувати профілактичні заходи.
5. Зміст теми

Кардіоміопатії - це захворювання міокарду невідомої етіології, основними ознаками
яких є кардіомегалія та серцева недостатність.
Розрізняють два основних типа кардiомiопатiй:
Первинний тип:
представляє собою захворювання
серцевого м'язу з невідомими
чинниками
- iдiопатичнi кардiомiопатiї (D, R, Н);
- сімейні кардiомiопатiї (D, Н);
- еозинофiльне
ендомiокардiальне
захворювання (R);
- ендомiокардiальний фiброз (R).

Вторинний тип:
чинник захворювання міокарду відомий або пов'язаний
з ураженням інших органів

- iнфекцiйнi (D)
- метаболiчнi (D)
- спадковi (D, R)
- дефiцитнi (D)
- при системних захворюваннях (D, H)
- iнфiльтрати та гранулеми (D, R)
- нейром'язовi ураження (D)
- токсичнi реакцiї (D)
- захворювання серця пов'язанi з вагiтнiстю (D);
- ендоміокардiальнi фiброеластози (R);
Основні клінічні прояви кожної етіологічної групи позначені як
D - дилятацiйна,
R - рестриктивна,
Н - гіпертрофічна кардiомiопатiя.

Класифікація. Експертами ВООЗ в 1995 році було запропоновано класифікацію КМП,
згідно якої виділяють: дилатаційну, гіпертрофічну, рестриктивну, аритмогенну КМП правого
шлуночка та некласифіковані КМП (ПАГ, №2, 2006 р. С. 12-23).
Існують суперечливі думки щодо причин і механізмів розвитку кардіоміопатії.
Виділяють наступні етіологічні концепції:
1. Вірусно-імунологічна теорія:
2. Ознаки аномальної функції клітинкілерів
3. Спадкові форми дилятаційну кардіоміопатії, можуть бути обумовлені:
4. Метаболічна форма дилятаційної кардіоміопатії
5. порушення ліпідного обміну
6. порушення гормональної регуляції
7. порушення іонного обміну
8. дисбаланс мікроелементів
Дилятаційна кардіоміопатія
Дилатаційна кардіоміопатія - кардіоміопатія, для котрої характерно збiльшення лiвого
та/або правого шлуночка, порушення систолiчної функцiї, застiйна серцева недостатнiсть.
Діагностичні критерії
Клінічні:
Параклінічні:
- недостатності
кровообігу
за - ЕКГ: синусова тахікардія, знижений вольтаж
лівошлуночковим типом, потім і
стандартних відведень, підвищення вольтажа
за правошлуночковим типом
грудних відведень, гіпертрофія/перевантаження
- кардіомегалія
різних відділів серця, насамперед лівого шлуночка,
- послаблення тонів серця
дифузнi неспецифiчнi змiни сегменту ST та зубцю
- може бути патологічний ІІІ тон,
Т, порушення ритму та провідності,
ритм протодіастолічного галопа
- Рентгенологічно: кардiомегалiя, випуклість дуги
- систолічний
шум
відносної
лівого шлуночка, ознаки венозного застiю в судинах
недостатності
мітрального
малого кола кровообiгу i набряку легенiв, може

клапана
з'являтись випiт у плевральнiй порожнинi,
- порушення серцевого ритму та - ЕхоКГ: дилятація камер серця, збільшення кінцевопровідності
діастолічного та кінцево-систолічного розмірів
- можливий
тромбоемболічний
лівого шлуночка, дифузне зниження скоротливості,
синдром
зниження фракцій викиду, скорочення тощо,
дифузна гіпокінезія стінок, мітральна або
трикуспідальна
регургітація,
можливі
інтракардіальні тромби, випiт у порожнину
перикарда.
До діагностичних критеріїв відноситься також відсутність ознак запального процесу та
відсутність зв'язку з інфекційним захворюванням.
Алгоритм лікування:
Медикаментозне
1. β-адреноблокатори (пропранолол)
2. Антагоністи кальція (верапаміл)
Антиаритмічні препарати (аміодарон, дізопірамід)

Хірургічне
1. Міектомія
2. Протезування мітрального
клапану

Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія
Гiпертрофiчна обструктивна кардіоміопатія - симетрична чи асиметрична гiпертрофiя
лiвого шлуночку, у бiльшостi випадкiв більше вражається мiжшлуночкова перегородка, нiж
стiнки шлуночкiв, з обструкцiєю шляхiв вiдтоку вiд шлуночкiв, як правило не супроводжується
розширенням порожнини лiвого шлуночку. При гіпертрофічній кардіоміопатії страждає
насамперед діастолічне розслаблення міокарда.
Діагностичні критерії
Клінічні:
Параклінічні:
ангінозний больовий синдром - ЕКГ: ознаки гiпертрофiї лiвого шлуночка, зубець Q у
лівошлуночкова недостатність
вiдведеннях ІІ, III, avF, V 5-6 глубокий, негативний зубець
синкопальні стани
Т, депресія сегмента ST, ознаки гіпертрофії лівого
систолічний шум обструкції
передсердя, можливі порушення серцевого ритму та
при вигнанні крові з лівого
провідності,
шлуночка
- рентгенологічно може бути вибухання лівого шлуночка,
- підсилений
верхівковий
відсутність талії серця, розширення лівого передсердя,
поштовх
- ЕхоКГ (має провідне значення): гiпертрофiя стінок
- послаблення тонів серця,
шлуночків, збільшення порожнини лівого передсердя,
може бути IV тон
збільшення фракції вигнання, порушення діастолічної
функції серця та вимірювання градієнту тиску за даними
допплєрографії.
Алгоритм лікування:
Лікування ГКМП
Медикаментозне
Хірургічне
Застійна серцева недостатність:
Порушення
Тромбоемболічні
1. Діуретики
серцевого
порушення
Транс2. Інгібітори АПФ
ритму:
(профілактика за
плантація
3. Серцеві глікозиди
1. β-адренопоказаннями):
серця
(переважно при миготливій аритмії)
блокатори
1. Антикоагулянти
4. Кардіоселективні β-адреноблокатори
2. Амідарон
непрямої дії
5. β-адреностимулятори+інгібітори ФДЕ
(в особливо тяжких випадках)
Інша гіпертрофічна кардіоміопатія
-

Інша гiпертрофiчна кардіоміопатія - симетрична чи асиметрична гiпертрофiя лiвого
шлуночку, у бiльшостi випадкiв більше вражається мiжшлуночкова перегородка, нiж стiнки
шлуночкiв, без обструкцiї шляхiв вiдтоку вiд шлуночкiв, як правило не супроводжується
розширенням порожнини лiвого шлуночку. При гіпертрофічній КМП страждає насамперед
діастолічне розслаблення міокарда. Вважається генетично обумовленим захворюванням.
Діагностичні критерії
Клінічні:
Параклінічні:
- ангінозний больовий синдром, - ЕКГ: ознаки гiпертрофiї лiвого шлуночка, зубець Q у
- лівошлуночкова недостатність
вiдведеннях ІІ, III, avF, V 5-6 глубокий, негативний зубець
- синкопальні стани.
Т, депресія сегмента ST, ознаки гіпертрофії лівого
передсердя, можливі порушення серцевого ритму та
провідності,
- рентгенологічно може бути вибухання лівого шлуночка,
відсутність талії серця, розширення лівого передсердя,
- ЕхоКГ: гiпертрофiя стінок шлуночків, збільшення
порожнини лівого передсердя, збільшення фракції
вигнання, порушення діастолічної функції серця за даними
допплєрографії.
Лікування
- Обмеження фізичного навантаження, яке підсилює гіпертрофію міокарда та градієнт
тиску.
- Серцеві глікозиди та інші кардіотонічні засоби протипоказані.
- Показана вторинна профілактика інфекційного ендокардиту.
- При порушеннях серцевого ритму - відповідне лікування (аміодарон, ін.).
- При серцевій недостатності - інгібітори АПФ, діуретики.
Рестриктивна кардіоміопатія
Рестриктивна кардіоміопатія - інфільтративне або фіброзне ураження міокарда, що
характерізується рігідними, непіддатливими стінками шлуночків, зменшенням наповнення і
зниженням діастолічного об'єму одного або обох шлуночків з нормальною чи майже незмінною
систолічною функцією та товщиною стінок. Основу захворювання складає розповсюджений
інтерстиціальний фіброз, а порушення дiастолiчної функцiї є основним гемодинамiчним
проявом рестриктивної кардiомiопатiї.
Діагностичні критерії
Клінічні:
- клінічна кратина схожа на клiнiку
констриктивного перикардиту, причому
можуть бути і порушення скоротливості
лівого шлуночка
- в залежності від переважання типа
ураження
картина
правошлуночкової,
лівошлуночкової або бівентрикулярної
серцевої недостатності
- можуть
бути
порушення
ритму,
тромбоемболічний синдром.

Параклінічні:
- ЕКГ:
зниження
вольтажа
зубців,
порушення ритму та провідності,
- на рентгенограмі збільшення відділів серця
помірне або відсутне,
- ЕхоКГ: відповідні зміни ехоанатомії,
діагностика порушень діастолічної функції
та скоротливості міокарда, можливий випіт
у порожнину перикарда.

Лікування
- Обмеження фізичного навантаження.
- Серцеві глікозиди та інші кардіотонічні засоби протипоказані.

