
PocketGuide:
Дитяча інфекція



Особливості клініки у дітей:

Висока температура тіла

Збільшення всіх лімфатичних вузлів

Висипання на різних ділянках тіла

Розлади ШКТ – нудота, блювання, розлади
випорожнень, біль у животі

Біль у горлі, кашель, закладеність носа

Кишковий ієрсиніоз:

Антропозооноз
Викликається Y. enterocolitica:

молоці – 18 днів
маслі – 145 днів
хлібові і кондитерських виробах – 16-24 днів

- Гр (-) внутрішньоклітинний мікроорганізм.
- Серотипи 03, 09 мають найбільшу інвазивність
та ентеротоксичність
- Дуже добре розмножуються при низьких
температурах (t –6°C). 
- При t +5°C (температура в холодильнику)
розмножується і тривало зберігається у:

Пам’ятка лікарю-педіатру! Кишковий ієрсиніоз.
Увага! 

Учетверо частіше хворіють
діти від 3-х до 6-ти років.
Як правило, захворювання
перебігає у важкій формі.



Небезпека недуги полягає у
різноманітності клінічної

симптоматики
«Маски» кишкового ієрсиніозу:

Скарлатина

ГРВІ

Апендицит

Гепатит

Кишкові інфекції

Ревматизм

Мононуклеоз

Пам’ятка лікарю-педіатру! Кишковий ієрсиніоз.

Дослідження крові на 5-7 день хвороби! Реакції непрямої
гемаглютинації (РНГА) з кишковоієрсиніозним та
псевдотуберкульозним діагностикумами. Діагностичний
титр (1:100 – 1:200).

Антибіотики та протимікробні препарати застосовуються
протягом гіпертермії і в наступні 10-15 днів.

Діагностика

Лікування.

- Аміноглікозиди: амікацин, нетилміцин.

- Цефалоспорини ІІІ-ІV покоління: цефотаксим, цефтріаксон, цефепім.

- Фторхінолони: ципрофлоксацин, левофлоксацин.

Курс лікування – 10-14 днів.



Клінічні прояви:

Продромальні явища (напруга і тремор м'язів в
області проникнення інфекції, головний біль,
пітливість, дратівливість)

Правець:

Збудник: 
- грампозитивна, рухлива паличка у формі барабанних
паличок або тенісних ракеток;
- облігатний анаероб;
- стійка в навколишньому середовищі (утворює спорита
вегетативні форми)

Шлях зараження – контактний через пошкоджену шкіру або
слизову оболонку (рани, садна, занози, укуси тварин і ін.).
Безпосередня передача інфекції від хворої людини здоровій
неможлива. 

Сприйнятливість - висока

Імунітет- не формується

Інкубаційний період - становить від 3 до 21 дня (в середньому
10 днів)

Пам’ятка лікарю-педіатру! Правець.

Характерні симптоми правця: 

Першою ознакою правця є біль тупого характеру в
місці рани
Тризм (судорожне скорочення і напруга жувальної
мускулатури, що ускладнює відривання рота)
Дисфагія (утруднення ковтання)
Ригідність потиличних м'язів (не супроводжується
іншими менінгеальними симптомами)
«Сардонічна посмішка» (специфічне напруження
мімічної мускулатури: наморщений лоб, звужені очні
щілини, губи розтягнуті, куточки рота опущені)



Пам’ятка лікарю-педіатру! Правець.
Лікування.

Хірургічна обробка рани

Нейтралізація в крові токсину (ТАТ, TIG)

Застосування міорелаксантів, нейролептиків,
наркотичних та седативних препаратів

Рання трахеотомія, перевод на ШВЛ

При парезі кишечника і сечовивідної системи -
газовідвідна трубка і катетеризація сечового
міхура, призначають проносні

Антибіотикотерапія

Корекція метаболічного ацидозу

Боротьба з гіпертермією

Профілактика і лікування ускладнень

Забезпечення висококалорійного харчування

Профілактика пролежнів (повертання хворого,
розправлення і своєчасна зміна білизни, туалет
шкіри)



Пам’ятка лікарю-педіатру! Правець.

