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Анотація

◊ Рідкісне, але серйозне запалення менінгеальних оболонок головного мозку, викликане
різними бактеріями. Стрептококова пневмонія, , Гемофільна інфекція (Haemophilus inuenza)
тип b (гемофільна інфекція (Hib)) та Менінгокок є основними збудниками як у дорослих, так і
у дітей.

◊ Найчастіше уражаються пацієнти крайніх вікових груп (<5 років та >60 років) з причини
порушеного або слабкого імунітету.

◊ Загалом частота виникнення бактеріального менінгіту знижується в розвинутих країнах
завдяки поширеному використанню пневмококової вакцини та вакцини проти гемофільної
інфекції типу b. Стрептокок пневмонії є найбільш поширеною причиною бактеріального
менінгіту в США та багатьох країнах світу.

◊ ЛП для отримання спинномозкової рідини є найважливішим дослідженням у разі підозри на
бактеріальний менінгіт.

◊ Негайно потрібно розпочати проведення емпіричної антибіотикотерапії терапії. Коли
встановлено конкретний збудник, курс лікування може бути відповідно змінений.

◊ Слух необхідно перевірити до моменту виписки чи впродовж 4 тижнів після неї у всіх дітей з
бактеріальним менінгітом для виявлення втрати слуху якомога раніше.
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Визначення
Бактеріальний менінгіт є рідкісним, але серйозним запаленням мозкових оболонок, яке спричиняють
різні бактерії.  Streptococcus pneumoniae ,  Haemophilus inuenzae  тип b (гемофільна інфекція (Hib))
та  Neisseria meningitidis  є основними збудниками як у дорослих, так і у дітей.

Епідеміологія
За оцінками, щорічний показник захворюваності на бактеріальний менінгіт становить 2–5 на 100
000 осіб у країнах Заходу.[4] У США загальний показник захворюваності на бактеріальний менінгіт
становить 1.38–2.0 на 100 000 осіб на рік.[5] Однак показники захворюваності залежать від віку.
Показник захворюваності 2006–2007 рр. був найвищим серед новонароджених дітей віком <2
місяців (80.7/100 000), у дітей віком 2–23 місяці (6.91/100,000), з подальшим зниженням у дітей
віком 2–10 років (0.56/100,000) та 11–17 років (0.43/100,000), з максимальним підвищенням у
дорослих вікової групи 65+ років (1.92/100,000).[5] Показник захворюваності також високий серед
чоловіків, людей з темним кольором шкіри та людей з низьким соціально-економічним статусом.[6]
У менш розвинених країнах показник захворюваності може бути аж у 10 разів вищим порівняно із
Західними країнами.[4]

Епідеміологія бактеріального менінгіту була змінена в результаті поширення програм імунізації з
використанням нових вакцин. Наприклад, у країнах, де використовується універсальна імунізація
з  Гемофільна інфекція (Haemophilus inuenza)  вакцина типу b (Hib), показник виникнення
бактеріального менінгіту, викликаного цим патогеном, знизився більш як на 99 %.[7] У США, де
в 2000 році була введена семивалентна пневмококова вакцина, загальні показники виникнення
пневмококового менінгіту також суттєво знизилися (близько 30 %) з 1.13/100 000 у 1998–1999 рр.
до 0.79/100 000 у 2004–2005 рр.[8] Таке зниження показника ураження пневмококовою інфекцією є
найбільш помітним серед пацієнтів віком 2 і менше років (64 %) та тих, хто старше 65 років (54 %).
Після використання тринадцятивалентної пневмококової вакцини в 2009 році кількість випадків
захворювання пневмококовим менінгітом у пацієнтів віком 2 і менше років знизилася на 38.8 %.
Стосовно старших дітей, то кількість випадків пневмококового менінгіту залишилася незмінною.[9]
Однак пневмококовий менінгіт залишається захворюванням з високим рівнем летальності, за якого 1
з 12 випадків серед дітей та 1 з 5 випадків у дорослих закінчується смертю.[8]

Етіологія
У США до моменту появи  Haemophilus inuenzae  тип b (Hib) вакцини на початку 1990-х років, цей
патоген був причиною розвитку 45 % усіх бактеріальних менінгітів з наступною появою  Streptococcus
pneumoniae  (18 %) та  Neisseria meningitidis  (14 %).[10] Звичайне використання Hib та спарених
пневмококових вакцин у США, Великій Британії та інших розвинутих країнах помітно знизило
загальну захворюваність на бактеріальний менінгіт.[11] [8] [12] Однак, зважаючи на економічні
ресурси та погані умови життя, в багатьох країнах, що розвиваються, продовжується спостерігатися
високий рівень захворюваності на цю хворобу.