- При порушенні розслаблення міокарда доцільним є призначення антагоністів кальцію
(верапаміл, ніфедіпін).
- При порушеннях серцевого ритму - відповідне лікування (аміодарон, ін.).
- При серцевій недостатності - відповідне лікування (діуретики тощо).
Класифікація хронічної серцевої недостатності (стадії)
(Української наукової спілки кардіологів, 1997 р.)
ІА (доклінічна) — задишка та серцебиття відсутнє при фізичному навантаженні, але при
інструментальному обстеженні у хворого виявляється хоча би один з наступих ознак
дисфункції серцевого м’яза:
• фракція викиду ЛШ менше за 50%;
• збільшення розміру(індекс об’єму);
• кінцево-діастолічний тиск в ЛШ або легенево-капілярний тиск більш за 12 мм рт. ст
ІБ — задишка при фізичному навантаженні поєднуються з наявністю інструментальних
ознак дисфункції серця.
ІІА — задишка при фізичному навантаженні, епізоди ортопное поєднуються з клінічними
і рентгенологічними ознаками застійних явищ в малому колі кровообігу, а при ізольованій
патології правих відділів серця — застійних явищ в великому колі кровообігу.
ІІБ — задишка виникає при мінімальному фізичному навантаженні, епізоди ортопное
поєднуються з значними клінічними і рентгенологічними ознаками застійних явищ в малому та
великому колі кровообігу.
III —значні порушення гемодинаміки поєднуються з стійкими незворотніми структурнофункціональними змінами внутрішніх органів (кардіальний цироз печінки, асцит, порушення
екскреторної функції нирок) і загальним виснаженням.
Застійна серцева недостатність - це мультифакторне захворювання, при якому
первинне порушення функції серця викликає цілий ряд гемодинамічних, нервових та
гормональних адаптаційних реакцій, спрямованих на підтримку кровообігу відповідно до
потреб організму, або при якому має місце неспроможність серця перевести венозний приплив
у адекватний серцевий викид й серце не забезпечує органи і тканини необхідною кількістю
крові при наявності нормального або збільшеного венозного повернення.
Діагностичні критерії:
Клінічні:
- тахікардія, тахіпноє та диспноє,
- кардіо- і гепатомегалія,
- хрипи у легенях,
- периферійні набряки,
- слабкий пульс,
- ритм галопу при аускультації
- серця
- порушення живлення,
- блідість, ціаноз,
- набухання вен шиї тощо.

Параклінічні:
- рентгенографія:
діагностика венозної гіпертензії,
набряку легень, кардіомегалії,
- ЕКГ: оцінка ритму та провідності, динаміка ST-T тощо,
- вимірювання центрального венного тиску (підвищення
його),
- ехо- та допплерехокардіографія (оцінка діастолічної
та контрактильної функції серця тощо),
- гемограма, дослідження кислотно-лужного стану тощо,
- за показаними - катетеризація порожнин серця,
ангіографія, біопсія ендоміокарда, електрофізіологічні
дослідження, холтеровське моніторірування тощо.

Лівошлуночкова недостатність - це мультифакторне захворювання, при якому
первинне порушення функції серця (лівого шлуночка) викликає цілий ряд гемодинамічних,
нервових та гормональних адаптаційних реакцій, спрямованих на підтримку кровообігу
відповідно до потреб організму, або при якому має місце неспроможність серця перевести
венозний приплив у адекватний серцевий викид й серце не забезпечує органи і тканини
необхідною кількістю крові при наявності нормального або збільшеного венозного повернення.
Діагностичні критерії:

Клінічні:
- тахікардія, тахіпноє та
диспноє,
- кардіомегалія,
- хрипи у легенях,
- слабкий пульс,
- ритм галопу при аускультації
серця,
- порушення живлення,
- блідість, ціаноз тощо.

Параклінічні:
- рентгенографія: діагностика венозної гіпертензії, набряку
легень, кардіомегалії,
- ЕКГ: оцінка ритму та провідності, динаміка ST-T тощо,
- вимірювання центрального венного тиску (підвищення
його),
- ехо- та допплерехокардіографія (оцінка діастолічної та
контрактильної функції серця тощо),
- гемограма, дослідження кислотно-лужного стану тощо,
- за показаними - катетеризація порожнин серця, ангіографія,
біопсія ендоміокарда, електрофізіологічні дослідження,
холтеровське моніторірування тощо.

Лікування:
1) Режим
2) Дієта
3) Лікування головного захворювання
4) Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (каптопріл):
5) Діуретики (фуросемід, спіронолактон)
6) Кардіометаболічна терапія (рібоксін, АТФ-лонг).
7) Серцеві глікозиди (дігоксин):
Засоби для самоконтролю:
А. Тести для самоконтролю
1. Лікування хронічного неревматичного кардиту включає все, крім:
а) антибактеріальні препарати;
б) стероїдні протизапальні препарати;
в) нестероїдні протизапальні препарати;
г) серцеві глікозиди;
д) діуретики.
2. . Для гіпертрофічної кардіоміопатії при ультразвуковому дослідженні серця
характерно:
а) гіпертрофія міжшлуночкової перетинки
б) збільшення порожнини лівого шлуночка
в) збільшення порожнини правого шлуночка
г) гіпертрофія передсердя
д) все перераховане
3. У хворих гіпертрофічною кардіоміопатією більшою мірою порушено:
а) систолічна функція лівого шлуночка
б) діастолічна функція лівого шлуночка
в) ступінь порушення приблизно однакова
г) правильної відповіді нема
д) систолічна функція правого шлуночка
4. Зниження скоротливої здатності лівого шлуночка найбільш характерно для:
а) гіпертрофічної кардіоміопатії
б) ділятаційної кардіоміопатії
в) рестриктивної кардіоміопатії
г) всього перерахованого
д) правильно а і в
5. Серцева недостатність не є наслідком:
а) інфекційного ендокардиту;
б) тяжких порушень серцевого ритму;
в) вроджених вад серця;

г) міокардиту;
д) захворювань шлунково-кишкового тракту.
Задача
3. Дитина 7 років поступила в реанімаційне відділення у важкому стані. Дівчина від
третьої вагітності. Мати та батько близькі родичі. С 4 років погано прибавляє у вазі, знизився
апетит. 6 місяців тому з’явилася блювота, задишка, тахікардія.
При поступленні стан дуже важкий, блідо-сіра, ціаноз, задишка: ЧД – 60 в хв. Межі серця
значно зміщені ліворуч до середньо-аксилярної лінії. Тони послаблені, групові екстрасистоли.
Над всією ділянкою серця вислуховується пансистолічний шум, з max. В V точці. На ЕКГ –
порушення внутрішньошлуночкової провідності, зниження вольтажу комплексу QRS, ознаки
перевантаження лівого шлуночка, дифузні зміни в міокарді, екстрасистоли з обох шлуночків.
На ЕхоКГ кардіомегалія, збільшення всіх порожнин, більше лівих серця, зниження скоротливої
здатності серця.
Завдання:
1. Встановити клінічний діагноз
2. Пояснити аускультативні зміни
3. Назвати симптоми серцевої недостатності
4. З якими хворобами треба провести диференційну діагностику
5. Прогноз
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І. Актуальність теми: Серцево-судинні захворювання складають один із провідних
розділів патології дитячого віку та призводять до високої інвалідизації дитячого населення і
смертності. Розповсюдженість врождених вад серця складає в різних країнах світу 0.8-1.0%.
Близько 50% дітей з ВВС без надання висококваліфікованої медичної допомоги гинуть у
періоді новонародженості і ще 25% - на першому році життя.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

ІІ. Конкретні цілі:
Визначати етіологічні фактори та гемодинаміку при найбільш поширених вроджених вадах
серця (ВВС) у дітей (дефект міжшлуночкової перетинки (МШП), дефект міжпередсердної
перетинки (МПП), тетрада Фалло, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, аортальний
стеноз, транспозиція магістральних судин та відкрита артеріальна протока (ВАП));
Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених ВВС у дітей;
Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних
обстежень при типовому перебігу найбільш поширених вроджених вад серця у дітей
(дефект МШП, дефект МПП, тетрада Фалло, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії,
аортальний стеноз, транспозиція магістральних судин та ВАП);
Ставити попередній діагноз при найбільш поширених ВВС, визначити фазу перебігу,
ступень порушення кровообігу, наявність ускладненень;
Демонструвати володіння принципами консервативного лікування, реабілітації і
профілактики найбільш поширених вроджених вад серця у дітей (дефект МШП, дефект
МПП, тетрада Фалло, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, аортальний стеноз,
транспозиція магістральних судин та ВАП), дати рекомендації по строкам оперативного
лікування дитини;
Здійснювати прогноз при найбільш поширених вроджених вадах серця у дітей (дефект
МШП, дефект МПП, тетрада Фалло, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, аортальний
стеноз, транспозиція магістральних судин та ВАП);
Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та
принципами фахової субординації в кардіоревматології дитячого віку.

ІІІ. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна
інтеграція)
Назви попередніх
Отримані навики
дисциплін
1. Нормальна
Знати анатомію серця та магістральних судин, їх особливості в
анатомія людини дитячому віці. Знати особливості кровообігу плоду та новонародженої
дитини.
2. Гістологія
Володіти знаннями про гістологічну будову та ембріональний розвиток
серця і магістральних судин.
3. Нормальна
Знати особливості функціонування серцево-судинної системи плоду,
фізіологія
новонародженої дитини та дитини старшого віку в нормі.
людини
4. Патологічна
Знати особливості функціонування серцево-судинної системи плоду,
фізіологія
новонародженої дитини та дитини старшого віку при патології.
5. Фармакологія
Знати лікарські препарати, що впливають на систему кровообігу та їх
застосування в педіатричній практиці.