Адсорбована коклюшно-дифтерійно-правцева
вакцина (АКДП, АаКДП)

Адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин зі
зменшеною концентрацією антигена (АДП-М)

Адсорбований правцевий анатоксин (АП)

Летальність! 
- у розвинених країнах помирає 30-60% хворих;
- у регіонах, де відсутня кваліфікована медична
допомога смертність досягає 80%;
- серед новонароджених дітей близько 95%.

Серцево-судинної діяльності

Адекватної вентиляції легень

Нормального газового складу крові, КЛР, ВЕБ

Моніторинг і підтримання основних життєво-
важливих функцій організму:

Планова профілактика:

Протиправцевий людський імуноглобулін (TIG)

Протиправцевий антитоксин (ТАТ)

Адсорбований правцевий анатоксин (АП-
анатоксин)

Екстренна профілактика:



Виявлений маркер Клінічний період інфекції

IgM (+), PCR HAV (+), IgG (-) 
або 
PCR HAV (+)

Гострий період інфекції

IgM (+), PCR HAV (+), IgG (+) 
або
IgM (+), PCR HAV (-), IgG (+)

Формування імунної відповіді у гострій фазі, що
сприяє елімінації вірусу ВГА

IgM(-), PCR HAV (-), IgG(+)
Пізній період інфекції, паст-інфекція,
поствакцинальні антитіла

IgM (+/-), PCR HAV (-), IgG (-)
Необхідно повторно провести визначення
антитіл (та РНК вірусу)

Діагностичні маркери ВГА та їх інтерпретація.



Характеристика HBsAg Anti-HBs Anti-Hbc
IgM

Anti-HBc
IgG HBeAg Anti-HBe DNA

HBV

Інкубаційний
період

+ - - - + - +

Гостра інфекція -/+ - + - + - +

Імунний статус
після перенесеної
інфекції

- + - + - -/+ -

Хронічна інфекція + - -/+ + -/+ -/+ +

Імунний статус
після вакцинації

- + - - - - -

Серологічні маркери при інфікуванні вірусом гепатиту В.

Примітка:  «+» - визначається, «-» - не визначається, «-/+» - може визначатись.



HBeAg-позитивні пацієнти HBeAg-негативні пацієнти

Хронічна інфекція Хронічна  інфекція

HBsAg Високий рівень Низкий рівень

HBeAg + -

HBV DNA >10 МО/мл <2000 МО/мл**

АЛТ В межах норми В межах норми

Стадія 
захворювання печінки

Відсутні або 
мінімальні 
ознаки хвороби

Відсутні або 
мінімальні 
ознаки хвороби

Стара 
термінологія

Імунотолерантна 
фаза

Фаза 
неактивного 
носійства

Класифікація хронічної HBV-інфекції (за даними EASL, 2017).
Примітка:
* - тривале або постійне підвищення АЛТ;
** - у деяких пацієнтів рівень ДНК HBV
може коливатись від 2000 до 
20000 МО/мл без ознак хронічного
гепатиту. Хронічний гепатит Хронічний гепатит

Високий/
середній рівень

+

10 -10 МО/мл

Підвищений рівень

Помірні або 
ознаки важкого
ураження печінки

Фаза 
імунної реактивності

Середній рівень

-

>2000 МО/мл

Підвищений рівень*

Помірні або 
ознаки важкого 
ураження печінки

HBsAg-
негативна фаза
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Лабораторний показник Інтерпретація

Anti-HCV IgM (+) або (+/-)
RNA HCV (+)

Рання стадія гострого ВГС
Гострий ВГС
Загострення хронічного ВГС
(при наявності антитіл до NSP-3,4,5 та anti-HCV IgG)

Anti-HCV IgM (+)
RNA HCV (-)

Регресія інфекції ВГС
(через 3 міс повторно обстежується на РНК ВГС)
Гострий ВГС в період низької віремії 
(через 3 міс повторно обстежується на РНК ВГС)

Anti-HCV IgG (-)
RNA HCV (+)

Рання стадія гострого ВГС
Хронічний ВГС в умовах порушеної імунної реакції 
(при наявності антитіл до NSP-3,4,5)
Хибнопозитивний тест РНК ВГС

Anti-HCV IgM (-)
Anti-HCV IgG (+)
RNA HCV (-)

Перенесений гострий ВГС
Хронічний ВГС період низької віремії при наявності антитіл до NSP-3,4,5 (кількість
копій РНК ВГС не діагностуються аналітичною чутливістю тест-систем) 

Інтерпретація маркерів специфічної лабораторної діагностики
HCV-інфекції.