У той час як загальна захворюваність бактеріального менінгіту знизився,  S pneumoniae  є найбільш
поширеною причиною бактеріального менінгіту в США та багатьох країнах світу.[8] Найбільш
поширеними серотипами  S pneumoniae  які викликають бактеріальний менінгіт, є 4, 6В, 9V, 14, 19,
18C та 23.[13] Ці серотипи включені в семивалентну пневмококову спарену вакцину.[8] Майже всі
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пеніцилінстійкі пневмококові штами, які викликають менінгіт, належать до серотипів 6, 9, 14, 18 та
23.[7] Після введення семивалентної вакцини серотип 19А є найбільш серйозним серотипом, який
спричиняє розвиток захворювання. На відміну від  гемофільної інфекції (H inuenzae) яка вважається
захворюванням раннього дитинства,  S pneumoniae  (та  N meningitidis ) може викликати системну
інфекцію в будь-якому віці як у дітей, так і у дорослих.[7]

У новонароджених  кишкової палички ,  Streptococcus agalactiae  (стрептокок групи В),  Listeria
monocytogenes ,  Staphylococcus aureus та  Staphylococcus epidermidis  є основними збудниками
бактеріального менінгіту.[14]

Грам-негативні кишкові бактерії (наприклад,  Serratia ,  Акінетобактерії ,  Клебсіела (Klebsiella) та 
Pseudomonas aeruginosa ) викликають <10 % випадків захворювання.

У США більшість випадків захворювання на менігококовий менінгіт спричиняють серотипи
B, C та Y.[15] [16] У США та Нідерландах спарена вакцина проти менінгококової серогрупи С
використовувалася згідно з встановленим планом імунізації і суттєво знизила кількість випадків
ураження менінгококовою інфекцією серогрупи С.[17]

Патофізіологія
Бактерії розповсюджуються центральною нервовою системою або гематогенним шляхом (найбільш
поширений спосіб), або прямим переміщенням з контагіозних зон. Патогенні мікроорганізми можуть
потрапити в організм новонароджених дітей з нестерильних материнських генітальних виділень,
через плаценту чи з навколишнього середовища.[7] Бактерії швидко розмножуються, потрапляючи
в субарахноїдальний простір. Бактеріальні компоненти в центральній нервовій системі індукують
продукування різних запальних медіаторів, які, у свою чергу, збільшують надходження лейкоцитів
до спинномозкової рідини.[18] Запальний каскад призводить до виникнення набряку мозку та
підвищення внутрішньочерепного тиску, які сприяють появі неврологічних розладів та можуть
призвести до смерті.
[Fig-1]

Класифікація

Найбільш поширені типи бактеріального менінгіту
Hib-менінгіт

• Викликаний  Haemophilus inuenzae  Тип b

Pneumococcal meningitis

• Викликаний  Streptococcus pneumoniae

Meningococcal meningitis

• Викликаний  Neisseria meningitidis
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Первинна профілактика
У найбільш розвинутих країнах, згідно з встановленим планом імунізації дітей, рекомендується
використовувати дві важливі спарені вакцини проти бактерій, які викликають менінгіт. Цими
вакцинами є 13-валентні спарені вакцини (PCV13) та  Haemophilus inuenzae  спарена вакцина проти
типу b.[7] [20] У США, в рекомендаціях 2015 року, наданих Консультативним комітетом з практики
імунізації (ACIP), примітка щодо менігококовових вакцин була оновлена з метою включення
рекомендацій при використанні менінгококової вакцини типу В. Категорія «клінічна об'єктивність»
була додана до рекомендацій щодо вакцинації осіб з невисоким ризиком інфікування віком 16–
23 років, що є предметом прийняття індивідуального клінічного рішення. Менінгококові вакцини
типу В були додані до розділу з рекомендацією проводити вакцинацію осіб з високим рівнем ризику
та тих, хто має підвищений ризик розвитку хвороби. Також додано визначення стійкого дефіциту
комплементу. ACIP також рекомендує введення дітям з високим показником ризику (наприклад,
хронічна серцева недостатність або хвороба легень) 23-валентної пневмококової полісахаридної
вакцини (PPSV23) після завершення вакцинації PCV13.[20]