IV. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент при підготовці до заняття:
Термін
Визначення
1. Вроджена
Вроджена вада серця – це патологічний стан, який характеризується
вада серця
аномаліями розвитку серця і магістральних судин, що виникає внаслідок
порушення ембріогенезу в період 2-8-го тижнів вагітності під впливом
несприятливих чинників зовнішнього (віруси, токсичні речовини та інш.) та
внутрішнього (продукти зміненого обміну речовин, тощо) середовища на тлі
спадкової (полігенної) схильності.
2. Серцева
Серцева недостатність – патологічний стан, що характеризується
недостатність зменшенням серцевого викиду внаслідок зниження насосної функції
міокарда або погіршення його діастолічного розслаблення.
3. Легенева
Стан, при якому середній тиск в легеневій артерії в спокої більше
гіпертензія
25мм.рт.ст.
Теоретичні питання до заняття:
1. Етіологія найбільш поширених ВВС у дітей
2. Патогенетичні механізми виникнення ВВС
3. Класифікація вроджених вад серця
4. Гемодинаміка при найбільш поширених ВВС у дітей (дефекті МШП, дефекті МПП, тетраді
Фалло, коарктації аорти, стенозі легеневої артерії, аортальному стенозі, транспозиції
артеріальних судин та ВАП)
5. Діагностика найбільш поширених ВВС у дітей.
6. Тактика лікаря та прогноз при найбільш поширених ВВС у дітей
7. Найбільш типові ускладнення при ВВС
Зміст теми:
Етіологія. вроджені вади серця формуються в результаті порушення ембріогенезу в період 2-8
тижнів вагітності. Основні причини ВВС:
1. хромосомні порушення – 5%;
2. мутація одного гена – 2-3%;
3. фактори середовища (алкоголізм, краснуха, ліки, токсини та інш.) – 1-2%;
4. полігенно-мультифакторіальне наслідування – 90%.
Класифікація. В педіатричній практиці частіше використовуєтся класифікація Morgan (1978).
Порушення
Без ціанозу
З ціанозом
гемодинаміки
Із збагаченням малого Відкрита артеріальна
Комплекс Ейзенменгера, транспозиція
кола кровообігу
протока, дефекти
магістральних судин, загальний
міжпередсердної та
артеріальний стовбур,
міжшлуночкової
атріовентрикулярна комунікація
перегородок,
Із збідненням малого Ізольований стеноз
Хвороба Фалло, атрезія тристулкового
кола кровообігу
легеневої артерії
клапана, таранспозиція магістральних
судин із стенозом легеневої артерії,
загальний хибний артеріальний
стовбур, хвороба Ебштейна
Із збідненням
Ізольований аортальний
великого кола
стеноз, коарктація аорти
кровообігу

Порушення
гемодинаміки
Без суттєвих
порушень
гемодинаміки

Без ціанозу

З ціанозом

Декстрокардія, аномалія
положення дуги аорти та її
гілок, невеликий дефект
міжшлуночкової
перегородки в м'язовій
частині (хвороба
Толочинова-Роже)

Ступінь легеневої гіпертензії
Іа
Іб
ІІ
ІІІа
ІІІб
IV

співвідношення САТ ЛА/САТ Ао, у %
до 30
до 30
до 70
понад 70
до 100
понад 100

Фаза перебігу вади
 первинної адаптації
 відносної компенсації
 термінальна
В педіатричній практиці найбільш часто використовується класифікація серцевої недостатності
Н.Д.Стражеско, В.Х.Василенко в модіфікації Н.А.Бєлоконь
Ускладнення
 Дистрофія
 Гіпохромна анемія
 Рецидивуюча пневмонія
 Інфекційний ендокардит
 Тромбоемболічний синдром
 Порушення ритму серця та провідності
 Порушення мозкового кровообігу
 Геморагічний, ішемічний інсульт
ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ ІЗ ЗБАГАЧЕННЯМ МАЛОГО КОЛА КРОВООБІГУ
Відкрита артеріальна протока. Це вроджена вада серця, обумовлена функціонуван-ням
артеріальної (боталової) протоки, яка з'єднує початкові відділи нисхідної дуги аорти з
легеневою артерією в ділянці її біфуркації після закінчення терміну його закриття. Відкрита
артеріальна протока вважається вродженою вадою серця, якщо вона продовжує функціонувати
понад 3-4 тижні після народження дитини.
Клініка. У більшості дітей з невеликим і середнім розміром артеріальної протоки клінічні
прояви захворювання виявляються на 2-3 році життя.
Виявляється блідість шкірних покривів, можливий ціаноз нижньої половини тулуба і
нижніх кінцівок при крику, натужуванні. Можливо формування парастернального серцевого
горбу. Пульс високий та швидкий. Систолічний АТ може бути дещо підвищений, а
діастолічний знижений, пульсовий тиск підвищений. При пальпації верхівковий поштовх
виявляється зміщеним вліво і донизу, систолічне тремтіння у ІІ міжребер’ї ліворуч від грудини.
Перкуторно – зміщення відносної межі серця вліво. При аускультації вислуховується грубий
систоло-діастолічний шум Гібсона ("машинний шум") з punctum maximum у ІІ міжребер’ї зліва
від грудини. При великих розмірах вади клінічна картина характерна з перших днів життя і

проявляється ознаками серцевої недостатності (задишка, тахікардія, гепатоспленомегалія),
відставанням у фізичному і моторному розвитку, зниженням толерантності до навантажень
(годування, тощо). На верхівці серця вислуховується грубий мезодіастолічний шум.
Додаткові методи дослідження: ЕКГ: Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, а при
розвитку легеневої гіпертензії – і правого шлуночка. На ЕхоКГ визначається збільшення
розмірів порожнини лівого шлуночка, а також відношення розміру лівого передсердя до
розміру аорти понад 1,2 (норма 0,7-0,85). При доплерівському дослідженні виявляється
наявність шунта. При рентгенографічному дослідженні виявляється збільшення лівих відділів
серця, посилення легеневого малюнка, вибухання дуги легеневої артерії, згладженість талії
серця. Визначається також деяке розширення висхідної частини дуги аорти.
Лікування хірургічне та консервативне (із застосуванням індометацину або ібупрофену).
Вторинний дефект міжпередсердної перегородки
Дефект міжпередсердної перегородки – вроджена вада серця, для якої характерне патологічне сполучення між передсердями, обумовлене недостатністю (дефектом) септальної тканини.
Являється однією з найрозповсюдженіших вад серця і зустрічається за клінічни-ми даними у
10-15% всіх ВВС. Вторинні ДМПП виникають внаслідок недорозвинення вторинної МПП, тому
оточені обідком септальної тканини і в нижньому відділі завжди відсепаровані краєм МПП
перегородки, розташованої між атріовентрикулярними клапана-ми. Частіше дефект знаходиться
в центрі МПП, рідше -у верхній і задній частинах перегородки.
Клініка. При великому і середньому розмірах дефекту МПП перші ознаки вади можуть
бути виявлені вже в період новонародженості або на першому році житття.
Визначається блідість шкірних покривів, в періоді новонародженості наявність
транзиторного ціанозу під час крику. Губи часто малинового кольору. Помірне відставання у
фізичному розвитку, схильність до частих респіраторних захворювань, особливо до
рецидивуючих бронхітів і пневмоній. При пальпації верхівковий поштовх ослаблений, іноді
визначається систолічне тремтіння. Перкуторно характерне розширення судинного жмутка
вліво, а з віком виявляється також зміщення меж серця вправо.
При аускультації виявляється посилений І тон над тристулковим клапаном; над легеневою
артерією ІІ тон посилений і стійко розщеплений. Вислуховується м'який систолічний шум з
епіцентром у ІІ – ІІІ міжребер'яїх зліва від грудини, який краще чути в горизонтальному
положенні хворого, не проводиться за межі серця. З віком шум посилюється і часто
приєднується короткий мезодіастолічний шум у ІІ-ІІІ міжребер'ях, обумовлений посиленим
транстрикуспідальним кровоплином.
Додаткові методи обстеження. ЕКГ: електрична вісь серця відхилена вправо,
виявляються ознаки гіпертрофії правого шлуночка і правого передсердя. При ехокардіографії
виявляється перерив ехосигналу від МПП і вільні краї дефекту, артеріовенозний скид крові на
рівні передсердь,
об'ємне перевантаження і збільшення розмірів правого шлуночка,
парадоксальний рух міжшлуночкової перегородки. Рентгенологічно виявляєтся посилення
легеневого малюнка, розширення тіні коренів легенів, збільшення тіні серця за рахунок правих
відділів і вибухання легеневої артерії.
Лікування: хірургічне.
Дефект міжшлуночкової перегородки
Ізольований дефект міжшлуночкової перегородки – це вроджене аномальне сполучення
між двома шлуночками серця, яке виникає внаслідок недорозви-нення МШП на різних її рівнях.
Вада відноситься до найбільш частих ВВС у дітей – за даних різних авторів зустрічаєтся у 1148% випадків. Класифікація Anderson R., Becker J. (1983):
1) притічний (типу АВК), перимембранозний
2) притічний, субтрикуспідальний, трабекулярний, перимембранозний
3) притічний, центральний, трабекулярний
4) відтічний, субаортальний, інфундибулярний, перимембранозний