Діагностичний алгоритм для визначення тактики у випадку HEV-
інфекції (за даними EASL, 2018).

Позапечінкові
прояви?

Консультація трансплант-
координатора? 

Призначення рибавірину?

Гостра чи хронічна печінкова
недостатність?

Попередньо існуюче хронічне
захворювання печінки?

Гострий HEV-гепатит

Позитивні Позитивні

HEV-інфекція

PCR RNA HEV
визначається >3 місяців

Хронічний гепатит Е

HEV RNA ±  anti-HEV IgM, 
anti-HEV IgG

Імуноскомпрометовані пацієнти

Anti-HEV-IgM (та IgG) та HEV RNA

Імунокомпетентні пацієнти

Підвищенення рівнів печінкових ензимів



Виявлений маркер Клінічний період інфекції

PCR RNA HEV (+) або
PCR RNA HEV (+), anti-HEV IgM (+) або
PCR RNA HEV (+), anti-HEV IgM (+), anti-HEV IgG (+) або 
anti-HEV IgM (+), anti-HEV IgG (+) у наростаючих титрах або
HEV-антиген (+)

Гострий період інфекції

PCR RNA HEV (+), anti-HEV IgG (+), anti-HEV IgM (-)
Реінфікування 
(пацієнти із реінфекцією типово є anti-HEV
IgM-негативними)

PCR RNA HEV (+) > 3 місяців та/або anti-HEV IgM (+), anti-HEV IgG (+)
HEV-антиген (+)

Хронічна інфекція

PCR RNA HEV (-), anti-HEV IgM (-), anti-HEV IgG (+) Паст-інфекція

anti-HEV IgM (+/-), PCR HEV (-), anti-HEV IgG (-) Необхідно повторно провести визначення
антитіл (та РНК вірусу)

Інтерпретація маркерів специфічної лабораторної діагностики
HEV-інфекції.



Імунологічний статус Когорти пацієнтів, які повинні бути тестованими на HEV-інфекцію

Імунокомпетентні 

Будь-які пацієнти із біохімічними ознаками гепатиту
Можливе очікуване медикаментозно-індуковане ураження печінки
Декомпенсовані хронічні захворювання печінки*
Невралгічна аміотрофія*
Синдром Гієна-Барре*
Енцефаліт*
Пацієнти із неуточненою гострою неврологічною симптоматикою та
наростаючими показниками АЛТ**

Імуноскомпрометовані 
Усі категорії, перелічені вище
Персистуючі абнормальні значення АЛТ***

Кого варто протестувати на HEV-інфекцію?

Примітка:
* - тестування повинне бути проведеним з початком клінічної симптоматики захворювання, не зважаючи на
показники АЛТ;
** - тестування повинне бути проведеним з початком клінічної симптоматики захворювання, якщо параметри
АЛТ є абнормальними;
*** - якщо показники АЛТ перевищують норму у один раз.



Тактика ведення хворого із тонзилофарингітом.
Дитина зі скаргою на біль у горлі

Оцінка за шкалою Мак-Айзека

1 бал 2-5 балів

Симптомптична терапія,
антибіотики не призначаються

Мікробіологічне 
дослідження

Немає умов для 
мікробіологічного дослідження

Експрес - тест
3-5 балів 2 бали

Культуральне 
дослідження

Негативний
результат

Позитивний
результат

Негативний результат Позитивний результат Антибіотикотерапія

Необхідність
антибіотикотерапії

визначеється лікарем



Симптоми Бал

Температура тіла >38°C 1

Кашлю немає 1

Збільшення шийних лімфатичних вузьлів 1

Збільшення або нашарування на мигдалику 1

Вік: 3-14 років 1

15-44 роки 1

 >45 років 1

Тактика ведення хворого із тонзилофарингітом.
Підозра на інфекційний тонзиліт / ТФ

Ведучий симптом "біль в горлі без гострої задишки"

Шкала Mclsaac:
від 3 до 5 балів

Шкала Mclsaac:
від -1 до 2 балів

Висока імовірність БГСГА - тонзиліту

При підозрі на БГСГА - тонзиліт: мазок із
зіва на мікробіологічну культуру або
експрес-тест

Висока імовірність вірусного тонзиліту

За умов сприятливого самостіного перебігу -
обстеження непотрібне

За умов відсутності спонтанної ремісії,
значною мірою тяжкої хвороби або
одностороннього ураження - мікробіологічна
діагностика



Позитивний

Алгоритм діагностування інфекційного мононуклеозу.