ACIP рекомендує квадривалентну менінгококову полісахаридну вакцину (проти  Neisseria meningitidis
серотипів A, C, Y та W-135) для рутинної вакцинації підлітків, переважно віком 11–12 років, з
реімунізацією у віці 16 років.[20] Для дітей віком від 2 місяців до 18 років в умовах високого ризику
необхідно дотримуватися таких рекомендацій:[20]

• Анатомічна або функціональна аспленія (включаючи серповидноклітинну анемію): для дітей
віком 24 місяці і старше, які не пройшли повного курсу лікування, призначати дві первинні
дози з інтервалом мінімум вісім тижнів (у випадку призначення дитині з аспленією, включаючи
серповидноклітинну анемію, не призначати квадривалентну менінгококову полісахаридну
вакцину проти серотипів A, C, Y та W-135 до досягнення двох років та не менше як через
чотири тижні після завершення використання всіх доз PCV13).

• Стійкий дефіцит компоненту комплементу: для дітей віком 9–23 місяці призначати дві
первинні дози зі щонайменшим інтервалом в 12 тижнів; для дітей віком 24 місяці і старше,
які не пройшли повного курсу лікування, призначати дві первині дози зі щонайменшим
інтервалом у вісім тижнів.

У Великій Британії Об'єднаний комітет вакцинації та імунізації рекомендує призначати вакцину
проти менінгококу типу В Bexsero дітям віком 2, 4 та 12 місяців.[21] Дві вакцини серогрупи типу В
отримали дозвіл FDA на використання для профілактики інвазивної хвороби, яку викликає  Neisseria
meningitidis  серогрупи В в осіб віком 10–25 років.[22] Одна вакцина ділиться на три дози, інша –
на дві дози. Наразі не існує встановлених рекомендацій щодо застосування менінгококових вакцин
серогрупи у США, але їх можна призначати особам віком 10–25 років, згідно із показаннями.[22]

Повна інформація щодо менінгококової інфекції подана в окремому розділі.

Вторинна профілактика
Усі випадки підозри наявного менінгококового чи  Haemophilus inuenzae  тип b (Hib) менінгіту
повинні повідомлятися місцевим органам охорони здоров'я.[4]  [WHO: recommended standards
for surveillance of selected vaccine-preventable diseases: bacterial meningitis (including Haemophilus
inuenzae type b (Hib), Neisseria meningitidis, and Streptococcus pneumoniae)]  Хіміопрофілактика
з використанням або перорального рифампіцину чи ципрофлоксацину рекомендується всім
домашнім контактним особам та особам, які щоденно доглядають за пацієнтами з підозрою або
виявленою інфекцією Hib. 7-денний курс лікування з використанням феноксиметилпеніциліну
і амоксициліну слід розглядати як додаток до хіміопрофілактики для будь-якого домашнього
контакту або близького контакту пацієнта віком <15 років з менінгококовою інфекцією.[50]
Хіміопрофілактика менінгококового менінгіту рідко призначається медичним працівникам.
Імунізація з використанням менінгококової і гемофільної вакцини слід розглядати в управлінні
охорони здоров'я при виникненні спалаху захворювання. Первинна вакцинація проти  Neisseria
meningitidis  та  гемофільної інфекції (H inuenzae)  тип b повинен надаватися всім групам ризику.[4]
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Анамнез захворювання

Анамнез захворювання #1
В одномісячної дівчинки під час обстеження її лікарем загальної практики з'ясувалося, що
вона має високу температуру вже впродовж 24 годин, спостерігаються труднощі з годуванням,
дратівливість. Обстеження виявило змінений рівень свідомості та випинання тім’ячка.

Анамнез захворювання #2
18-річний студент страждає на сильний головний біль та лихоманку вже впродовж трьох днів.
Обстеження свідчить про лихоманку, фотофобію та ригідність потиличних м'язів.

Інші описи випадку захворювання
Атипові клінічні прояви, як правило, проявляються у досить молодих, літніх чи пацієнтів з
ослабленим імунітетом.[1] У немовлят ознаки та симптоми можуть бути неспецифічними
та супроводжуватись лихоманкою, гіпотермією, дратівливістю, млявістю, поганим апетитом,
судомами, апное або випинанням тім’ячка.[2] [3] У людей похилого віку найчастішими ознаками
менінгіту спутаність свідомості або порушення рівня свідомості.