5) відтічний, підлегеневий, перимембранозний
6) підаортально-підлегеневий, інфундибулярний
7) відтічний, надгребінцевий, інфундибулярний
8) верхівковий, трабекулярний
9) відсутність або рудиментарна МШП.
Перимембранозні дефекти складають 61,4-80%, а м'язеві дефекти – 5-20% усіх випадків
ДМШП. Малі дефекти у м'язевій частині МШП в літературі мають назву хвороби ТолочиноваРоже. У 24-53% випадків ДМШП поєднується із позасерцевими аномаліями – хвороба Дауна,
дефекти кінцівок, вади нирок, тощо.
Клініка. При середніх та великих дефектах діти відстають у фізичному розвитку, з
перших тижнів виявляються ознаки недостатності кровообігу у вигляді порушень при
смоктанні, яке стає переривчастим, виникнення задишки, блідності, пітливості, периорального
ціанозу. Є схильність до похолодання кінцівок, блідності і мрамуровості шкіри.У більшості
хворих до кінця першого півріччя формується центральний серцевий горб ("груди Девіса").
Серцевий і верхівковий поштовх посилені, пальпується систолічне тремтіння. Межі серця
розширені спочатку вліво і помірно доверху, а з наростанням легеневої гіпертензії – і праворуч.
Аускультативно 1-й тон посилений, 2-й акцентований і посилений над легеневою артерією.
Вислуховується інтенсивний грубий пансистолічний шум над усією прекардіальною ділянкою
з епіцентром у 3-4 міжребер'ях і над мечоподібним відростком. Характерна широка ірадіація
шуму вліво, а головне – вправо від грудини і на спину. З часом з'являються ознаки хронічної
гіпоксії у вигляді деформації фаланг пальців і нігтів, на перший план виступає постійна
задишка, рецидивуючий кашель. В легенях на тлі ослабленого дихання вислуховуються застійні
хрипи в нижніх відділах легенів. Головне ускладнення - синдром Ейзенменгера, для якого
характерні:
1. Висока легенева гіпертензія.
2. Наявність перехресного вено-артеріального скиду крові з клінічними ознаками
ціанозу.
3. Розширення стовбура легеневої артерії і запустіння периферійних судин МКК.
4. Урівняння і навіть зменшення величини легеневого кровоплину нижче за величину
системного кровоплину.
5. Гіпертрофія і дилатація всіх відділів серця.
6. Значне зменшення або зникрення систолічного шуму і систолічного тремтіння, поява
діастолічного шуму Грехема-Стіла.
7. Зникнення роздвоєння 2-го тону над легеневою артерією.
Додаткові методи обстеження. ЕКГ: на початкових стадіях вади виявляються ознаки
перевантаження лівих відділів серця. З часом виявляються ознаки гіпертрофії лівого, потім і
правого шлуночка. У дітей старшого віку виявляються різноманітні порушення серцевого
ритму і провідності. ЕхоКГ – локується ехо-вільний простір у МШП, визначаються його
розміри і локалізація. Доплерівське дослідження виявляє аномальний кровоплин через дефект.
Рентгенографія виявляє посилення легеневого малюнка за артеріальним типом, вибухання дуги
легеневої артерії, збільшення розмірів серця у поперечнику за рахунок лівих і правих відділів.
При “малих дефектах” - хворобі Толочинова-Роже змін на ЕКГ і рентгенограммі як правило не
виявляють.
Лікування: хірургічне. Оптимальним для операції є вік 6міс – 3 роки.
Вроджені вади серця із збідненням малого кола кровообігу
Ізольований стеноз легеневої артерії
Ізольований стеноз легеневої артерії (СЛА) – це вроджена аномалія, що характеризується
порушенням шляхів відтоку крові з правого шлуночка у мале коло кровообігу. Виділяють три
основних анатомічних варіанти обструкції шляхів відтоку: 1) клапанний (стулковий) стеноз
легеневої артерії; 2) підклапанний (інфундибулярний) стеноз вихідного тракту правого
шлуночка; 3) надклапанний (постклапанний) стеноз стовбура легеневої артерії (коарктація

легеневої артерії).
Ступінь тяжкості стенозу клініко-гемодинамічно визначають за величиною систолічного
тиску у правому шлуночку (САТПШ) та градієнту тиску між правим шлуночком і легеневою
артерією дистальніше від звуження.
1) мінімальний стеноз - ∆ Р – 10 – 25мм.рт.ст. – клініка відсутня
1)
легкий стеноз – САТПШ до 60 мм.рт.ст., але не більше 50% системного АТ; ∆ Р –
25 – 40мм.рт.ст. скарг немає, на ЕКГ початкові ознаки перевантаження ПШ.
2)
виражений стеноз – САТПШ до 100 мм.рт.ст., або 75% системного АТ; ∆ Р – 40
– 60мм.рт.ст., виражена клінічна симптоматика вади.
3)
Тяжкий (критичний) стеноз – САТПШ понад 100 мм.рт.ст., або 75-120%
системного АТ; ∆ Р – > 60 мм.рт.ст. тяжкий перебіг вади з дилятацією правих відділів серця і
серцевою декомпенсацією.
Додаткові методи обстеження. ЕКГ: відхилення електричної осі серця вправо, гіпертрофія правого передсердя і правого шлуночка з ознаками систолічного перевантаження. ЕхоКГ:
виявляється звуження легеневої артерії на клапанному або підклапанному рівнях. При
доплерівському дослідженні виявляється значне збільшення швидкості турбулент-ного
кровоплину через клапан легеневої артерії.
Лікування: оперативне.
Хвороба Фалло
Одна з найбільш частих вад серця, що перебігає з ціанозом і збідненням МКК. Частота вад
цього типу складає близько 10%. Анатомічними компонентами комбінованих вад серця типа
Фалло являються:
а) тріада Фалло, для якої характерний дефект міжпередсердної прегородки, стеноз устя
легеневої артерії і гіпертрофія правого шлуночка;
б) тетрада Фалло характеризується поєднанням стенозу легеневої артерії, високого
дефекту міжшлуночкової перегородки, декстрапозиції аорти і гіпертрофії правого шлуночка;
в) пентада Фалло характеризується поєднанням стенозу легеневої артерії, високого
дефекту міжшлуночкової перегородки, декстрапозиції аорти і гіпертрофії правого шлуночка та
незарощенням овального отвору або ДМПП.
Найбільш розповсюджена тетрада Фалло.
Клініка. При класичному варіанті ТФ клініка з'являється к 6-8 тижням життя у вигляді
помірної задишки і блідості при смоктанні і плачу. Ціаноз виявляється к 3-6 місяцю життя. В
подальшому ціаноз швидко наростає і до 1-2 років у 60-70% хворих стає постійним, тотальним.
Діти відстають у фізичному розвитку, а старші і в інтелектуальному. Характерним клінікогемодинамічним синдромом є задишково-ціанотичні напади, які виникають вже після 3-6 міс
життя і найбільш яскраво проявляються до 1-3 рокам життя, спочатку у вигляді "блідих"
гіпоксичних нападів або їх еквівалентів, а пізніше – як типові задишково-ціанотичні. АТ
помірно знижений за рахунок систолічного тиску. При пальпації у половини хворих
виявляється систолічне тремтіння в ІІ-ІІІ або ІІІ-ІV міжребер’ях зліва від грудини. Можливе
розширення правої межі серця. При аускультації виявляється ослаблення 2-го тону над
легеневої артерією, у ІІ-ІІІ міжребер’ях зліва вислуховується грубий скребучий систолічний
шум вигнання стенозу легеневої артерії.
Додаткові методи дослідження. ЕКГ: виражене відхилення електричної осі серця вправо,
ознаки гіпертрофії правого шлуночка із систолічним перевантаженням. Часто виявляється
неповна блокада правої ніжки пучка Гіса, екстрасистолія, порушення атріовентрикулярної
провідності. ЕхоКГ виявляє прямі ознаки вади: високий великий ДМШП і перетинаюча МШП
аорта ("аорта-вершниця"), стеноз вихідного відділу правого шлуночка, потовщення МШП і
передньої стінки правого шлуночка, при доплерівському дослідженні виявляється аномальний
кровплин через ДМШП і високошвидкісний турбулентний кровоплин через клапан легеневої
артерії. Рентгенологічно виявляється збіднення судинного малюнка легенів, серце невеликих
розмірів, часто у вигляді "дерев’яного черевичка", з вираженою талією та припіднятою

верхівкою. Спостерігається збільшення правих відділів серця і розширення висхідної аорти. В
периферичній крові виявяють поліцитемію, поліглобулію, зниження ШОЕ.
Лікування: консервативна терапія та оперативне лікування.
Вроджені вади серця із збідненням великого кола кровообігу
Для вад цієї групи характерний несприятливий перебіг із раннім розвитком серцевої
недостатності. У термінальній фазі розвивається хронічна лівошлуночкова недостатність, часто
із порушенням мозкового кровообігу або коронарною недостатністю.
Коарктація аорти
Коарктація аорти (КА) – вроджене сегментарне звуження аорти, яке буває різного
ступеню аж до її перериву, на любій ділянці дуги, перешийка, нижнього грудного чи черевного
відділів. КА буває ізольована або поєднується із ВАП, який знаходиться вище або нижче
звуження (пре- або постдуктальна коарктація). Виділяють "інфантильний" та "дорослий" типи
КА. "Інфантильний" тип КА характеризується частою наявністю предуктальної КА, як правило
із наявністю ВАП або іншими ВВС, слабким розвитком колатерального кровообігу,
гіперволемією МКК, тяжкою з народження недостатністю кровообігу, рефрактерної до терапії.
"Дорослий" тип притаманний дітям старшого віку, характеризується частіше ізольованою
сегментарною (у вигляді "пісочного годинника") посттуктальною КА, добрим і раннім
розвитком колатерального кровообігу, відсутністю гіперволемії МКК і сприятливим перебігом
вади.
Клініка. Вада зустрічається частіше у хлопчиків. Визначається підвищення АТ на верхніх
кінцівках і зниження аж до відсутності на нижніх кінцівках. Пульсація артерій на нижніх
кінцівках різко знижена або не визначається. При пальпації верхівковий поштовх посилений.
Перкуторно визначається розширення межі серця вліво. При аускультації може
вислуховуватися систоло-діастолічний або систолічний шум ВАП на основі серця і у
міжлопатковому просторі.
Додаткові методи дослідження. ЕКГ: до першого року життя виявляється вже переважання лівих відділів серця і електрична вісь стає горизонтальною або відхиляється вліво. З
часом наростають ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. У половини хворих виявляються
порушення фази реполяризації. ЕхоКГ дозволяє виявити звуження аорти в типовому місці,
гіпертрофію лівого шлуночка, гіперкінезію задньої стінки лівого шлуночка, прискорений
турбулентний тік крові за ділянкою звуження.
Рентгенологічно визначається збільшення серця, посилення легеневого малюнка, узури
ІІІ-VІІІ ребер в задніх відділах.
Лікування: оперативне.
Стеноз устя аорти
Стеноз устя аорти (СУА) – це ВВС, при якій порушується відтік крові з лівого шлуночка у
ВКК в результаті наявності перепони у вихідному відділі лівого шлуночка (підклапанний
стеноз), на рівні клапана (клапанний стеноз, зустрічається найбільш часто), у висхідній частині
аорти (надклапанний стеноз).
Клініка. У більшості дітей вада маніфестує в шкільному віці. Скарги на задишку, серцебиття, втомлюваність, зниження толерантності до фізичного навантаження, болі в серці при
фізичному навантаженні. Можливі синкопальні стани. Шкірні покриви бліді. АТ на руках і
ногах помірно знижене. При пальпації верхівковий поштовх посилений і зміще-ний вліво і
вниз; визначається систолічне тремтіння з епіцентром у ІІ міжребер’ї справа від грудини і в
ділянці яремної ямки, точки Боткіна-Ерба. Перкуторно межі серця зміщені вліво і доверху.
Аускультативно 1-й тон посилений, 2-й тон не змінений. Вислуховується систолічний шум
вигнання грубого характеру з максимумом у ІІ міжребер’ї справа від грудини, добре ірадіює
вліво і на судини шиї справа.
Додаткові методи дослідження. ЕКГ: електрична вісь відхилена вліво або горизонтальна,
виявляються ознаки гіпертрофії міокарду лівого шлуночка із систолічним перевантажен-ням і