Тріада симптомів: лихоманка, фарингіт, лімфаденопатія

Пацієнти високого ризику Симптоми середньої важості

Тест на ВІЛ Вагітність

Цитомегаловірус 
Токсоплазмоз 

ВІЛ

Загальний аналіз та тест на
гетерофільні антитіла, разовий

забір крові

Гетерофільні антитіла "+" Гетерофільні антитіла "-"

Діагноз інфекційного
мононуклеозу

Лімфоцитоз >4*10/л та
атипові лімфоцити

Лімфоцитоз <4*10/л та
немає атипових лімфоцитів
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Серологічне дослідження на вірус
Епштейна-Барр, Антивірусний

капсидний антиген IgM та ядерний
антиген вірусу Епштейна-Барр

Серологічне дослідження на вірус Епштейна-
Барр не є необхідним, потрібно враховувати

наявність інших діагнозів

IgM позитивний IgM негативний (якщо клінічно показано)

Діагноз гетерофільно негативного
Епштейна-Барр асоційованого

інфекційного мононуклеозу

Інші можливі діагнози: 
Токсоплазмоз - Вірусний гепатит - Краснуха -

Аденовірус - Стрептококовий фарингіт -
Гострий лейкоз - Лімфома

Цитомегаловірус
ВІЛ

Герпес вірус людини 6

Негативний
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При стрептококовій інфекції групи А виділяють
локалізовані форми: 

тонзиліт;
риніт; 
фарингіт; 
аденоїдит; 
отит; 
синусит; 
ларингіт; 
бронхіт; 
пневмонія;
пієліт; 
нефрит.

У новонароджених і дітей раннього віку можлива
генералізація інфекції, виникають септикопіємія,
гнійний менінгіт.

 Стрептококова інфекція:

Стрептококи — Гр (+) мікроорганізми

Виділяють 21 групу стрептококів 

Кожна група позначається латинською літерою
— A, B, C, D 

З усіх перелічених груп стрептококів особливе
значення займає група А, в яку входить                    
S. pyogenes — β-гемолітичний стрептокок

Пам’ятка лікарю-педіатру!  Стрептококова інфекція.

Найбільш частими формами ураження шкіри при стрептококовій інфекції є піодермія (імпетиго), а
також бешиха.
У новонароджених бешиха часто локалізується в ділянці пупка. Процес протягом 2 діб
поширюється на нижні кінцівки, сідниці та спину. Швидко розвивається септикопіємія, що
призводить до летальності. 



Клінічними варіантами перебігу захворювань,
спричиненими стрептококами груп С та G є: 

 Фарингіт

Пневмонії (деструкція тканин легень,
формуються абсцес, емпієма з розвитком
бактеріємії)

Епіглотит

Синусит

Гнійний артрит

Ендокардит

Абсцес мозку

Пам’ятка лікарю-педіатру!  Стрептококова інфекція.

Летальність при цьому сягає 20%.

Стрептококова інфекція групи В зустрічається в
майже 55% випадків у новонароджених у вигляді
респіраторного дистрес-синдрому та в подальшому
може перебігати у вигляді гнійного менінгіту та
септицемії. 

Клінічними формами, що зумовлені стрептококом
групи D є ентерококози. Більшість випадків
інфекційних захворювань, спричинених
ентерококами, зумовлюють до 10% всіх випадків
бактеріємії та сепсису у новонароджених. Більшість
випадків сепсису зумовлено E. faecalis. 



Графік профілактичних щеплень.

Гепатит В

Туберкульоз

Кір, паротит, краснуха
Дифтерія, правець

Гемофільна інфекція 

Поліомієліт
Кашлюк
Вакцинація майбутньої мами від
кашлюка*

Ротавірус*

Вітряна віспа*

Гепатит А*

Менінгококова інфекція*

Пневмококова інфекція*

Вірус папіломи людини*

Грип*

Триместри Доби Місяці Роки
3 1 3-5 2 4 6 9 12 14 18 6 9 14 16

Ревакцинація
кожні 10 років

Ревакцинація
кожний рік