Поступовий діагностичний підхід
Ознаки та симптоми бактеріального менінгіту залежать від віку пацієнта. Деколи буває складно
диференціаціювати вірусний та бактеріальний менінгіт в клінічних умовах. Діагноз підтверджується
обстеженням та посівом спинномозкової рідини, отриманої з ЛП чи, як варіант, посіву крові, якщо
проведення ЛП не є клінічно безпечним.

Анамнез
Класичні симптоми менінгіту у дітей та дорослих включають лихоманку, сильний головний біль,
ригідність потиличних м'язів, світлобоязнь, порушення свідомості, блювоту та судоми.[1] [7] Діти
частіше страждають від судом у випадку інфікування  Streptococcus pneumoniae  та  Haemophilus
inuenzae  тип b (Hib), ніж при менінгококовому менінгіті.[1]

Атипові клінічні прояви, як правило, проявляються у досить молодих, літніх чи пацієнтів
з ослабленим імунітетом. У немовлят ознаки та симптоми можуть бути неспецифічними і
супроводжуватись лихоманкою, гіпотермією, нервозністю, сильним плачем, летаргією, поганим
апетитом, судомами, апное або випинанням тім’ячка.[14] Часто у більш дорослих пацієнтів
єдиною наявною ознакою менінгіту є сплутаність свідомості чи порушення рівня свідомості.[1]

Необхідно докладно ознайомитися з медичною історією для виключення можливих вірусних
інфекцій, а саме ентеровірусів (наприклад, через інших хворих дітей чи членів сім'ї) чи інфекції
вірусу герпесу (наприклад, ранка на губі чи генітальні ураження). Необхідно встановити анамнез
імунізації проти Hib,  S pneumoniae та  Neisseria meningitidis  .

8 Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Aug 19, 2016.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

http://bestpractice.bmj.com


Бактеріальний менінгіт. Діагноз

Огляд
Після оцінки життєво-важливих функцій та рівня свідомості необхідно перевірити:

Ригідність потиличних м'язів

• Ригідність потиличних м'язів з резистентністю до пасивного згинання шиї є класичною
ознакою менінгіту. Проявляється у 84 % дорослих, але може спостерігатися лише у 30 %
дітей.[23] [24]

Висипання

• Петехіальний чи пурпурний висип, як правило, асоціюється з менінгококовим менінгітом.
Однак такі прояви можуть бути за будь-якого бактеріального менінгіту.[1] [7] Висип
спостерігається у 80–90 % пацієнтів, частіше за все на 4 - 18 годину після появи первинних
симптомів захворювання. Як правило, висип є петехіальним чи пурпурним, що не блідніє
при надавлюванні, хоча у деяких пацієнтів спочатку можуть спостерігатися неспецифічні
еритемні макулярні чи макулопапулярні ураження.

• Хоча лише у деяких пацієнтів з лихоманкою та петехіальним висипом буде виявлено
менінгококову інфекцію, це повинно стати причиною проведення досліджень для
виключення менінгококцемії та початку еміпіричної антибактеріальної терапії, поки не буде
встановлено діагноз.

Набряк диску зорового нерва, випинання тім’ячка у немовлят

• Наявність таких проявів свідчить про підвищений внутрішньочерепний тиск.

Ознаки первинного джерела інфекції

• Також у пацієнта можуть спостерігатися синусит, пневмонія, мастоїдит та отит.

Параліч черепних нервів (III, IV, VII)

• Про це свідчать проблеми з рухом очей, що, можливо, пов'язано з підвищеним
внутрішньочерепним тиском.

Симптоми Кернінга та Брудзинського

• Позитивні ознаки є індикаторами менінгіту, як правило, у старших дітей та дорослих, але
вони можуть бути і відсутніми у 50 % дорослих.[1]

• Симптоми Кернінга: коли пацієнт лежить горизонтально на спині, при цьому стегно зігнуто
під прямим кутом в 90°, виникають труднощі випрямити чи простягнути ногу.

• Симптоми Брудзинського: нахилення шиї викликає мимовільне згинання колін та стегон
або пасивне згинання однієї ноги призводить до контралатерального згинання іншої ноги.