явищами субендокардіальної ішемії міокарду. ЕхоКГ виявляє звуження аорти і його рівень,
стан аортального клапана, збільшення швидкості кровоплину через вихідний від-діл лівого
шлуночка і у висхідному відділі аорти (класифікація ступеню стенозу наведена вище).
Рентгенографічно у фасній проекції серце має характерну форму – добре виражена талія і
припіднята над діафрагмою верхівка; збільшення лівого шлуночка; при клапанному стенозі по
правому контуру виявляється постстенотичне вибухання висхідної аорти.
Лікування: хурургічне.
Тактика лікаря при виявленні вродженої вади серця у дитини. При виявленні ВВС у
дитини її необхідно поставити на облік у кардіолога дитячого з обов’язковим оглядом 1 раз на
3-4 міс у перші 2 роки життя, потім – 1-2 рази на рік із систематичним рентгеноло-гічним,
електрокардіографічним і ехокардіографічним контролем, обов’язковим вимірю-ванням АТ.
Консультація кардіохірурга.
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1. Актуальність теми:
Ревматичні захворювання (РЗ) представляють велику групу нозологічних форм, яка
містить більш за 100 хвороб. Відомо, що переважна більшість РХ дебютують у дитячому віці і
мають тенденцію до хронічного несприятливого перебігу, ранньої інвалідизації, погіршують
якість життя і впливають на тривалість життя.
2. Конкретні цілі:
• визначати провідні клінічні синдроми та симптоми, ускладнення найбільш поширених
ревматичних захворювань: ЮРА, СЧВ, гострій ревматичній лихоманці, ДМ, ССД,
хворобі Кавасакі, вузликовому поліартерііті
• визначати тактику ведення хворого при ревматичних хворобах у дітей
• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з ревматичною
патологією
• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при
найбільш поширених ревматичних хворобах
• проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при
найбільш поширених ревматичних захворюваннях
• ставити діагноз та знати профілактичні заходи при цій патології. Знати первинну та
вторинну профілактику гострої ревматичної лихоманки
4.
Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
(міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх
Отримані навички
дисциплін
1. Нормальна анатомія Знати анатомію опорно-рухового апарату.
2. Гістологія
Знати будову скелетної, сполучної тканини.
3. Імунологія
Знати імунну відповідь та ефекторні механізми імунітету.
4. Патологічна
Знати порушення структури та функції сполучної тканини, судин
фізіологія
при дифузних захворюваннях сполучної тканини.
5. Патологічна
Знати патоморфологіні зміни при захворюваннях сполучної
анатомія
тканини.
5. Фармакологія
Знати лікарські препарати, що використовуються для лікування
системних захворювань СТ та особливості їх застосування в
педіатричній практиці.
6. Пропедевтика
Знати анатомо-фізіологічні особливості кісткової, м’язової,
педіатрії
кровоносної, імунної системи у дітей різних вікових груп.
7. Кардіо ревматологія 9. Знати принципи сучасної класифікації найбільш поширених
дитячого віку.
ревматичних захворювань у дітей.
10.
Знати клінічну картину основних нозологічних форм
найбільш поширених ревматичних захворювань у дітей.
11.
Знати основні діагностичні критерії цієї патології
12.
Оволодіти принципати призначення терапії при найбільш
поширених ревматичних захворювань у дітей
6. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
6.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти
студент при підготовці до заняття:
Термін
Визначення
Гостра
Загальне захворювання організма з системним ураженням сполучної
ревматична
тканини запального характеру з включенням в процес серцево-судинної
лихоманка
системи та інших органів.

Хронічне системне захворювання, що проявляється клінічно
прогресуючим ураженням переважно периферичних суглобів за типом
ЮРА
ерозивно-деструктивного поліартриту не з’ясованої етіології та складним
переважно автоімунним патогенезом.
Хронічне полісиндромне захворювання, переважно осіб жіночої статі, що
розвивається на фоні генетично обумовленої неспроможності
СЧВ
імунорегуляторних процесів, що призводить до неконтрольованої
продукції АТ до власних клітин та їх компонентів з розвитком
аутоімунного та імунокомплексного запалення.
Прогресуючий системний склероз. Захворювання, для якого є
Системна
характерними зміни шкіри у вигляді ущільнення та атрофії, а також
склеродермія
ураження опорно-рухового апарату, мілких судин та внутрішніх органів з
фіброзно-склеротичними змінами.
Системне прогресуюче захворювання, що проявляється переважним
ураженням поперечно-смугастої та гладкої мускулатури з порушенням
Дерматоміозит
рухової функції, а також шкірних покривів у вигляді еритеми, набряку та
не яскраво вираженої, але частої патології внутрішніх органів.
4.1.
Теоретичні питання до заняття:
• Провідні клінічні симптоми та синдроми при ювенільному ревматоїдному артриті у
дітей.
• Провідні клінічні симптоми та синдроми при системному червоному вовчаку у дітей.
• Провідні клінічні симптоми та синдроми при дерматоміозиті у дітей.
• Провідні клінічні симптоми та синдроми при склеродермії у дітей.
• Клінічні варіанти перебігу та ускладнення системних захворювань сполучної тканини
у дітей.
• Дані лабораторних при системних захворюваннях сполучної тканини у дітей.
• Дані інструментальних досліджень при системних захворюваннях сполучної тканини
у дітей.
• Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини у дітей.
• Тактика ведення хворих при системних захворюваннях сполучної тканини у дітей.
• Показання до призначення кортикостероїдів та цитостатиків при лікування системних
захворюваннях сполучної тканини у дітей.
4.2.
Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
• розв’язання тестів, задач, ретроспективний аналіз історій хвороб,
• робота у відділенні: аналіз функціональних методів дослідження, лабораторних даних
з метою засвоєння принципів проведення диференціальної діагностики у пацієнтів з
Ревматичним захворюваннями.
• на основі роботи з хворими вміти: а) дати аналіз та зробити інтерпретацію
лабораторних даних б) вказати можливий чинник, який призвів до розвитку
ревматичного захворювання; в) оперувати сучасними даними клініко-лабораторних та
інструментальних методів обстеження; г) призначати лікування, в тому числі знати
показання до призначення кортикостероїдів, цитоститиків; д) пропонувати
профілактичні заходи.
5. Зміст теми
Ревматичні хвороби
Ревматичні хвороби представляють собою велику групу нозологічних форм, які налічують
понад 100 найменувань. Провідними серед них є ревматизм, хронічні захворювання суглобів,
реактивні артрити, спонділоартропатіі, дифузні захворювання сполучної тканини, системні
васкуліти та ін. Відомо, що більшість РХ дебютували в дитячому віці і мають тенденцію до
хронічного перебігу.
В основі робочої класифікації РХ (1988) лежить міжнародна класифікація хвороб Х
перегляду (МКХ-Х, 1983-1995), ХIII клас, який присвячений хворобам кістково-м'язової

системи та сполучної тканини. Досягненням робочої класифікації РХ є включення в неї, окрім
рубрики IV «Ревматоїдний артрит», рубрику V «Ювенільний артрит». Ця рубрика нарівні з
ЮРА, містить і ЮХА. У МКХ-Х в порівнянні з попереднім переглядом і робочої клінічної
класифікації ширше представлені ювенільні варіанти РХ. Отже, перейдемо до основного
захворювання даної лекції - до ювенільного ревматоїдного артриту (ЮРА).
Класифікація ревматичної лихоманки.
Робоча група Асоціації ревматологів України запропонувала класифікацію ревматичної
лихоманки, в якій виключені варіанти перебігу хвороби, оскільки більш інформативним є
активність процесу, а також вказані наслідки ревматичного процесу – хвороби серця.

Клінічна класифікація ревматичної лихоманки (2002)
Клінічні
варіанти
1. Гостра
ревматична
лихоманка
2.
Реци
дивча
(повт
орна)
ревма
тична
лихо
манк
а

Основні клінічні прояви
Основні
Додаткові
Кардит
Лихоманка
Артрит
Артралгії
Хорея
Абдомінальний
Кільцеподібна
синдром
еритема
Серозити
Ревматичні
вузлики

Активність
процесу
ІІІ – висока
ІІ – помірна
І – мінімальна

Наслідки
Без явних
серцевих змін
Ревматична
хвороба серця:
без вади серця*
вада серця**
неактивна
фаза***

НК
І (ФК ІІ-І)
ІІА (ФК ІІІ-ІІ)
ІІБ (ФК IV-ІІІ)
ІІІ (ФК IV,
зрідка ІІІ).

Примітки:
* - можливі фіброзні зміни стулок клапанів серця без регургітації
** - вада клапанного апарату серця
*** - неактивна фаза.
Діагностика.
Критерії Кіселя-Джонса-Нестерова для діагностики гострої ревматичної лихоманки.
Великі критерії:
1. Кардит
2. Поліартрит
3. Хорея
4. Ревматичні вузлики
5. Кільцеподібна еритема

Малі критерії:
Клінічні:
1. Попередній
ревматизм
захворювання серця
2. Артралгії
3. Лихоманка
Лабораторні:
1. Збільшення ШОЕ
2. Поява С-реактивного білка
3. Лейкоцитоз

чи

ревматичне

Показники, що підтверджують перенесену стрептококову інфекцію:
1. Підвищений титр антистрептококових антитіл, АСЛ-О
2. Висівання із зіву стрептококу групи А, нещодавно перенесена скарлатина.
Обґрунтування діагнозу ревматичної лихоманки:
1. Два великих критерії + ознаки попередньої стрептококової інфекції;
2. Один великий критерій + два малий критерії + ознаки попередньої стрептококової
інфекції.

Лабораторні дані:
1. Загальний аналіз крові: збільшення ШОЕ, нейтрофільний лейкоцитоз, зсув
лейкоцитарної формули вліво.
2. Біохімічний аналіз крові: диспротеїнемія – збільшення рівня 2 і -глобулінів,
серомукоїда, сіалової кислоти, фібрину, гаптоглобуліну, АсАТ.
3. Імунологічні зрушення: зниження вмісту Т-лімфоцитів, особливо за рахунок Тсупресорів, підвищення рівнів Ig M, G, A, E, поява ЦІК.
4. Антистрептококові антитіла: зростання титрів антистрептокінази (АСК) вище 1:300,
антистрептогіалуронідази (АСГ) вище 1:600, антистрептолізину – О (АКЛ) вище 1:250.
5.
Лікування ревматизму.
В лікуванні гострої ревматичної лихоманки дотримується етапність:
o стаціонар;
o місцевий ревматологічний санаторій;
o поліклініка – диспансерне спостереження ревматологом;
Рекомендації ВООЗ щодо вторинної профілактики ревматизму виділяються два види такої
профілактики: мязову і пероральну. Перша проводить біциліном по 1,2 млн. ОД дорослим і
дітям з масою тіла більше 30 кг, а дітям з масою тіла менше 30 кг – по 600000 ОД один раз в 3
тижні. Пероральна профілактика ревматизму проводиться феноксиметилпеніциліном по 250 мг
2 рази на добу. При непереносимості пеніциліну рекомендується прифілактичний прийом
еритроміцину по 250 мг двічі на добу.
Тривалість вторинної профілактики залежить від клінічних особливостей перебігу гострої
ревматичної лихоманки і віку пацієнта. Якщо гостра ревматична лихоманка перебігала без
кардиту, то вторинна профілактика повинна проводитися не менше 5 років, але припинитися не
раніше, ніж пацієнт досягне 18-річного віку, іноді триваліше. Хворим, що перенесли гостру
ревматичну лихоманку з кардитом, проводити профілактику потрібно до 25-річного віку.
Хворим із клапанною вадою серця і тим, кому проведена хірургічна корекція вади серця,
експерти ВООЗ рекомендують проводити вторинну профілактику ревматизму впродовж всього
життя.
В умовах вторинної профілактики обовязковим є проведення поточної профілактики
ревматизму. Поточна профілактика полягає у призначенні антибактеріальних препаратів, до
яких чутливий стрептокок, усім хворим, що перенесли гостру ревматичну лихоманку, при
інтеркурентних інфекційних захворюваннях і малих операціях (наприклад, екстракція зуба,
аборт тощо) у терапевтичних дозах упродовж 10 днів.
Дифузні хвороби сполученої тканини
Етіологія:
1) Віруси: близько 8 типів вірусів містять патогенні агенти, які здатні викликати РХ у дітей,
у тому числі ДНК-віруси герпетичної групи. Накопичені непрямі докази на користь участі
вірусів у патогенезі РХ.
2) Лікарські препарати: антибіотики, сульфаніламіди, протисудомні і гіпотензивні засоби, а
також вакцини, глобуліни. Хоча вони теж ймовірно є пусковим механізмом.
3) Носійством певних антигенів HLA: за деякими даними, антиген DR3 забезпечує широку
гіперреактивність до різних стимулів, а антиген DR2 до ендогенних, зокрема, ядерних стимулів
і екзогенних, наприклад вірусний. Крім того, антигени HLA-DR2 асоціюються з дефіцитом
компонентів системи комплементу.
Патогенез:
У розвитку патологічного процесу при РХ відіграють роль два основних чинника запалення імунного характеру і порушення імунної відповіді.
Класифікація РХ:
Перебіг: гострий, підгострий і хронічний;
Фаза: загострення, ремісія

Ступінь активності: - I-мінімальна, II - помірна, III – висока.
Клінічні прояви:
Головні симптоми і
синдроми:
- ураження шкіри і
м’язів;
- ураження нервової
системи
- ураження ШКТ
- артрити
- ураження серця
- ураження легенів
- ураження нирок
- синдром Рейно

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

Лабораторні прояви

Інструментальні прояви

- Загальний аналіз крові: анемія,
лейкопенія, лейкоцитоз,
прискорене ШОЕ,
тромбоцитопенія
- Загальний аналіз сечі: гематурія,
протеїнурія, циліндрурія, LEклітки;
- Імунограмма:, антитіла до ДНК,
підвищення ЦІК, антинуклеарні
антитіла, креатинфосфокіназа

- Рентгенографія: плеврит,
пневмофіброз, пневмоніт,
кальцифікати
- Електрокардіографія: порушення
ритму і провідності,
кардіосклероз
- Ехокардіографія: вади серця,
порушення діастолічної і
систолічної функції серця
- Біопсія шкірно-м’язового клаптя:
специфічні зміни

Загальні принципи ведення хворого:
Патогенетична терапія:
нестероїдні протизапальні препарати
глюкокортикоїди
цитостатики
імуносупресори
амінохінолінові засоби
куприніл, препарати золота, унітіол

1.
2.
3.
4.

Симптоматична терапія:
антагоністи кальцію
інгібітори АПФ
антикоагулянти
антиагреганти

ЮРА
Найчастіше виникає у дітей до 7 років, у 50% випадків - до 5 років. Дівчата хворіють в
1,5-2 рази частіше. Захворювання має соціальне значення, так як в 50% випадків працездатність
втрачається через 3-5 років. Частота зустрічальності 0.5%. Згідно з сучасними даними
поширеність ЮРА становить від 0,05-0,6%, причому, в різних країнах захворюваність
коливається від 6 до 19 на 100000 дитячого населення.
Етіологія: Велику роль відводять вірусам, але перебіг вірусних артритів
відрізняється від перебігу ЮРА. Доведено наявність гена схильності.
Діагностичні критерії ЮРА (АРА в модифікації О.В.Долгополової і співавтори.):
Клінічні ознаки:
Рентгенологічні ознаки:
Лабораторні ознаки
- артрит тривалістю 3 міс і більше;
- остеопороз;
- позитивний РФ;
- артрит другого суглобу, який виник - звуження суглобової
- позитивні дані біопсії
на протязі 3-х місяців після першого;
щілини, кісткові
синовіальної
- симетричне ураження дрібних
ерозії,анкілоз;
оболонки;
суглобів;
- порушення росту
- сіновііт;
кісток;
- контрактура суглобів;
- ураження шийного
- тендосиновііт або бурсит;
відділу хребта;
- м’язова атрофія;
- ранкова скутість;
- ревматоідне ураження очей;
- ревматоідні вузлики
При наявності 8 ознак – діагноз “класичний”, 4 ознаки – “ певний”, 3 ознаки – діагноз
“вірогідний”

Тактика і стратегія лікування ЮРА:
Ексудативна стадія РА

Призначити один з нестероїдних протизапальних препаратів

Через 7-10 днів оцінити місцевий ефект терапії

Через 1 місяць оцінити вплив НСПЗП на активність процесу

Через 6 місяців оцінити вплив НСПЗП на стан кістково-суглобової тканини і перебіг
процесу

Через 6 місяців оцінити вплив обраного базисного засобу на динаміку кістково-суглобової
деструкції і перебіг процесу
Системний червоний вовчак (СЧВ)
Зустрічається переважно у молодих жінок і дівчаток, переважно в пубертатному періоді.
Точних даних про поширеність СЧВ в Україні немає. За даними ВООЗ за останні роки
захворюваність у світі зросла з 18 до 48 на 100 тис. населення.
Клініка:
1) Мала тріада проявів СЧВ:
a. Дерматит
b. Суглобовий синдром зустрічається у 91.6%:
- артралгії
- поліартрити
- уражаються переважно дрібні суглоби кистей, гомілковостопні суглоби
- ураження може бути асиметричним
- носить мігруючий характер
- ранкова скутість відсутня
- деформації не розвиваються, хоча за деякими даними при тривалому перебігу деформації
можуть виникати.
c. полісерозит
2) Лихоманка: від гектичної, що нагадує сепсис, до субфебрильної. Афебрильних форм
СЧВ не буває.
Лікування:
Схеми лікування СЧВ:
Клінічні прояви
Лікувальна тактика
ГК перорально (монотерапія) або у поєднанні
Шкіряний, суглобовий
амінохіноліновими препаратами.
синдроми
При недостатньому ефекті додають азатиоприн або МТ
Лікування починають з пульс-терапії
Тромбоцитопенія
Потім пероральні ЦК і ВВІГ
Полісиндромні ураженнях, ГК перорально у поєднанні з антиагрегантами
(без ураження нирок, ЦНС)
ГК перорально у поєднанні з пульс-терапією ЦФ
Полісиндромні уражені з
інтермітуючому режимі
ураженням ЦНС
ВВІГ і антиагреганти

з

в

Активний нефрит

a)
b)
c)
d)

e)

f)

-

Використовують 4-х компонентні системи:
- Кортикостероїди перорально
- Комбінована пульс-терапія метипред і ЦФ (в найбільш
важких випадках синхронно з плазмофорезом), потім
довготривала інтермітуюча пульс-терапія ЦФ
- Антикоагулянти 4-8 тижнів
- Антиагреганти - тривало
При
нефритичному
синдромі
пульс-терапія
метилпреднізолоном не проводиться.

Системна склеродермія (ССД)
Клініка:
1) Ураження шкіри:
Форма
Уточнення
Дифузна форма
Вражає всю шкіру, шкіра щільна, натягнута, блискуча, спаяна з
підлеглою тканиною.
Поширена форма
В процес втягується 20% тіла
Проксимальна
Шкіра уражена вище метакарпальних і метатарзальних суглобів
форма
Акросклеротична
Зустрічається найчастіше. Спочатку розвивається двосторонній
форма
набряк кистей і стоп, шкіра обличчя, пальців, передпліччя
потовщується з наступною індурацією, атрофією, формуванням
ранок, рубців, зтоншенням губ, кінчика носа, бідністю міміки
Лімітована
С-підшкірний кальциноз
форма
R-феномен Рейно
(CREST-синдром)
E-порушення моторики стравоходу
S-склеродактілія
T-телеангіоектазії
Гемісклеродермія
Розвивається у 20% випадків. Одностороннє ураження шкіри і
підлеглих тканин вздовж судинно-нервового пучка, глибока форма
2) Синдром Рейно
Розрізняють: - периферичний СР (ціаноз, парестезії, оніміння)
- генералізований СР (підвищення АТ, церебро- і кардіалгії, короткочасна
втрата зору).
3) Телеангіоектазії.
4) Синдром Тібьержа-Вайсенбаха (підшкірний кальциноз)
Особливості перебігу ССД в дитячому віці (ЮСД):
Преморбідний фон, представлений резидуальною енцефалопатією вегетосудинною
дистонією;
Початок хвороби після інфекції, вакцинації, травм
Перевага локалізованих і розповсюджених форм;
Слабка вираженість і оборотність вісцеритів
Можливість порушення росту ураженої кінцівки і інвалідизація дітей;
Зміна шкірних проявів та/або характеру хвороби при вступі хворого в пубертатний період.

Діагностичні критерії дерматоміозиту за Л. А. Ісаєвій, М. А. Жванія:
Основні:
Додаткові критерії:
- «Лілова» еритема над - Температура неправильного типу, слабкість, втрата апетиту,
розгинальними
поверхнями
втрата маси тіла, пойкілодермія, поширені набряки
суглобів, іноді з атрофічними
підшкірної клітковини, судинний стаз, некрози, пролежні,
рубчиками, параорбітальна з
капілярити долонь;

набряком або без нього
(«дерматоміозитні окуляри»);
Симетричне
ураження
проксимальних груп м'язів
(слабкість, біль, набряки,
гіпотрофія, огранічеснний або
дифузний кальциноз);
- Ураження дихальних і
глоткових м'язів з обмеженою
екскурсією грудної клітки,
порушенням акта дихання,
дисфонія, дисфагією.

- Ураження очних, жувальних та інших груп м'язів,
сухожильно-м'язові контрактури;
- Зміни слизових оболонок;
- Артралгії, артрити;
- Інтерстиціально-судинні та аспіраційні пневмонії, сухий
плеврит;
- Міокардит, міокардіодистрофія, коронарііти, ендокардит,
перикардит;
- Ураження периферичної та центральної нервових систем;
- Абдомінальний синдром, езофагіт;
- Лімфоденопатія, гепатоспленомегалія;
- Підвищення активності ЛДГ, КФК, амінотрансфераз,
альдолази, ШОЕ, гіперкреатинурія, диспротеінемія;
- Дані ЕМГ - низькоамплітудна електрична активність до
біоелекричного мовчання при максимальному скороченні
м'язів, виявлення високоамплітудних фасцикуляцій;
- Морфологічні дані (біопсія м'язів)

Засоби для самоконтролю:
А. Тестові завдання:
1. В етіології ювенільного ревматоїдного артриту найбільшу перевагу віддають:
 вірусам;
 бактеріям;
 найпростішим;
грибкам
2. Для мінімального ступеня активності сума балів за показниками активності:
A. до 8 балів
B. 9-16 балів
C. 17-24 балів
D. більше 25 балів
3. Рентгенологічна ІV стадія ЮРА включає:
A. кісткові елементи суглобів без змін, набряк периартикулярних тканин;
B. навколосуглобовий остеопороз
C. остеопороз, незначна деструкція хряща або підхрящевої тканини, звуження
суглобової щілини
D. остеопороз, ерозивна деструкція кісткового хряща
E. остеопрорз, деструкція кісткового хряша, підвивихи та анкілози
4. Для моноартриту при ЮРА властиве ураження:
A. ліктьового суглобу
B. колінного суглобу
C. кульшового суглобу
D. міжфалангового суглобу
5. Стійкий суглобовий синдром властивий для:
A. артралгій росту
B. реактивного артриту
C. ревматоїдного артриту
D. ревматизму

Б. Задача для самоконтролю:
Дівчинка 15 р., звернулась до дільничного педіатра зі скаргами на висипання в області
крил носа, носогубної складки, болі в гомілковостопних та променезапястних суглобах,
підйоми температури тіла до 38˚С, періодичні болі в області серця. З анамнезу відомо, що
влітку дитина перебувала 2 місяці на південному узбережжі Криму. при Об’єктивному
обстеженні: загальний стан середньої важкості, в області носо-губного трикутника відмічається
еритематозний висип, гомілковостопні та променезапястні суглоби збільшені в розмірах, шкіра
над ними гіперемована, об’єм активних та пасивних рухів обмежений. При перкусії зміщення
меж серця ліворуч на 1см. від норми Тони серця ритмічні, ослаблені, на верхівці
вислуховується систолічний шум.
Завдання:
4. Поставте попередній діагноз.
5. Запропонуйте схему обстеження з метою верифікації діагнозу.
6. Призначте лікування.
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педіатрія

Київ 2016

1. Актуальність теми:
Запальний процес у кровоносних судинах визначається терміном «васкуліт». На
васкуліти страждають як діти, так і дорослі, проте окремі його різновиди, як то хвороба
Кавасакі, спостерігаються лише в дитинстві.
При системних васкулітах запалення судин є сутністю патологічного процесу, на відміну
від інших ревматичних захворювань, при яких васкуліт постає лише компонентом
захворювання, наприклад, при ревматоїдному артриті, дифузних захворювань сполучної
тканини, ревматизмі тощо. Системні васкуліти характеризуються поширеним ураженням судин,
ішемією і порушенням функції відповідної зони чи системи органів.
2. Конкретні цілі:
• визначати провідні клінічні синдроми та симптоми, ускладнення найбільш поширених
ревматичних захворювань: хвороби Кавасакі, вузликовому поліартеріїті
• визначати тактику ведення хворого при системних васкулітах у дітей
• демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з системними
васкулітами
• планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при
системних васкулітах
• проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при
системних васкулітах
• ставити діагноз та знати профілактичні заходи при цій патології.
3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна
інтеграція)
Назви попередніх
Отримані навички
дисциплін
2. Гістологія
Знати будову судин системи.
3. Імунологія
Знати імунну відповідь та ефекторні механізми імунітету.
4. Патологічна
Знати порушення структури та функції судин при системних
фізіологія
васкулітах.
5. Патологічна
Знати патоморфологіні зміни при системних васкулітах.
анатомія
5. Фармакологія
Знати лікарські препарати, що використовуються для лікування
системних васкулітів та особливості їх застосування в педіатричній
практиці.
6. Пропедевтика
Знати анатомо-фізіологічні особливості кісткової, м’язової,
педіатрії
кровоносної, імунної системи у дітей різних вікових груп.
7. Кардіоревматологія
13.
Знати принципи сучасної класифікації системних васкулітів.
дитячого віку.
14.
Знати клінічну картину основних нозологічних форм
системних васкулітів у дітей.
15.
Знати основні діагностичні критерії системних васкулітів
16.
Знати принципати призначення терапії при
системних
васкулітах у дітей
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:
Термін
Визначення

Системеі
васкуліти

Група захворювань з подібним, імунокомплексним, патогенезом, в основі
якого лежить генералі зоване ураження судин (артерій і вен різного калібру із
вторинним залучанням до патогенетичного процесу органів і тканин.

4.2.
Теоретичні питання до заняття:
• Провідні клінічні симптоми та синдроми при системних васкулітах у дітей.
• Клінічні варіанти перебігу та ускладнення системних васкулітах у дітей (геморагічний
васкуліт, хвороба Кавасакі, вузликовий поліартеріїт).
• Дані лабораторних при системних васкулітах у дітей.
• Дані інструментальних досліджень при системних васкулітах у дітей.
• Диференційна діагностика системних васкулітів у дітей.
• Тактика ведення хворих при системних васкулітах у дітей.
4.3.
Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
• розв’язання тестів, задач, ретроспективний аналіз історій хвороб,
• робота у відділенні: аналіз функціональних методів дослідження, лабораторних даних
з метою засвоєння принципів проведення диференціальної діагностики у пацієнтів
системними васкулітами.
• на основі роботи з хворими вміти: а) дати аналіз та зробити інтерпретацію
лабораторних даних б) вказати можливий чинник, який призвів до розвитку
васкуліту; в) оперувати сучасними даними клініко-лабораторних та інструментальних
методів обстеження; г) призначати лікування д) пропонувати профілактичні заходи.
5. Зміст теми
Класифікація системних васкулітів Lie J.T. (1994):
I.
Первинний васкуліт - генералізоване ураження судин імунного генезу як
самостійне захворювання. Цю групу васкулітів складають гіперергічні ураження кровоносних
судин, що виникають при наявності у організмі незворотних імунних порушень. Васкуліти
мають хронічно-рецидивуючий перебіг, безупинно прогресують і супроводжуються розвитком
в уражених судинах склеротичних і стенозуючих змін.
II.
Вторинні васкуліти - локальне ураження судин і розвиваються як реакція на
інфекцію, інвазію гельмінтами, вплив хімічних факторів, іонізуючого опромінення, харчових,
респіраторних або медикаментозних алергенів в умовах зворотних імунних порушень.
Клініко-морфологічну основу СВ складають запалення і некроз стінки судин.
Етіологія:
- лікарські препарати
- харчова або холодова алергія, полінози
- інфекційні агенти: віруси (гепатиту В. цитомегаловірусу, herpes simplex), бактерії
- генетична детермінованість
Клініка:
Для загальної клінічної картини васкуліту властива системність ураження у поєднанні із
підвищенням температури тіла та схудненням.
Локалізація ураження
Клінічні прояви
Респіраторний тракт
Носові кровотечі, інфільтрати у легенях, бронхіальна
астма
Серцево-судинна система
Серцева недостатність, ураження клапанів аорти
Шлунково-кишковий тракт
Абдомінальні болі, кишкові кровотечі
Органи сечовиділення
Сечовий або нефротичпий синдроми, ниркова
недостатність
Нервова система
Поліневрити, цереброваскулярні порушення
Опірно-руховий апарат
Артрити, артралгії, міальгії
Шкіра
Геморагічна, вузликова, виразково-некротичиа висипка

Хвороба Кавасакі (слизово-шкірний-лімфатичний синдром) дагностичні критерії
Основні:
Додаткові критерії:
підвищення температури тіла протягом 5 днів і більше;
серцева патологія
зміна судин слизової оболонки кон'юнктиви очей
(порушення ритму, поява
(гіперемія кон'юнктиви) супутній передній увеїт;
шумів, зміна ЕКГ);
ураження слизової оболонки губ і порожнини рота: сухі,
виявлення інстручервоні, потріскані губи, "малиновий язик", гіперемія глотки;
ментальними методами
долонна і підошовна еритема в першийтиждень
ознак коронариту,
захворювання, лущення (десквамація) шкіри кінчиків пальців
аневризм вінцевих
на 2-3-му тижні захворювання;
артерій;
поліморфна висипка на шкірі, що нагадує висипку при
діарея,збільшення
скарлатині або при мультиформній еритемі протягом тижня;
розмірів печінки;
утворення кірок або відшарування шкіри в області статевих
протеїнурія з
органів;
лейкоцитурією;
збільшення шийних лімфатичних вузлів до 1,5 см і
прискорене ШОЕ,
більше.
лейкоцитоз, анемія,
позитивний СРБ.
Вузликовий поліартеріїт
Клінічний
Ведучий симптом та синдром
варіант
Ювенільний
Біль в суглобах, м'язах, гіперестезія.
Вузлики, ліведо, локальні набряки, поліневрит.
Тромбангіітичний синдром
Класичний
АГ ренального генезу.
Множинні мононеврити, церебральні та судинні кризи.
Коронаріт.
Ізольоване або генералі зоване ураження кишківника.
Циркулюючі маркери гепатиту В.
Діагностичні критерії вузликового поліартерііту у дітей
Критерії
1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.

Уточнення

Основні
Множинний асиметричний Одночасне або послідовне ураження променевого,
мононеврит або
ліктьового, серединного, малогомілкової та інших нервів
асиметричний поліартрит
Ішемічне ураження
Інфаркт, некроз стінки
кішківника
Синдром артеріальної
Стійке збільшення діастолічного тиску в поєднанні з сечовим
гіпертензії
синдромом і, можливо, маркерами гепатиту В
Аневризми дрібних і середніх внутрішньоорганних артерій у
Ангіографічні зміни
поєднанні з вогнищевою судинної деформацією - печінкових,
ниркових та ін артерій
Некротизуючий васкуліт за Деструктивно-проліферативний васкуліт дрібних і середніх
артерій м'язового типу
даними біопсії
Допоміжні
Зниження маси тіла більш 15%від початкового значення за
Схуднення
короткий термін
Болі в суглобах
Каузалгії великих суглобів та м'язів дистальних відділів
та / або м'язах
кишечника
Підвищення температури тіла вище 38 ° С щоденно або з
Лихоманка

профузними потами протягом 2 тижнів і більше
4.

Лейкоцитоз

Лейкоцитоз більше 20·І09/л, що визначається у трьох аналізах

Діагноз встановлюють за наявності 2 основних або 1 основного і 3 допоміжних
критеріїв.
Діагностичні критерії ювенільного поліартерііту у дітей
Критерії
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.

Уточнення

Основні
Гангрена пальців Гострий розвиток сухої асиметричної гангрени із залученням 1-3
або шкірні некрози пальців рук, муміфікування ділянки шкіри
Внутрішньошкірні або підшкірні вузлики до 1 см в діаметрі по ходу
Вузликові висипки
судин
Болісний клиновидний ціаноз язика з розвитком некрозу
Інфаркт язика
Ліведо
Ціанотична грубопетльова сітка на дистальних відділах кінцівок, що
деревоподібне
підсилюється на холоді і в положенні стоячи
Допоміжні
Схуднення
Зниження маси тіла більш 15% від початкового значення за короткий
термін
Біль в суглобах та / Каузалгії великих суглобів та м'язів дистальних відділів кишечника
або м'язах
Лихоманка
Підвищення температури тіла вище 38 ° С щоденно або з профузними
потами протягом 2 тижнів і більше
Лейкоцитоз
Лейкоцитоз більше 20·І09/л, що визначається у трьох аналізах
Некротизуючий
Деструктивно-проліферативний васкуліт дрібних і середніх артерій
васкуліт за даними м'язового типу
біопсії
Діагноз встановлюють за наявності не менше 3 основних або 2 основних і 3
допоміжних критеріїв.

Хвороба Така-ясу
Клінічні синдроми залежно від анатомічної локалізації патологічного процесу
Локалізація патологічного
Клінічні синдроми
процесу
Підключичні, плечові, стегнові, Синдром переміжної кульгавості.
підколінні артерії
Синдром асиметрії або відсутності пульсу.
Головний біль.
Сонні артерії
Погіршення зору, ретинопатія. Порушення мозкового
кровообігу.
Легеневі артерії
Легенева гіпертензія
Ниркові артерії
Ниркова гіпертензія
Черевна, мезентеріальна артерія Біль в животі, блювота, діарея
Звуження просвіту судини будьПатологічні судинні шуми
якої локалізації
Діагностичні критерії неспецифічного аортоартеріїту у дітей
Критерії

Клінічна характеристика

2. Інструментальне
підтвердження патології
аорти і великих артерій
3.
Патологічні судинні шуми

Асиметрія пульсу і артеріального тиску (більше 10 мм рт.ст.)
на кінцівках, відсутність пульсу на одній або двох променевих
або інших артеріях
Деформація - стенози, аневризми дуги, низхідній і черевної
аорти та / або області гирла або проксимальних відділів
відходять від неї артерій
Грубі шуми, що визначаються при аускультації над соними,
підключичними, стегновими артеріями, черевної аортою

4. Синдром переміжної
кульгавості
5. Синдром артеріальної
гіпертензії
6. Прискорене ШОЕ

Асиметричні болі і стомлюваність в дистальних м'язах ніг, що
виникають при навантаженні
Розвиток стійкого підвищення артеріального тиску протягом
хвороби
Стійке підвищення ШОЕ більше 30 мм/год понад 3 міс

1.

Синдром відсутності
пульсу

Засоби для самоконтролю:
Задача
Дівчинка 5р., направлена на госпіталізацію у відділення ревмокардіології зі скаргами на
біль в суглобах та наявність висипки на шкірі.
За 2 тижні до цього дівчинка перенесла фолікулярну ангину. Через 10 діб на шкірі нижніх
кінцівок та сідницях з"явилася симетрична дрібномакулярна геморагічна висипка, а
напередодні з"явився набряк та біль правого гомілкостопного суглобу. У больной
аллергические реакции на шоколад, цитрусовые плоды и яйца.
Стан середньої тяжкості. Шкіра бліда, на нижніх кінцівок та сідницях симетрична
дрібномакулярна геморагічна висипка, найбільш розташована навколо гомілкостопних
суглобів. Правий гомілкостопний суглоб збільшений в об"ємі, болючий, рухомість обмежена.
Живіт м"який. Печінка і селезінка не збільшені. Сеча світла, стілець не змінений.
Загальний аналіз крові: Нв 120 г/л, ер-3.7х10'%, ц.п.-1.0, тромб.-460x10%, лейк.-9.8х10%,
п.я.-6%, с.я.-52%, е-7%, л-28%, м-7%, ШОЭ 23 мм/час. Час згортання по Лі-Уайту 1 хвилина,
час кровотечі по Дьюку 2хв..30 сек.
Завдання:
1. Сформулюйте і обґрунтуйте діагноз.
2. Які обстеження слід провести хворому для верифікації діагнозу?
3. З якими захворюваннями необхідно проводити диференційний діагноз на
початку процесу?
4. Призначте лікування.
5. Що визначає життєвий прогноз? Які клінічні синдроми?
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