Дослідження
ЛП та аналіз спинномозкової рідини

• ЛП для отримання спинномозкової рідини є найбільш важливим дослідженням у разі
наявності підозри на діагноз бактеріального менінгіту. При бактеріальному менінгіті тиск
спинномозкової рідини зазвичай підвищений (>40 см H2O).[23] Кількість лейкоцитів
(WBC) у спинномозковій рідині підвищена (зазвичай >1×10^9/л [>1000 клітин/мкл]), з
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яких більше 90 % є поліморфоядерними лейкоцитами. Рівень глюкози у спинномозковій
рідині є меншим порівняно з показниками сироватки у крові, при цьому підвищеним є
рівень протеїнів. У пацієнтів, які не лікуються, фарбування за Грамом та бактеріологічне
дослідження спинномозкової рідини зазвичай реагують позитивно на патогенний організм.
[Fig-2]

Посів спинномозкової рідини є позитивним у 80% випадків, коли лікування відсутнє.[23]
Однак діагностичні показники значно нижчі у пацієнтів, які приймали антибіотики до того,
як були взяті посіви. Наприклад, позитивні результати посіву спинномозкової рідини були
спостерігалися у 20–90 % випадків з клінічною підозрою на менінгококову інфекцію.

• У пацієнтів, у яких ЛП відкладається або не є клінічно безпечною, необхідно взяти зразки
крові для посіву. Знову на результат може впливати попередня антибактеріальна терапія.
Наприклад, позитивні посіви крові були задокументовані лише у 40–70 % випадків з
клінічною підозрою на менінгококову інфекцію.

• Полісахаридний антиген серогруп A, B, C, Y та W-135 можна виявити за допомогою методу
латекс-аглютинації у 40–95 % пацієнтів, які мають менінгококовий менінгіт.[25] Антиген
може продовжувати перебувати у спинномозковій рідині протягом декількох днів, що
робить цей тест корисним для пацієнтів, які проходять антибіотикотерапію до моменту
взяття діагностичних зразків, та для встановлення швидкого попереднього діагнозу
менінгокової інфекції. Полісахариди серогрупи В  N meningitidis  та серотипу К1  кишкової
палички  вступають у перехресну реакцію, тому результати тесту повинні інтерпретуватися
з обережністю стосовно новонароджених дітей. Не рекомендовано проводити тестування
для виявлення антигену в фізіологічних рідинах, окрім спинномозкової рідини, включаючи
сироватку та сечу через погану чутливість і специфічність.

• Необхідно брати до уваги КТ-дослідження голови до ЛП у разі наявності фокального
неврологічного дефіциту, появи нових судом, набряку диску зорового нерва, порушеного
рівня свідомості чи стану імунодефіциту для виключення абсцесу мозку чи генералізованого
набряку мозку.[25]

Аналіз крові

• Бактеріологічне дослідження крові: ця процедура проводиться у разі неможливості
проведення ЛП

• CRP сироватки: має тенденцію до підвищення у пацієнтів з бактеріальним менінгітом. У
пацієнтів з негативним фарбування за Грамом спинномозкової рідини та диференціальним
діагнозом між бактеріальним та вірусним менінгітом звичайна концентрація сироватки CRP
виключає бактеріальний менінгіт з достовірністю майже в 99 %.[26] [27]

• Прокальцитонін у сироватці: цей показник чутливості сягає 99 % та специфічності в 83 % у
разі використання для розрізнення бактеріального та вірусного менінгіту.[28] Нормальна
концентрація прокальцитоніну плазми виключає бактеріальний менінгіт.

Візуалізація

• Необхідно брати до уваги КТ-дослідження голови до ЛП у разі наявності фокального
неврологічного дефіциту, появи нових судом, набряку диску зорового нерва, порушеного
рівня свідомості чи стану імунодефіциту для виключення абсцесу мозку чи генералізованого
набряку мозку.[25]

• Візуалізація голови з використанням МРТ може бути використана для ідентифікації
фонових станів, пов'язаних з менінгітом. Інфаркт головного мозку, набряк головного мозку
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та гідроцефалія є поширеними проявами, які особливо спостерігаються при пневмококовому
менінгіті.[29] Метод слід використовувати за наявності фокальних неврологічних проявів.

ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція)

Хоча метод ПЛР не є широко поширеним, ПЛР-ампліфікація бактеріальної ДНК з крові
та спинномозкової рідини є більш чутливою та специфічною порівняно з традиційними
мікробіологічними методами. Цей метод є важливим для деференціювання бактеріального та
вірусного менінгіту. Цей метод, вірогідно, стане новим остаточним тестом для встановлення
діагнозу. Він також може бути корисним при діагностиці бактеріального менінгіту у пацієнтів, які
попередньо приймали антибіотики.[30]

Фактори ризику

Сильні
≤5 років

• Зазвичай особи крайніх вікових груп страждають внаслідок через порушення або ослаблення
імунітету. Особливо схильні немовлята та новонароджені.[1]

≥60 років

• Особи крайніх вікових груп часто уражаються внаслідок порушення або ослаблення
імунітету.[1]

чоловіча стать

• Захворюваність вища серед чоловіків.[6]

низький соціально-економічний статус

• Значний фактор ризику.[6]

скупчення людей

• Створює ідеальне середовище для передачі бактерій. Спалахи були зареєстровані в
гуртожитках університетів США та навчальних таборах військовослужбовців строкової
служби.[1]

вплив патогенних мікроорганізмів

• Ризик ураження бактеріальним менінгітом зростає після контакту з інфекцією під час сімейних
контактів або тісного контакту з пацієнтом, хворим на менінгіт.[1]

неімунізовані немовлята

• Високий ризик ураження  Haemophilus inuenzae  тип b, пневмокок чи менігококовий
менінгіт.[7]

пригнічення імунної системи

• Вроджені імунодефіцити, а саме недостатність комплементу, зчеплена з Х-хромосомою
агамаглобулінемія, недостатність IgG-субкласу чи недостатність ІЛ-1 рецепторасоційованої
кінази 4, асоціюються з бактеріальним менінгітом.[19] ВІЛ-інфекція також провокує розвиток у
людей бактеріального менінгіту, особливо через  Streptococcus pneumoniae .
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аспленізм

• Підвищує ризик появи тяжких бактеріальних інфекцій капсульними бактеріями, особливо 
Haemophilus inuenzae ,  Streptococcus pneumoniae та  Neisseria meningitidis .[19]

краніальні анатомічні дефекти

• Може бути наслідком нейрохірургічних втручань, травми центральної нервової системи чи
вродженого дефекту та збільшує ризик інфекції.[1]

вентрикулоперитонеальний шунт

• Збільшує ризик.[1]

кохлеарні імплантати

• Особи з кохлеарними імплантатами мають підвищений ризик виникнення бактеріального
менінгіту порівняно з іншими групами населення.[1]

серповидна клітинна анемія

• Особи, які страждають на хронічні захворювання, а саме на серповидно-серповидноклітинну
анемію, мають більш високий ризик ураження бактеріальними інфекціями через капсульні
бактерії, зокрема  Streptococcus pneumoniae  та  Haemophilus inuenzae .[1]

Слабкі
контагіозна інфекція

• Такі інфекції, як синусит, пневмонія, мастоїдит і запалення середнього вуха збільшують
ризик.[1]

Історія та фактори дослідження

Ключові діагностичні чинники
наявність факторів ризику (поширений)

• Основні фактори ризику розвитку бактеріального менінгіту включають віковий період
≤5 років чи ≥60, належність до чоловічої статі, низький соціально-економічний статус,
скупченість, людей, контакт із патогенними організмами, неімунізованість немовлят,
імуносупресію, аспленію, краніальні анатомічні дефекти, вентрикулоперитонеальний шунт,
кохлеарні імплантати і серповидноклітинну хворобу.

головний біль (поширений)

• Спостерігається у 87 % дорослих з бактеріальним менінгітом.[23]

ригідність потиличних м'язів (поширений)

• Ригідність потиличних м'язів з резистентністю до пасивного згинання шиї (потилична
жорсткість) є класичною ознакою менінгіту.

• Спостерігається у 30 % дітей та 83 % дорослих з бактеріальним менінгітом.[23] [24]

лихоманка (поширений)

• Спостерігається у 77 % дорослих з бактеріальним менінгітом.[23]
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Бактеріальний менінгіт. Діагноз

порушення свідомості (поширений)

• Спостерігається у 69 % дорослих з бактеріальним менінгітом.[23]
• У пацієнтів більш старшого віку цей прояв може бути єдиною наявною ознакою розвитку

менінгіту.[1]

сплутаність свідомості (поширений)

• Спостерігається в дорослих з бактеріальним менінгітом.[23]
• У пацієнтів більш старшого віку цей прояв може бути єдиною наявною ознакою розвитку

менінгіту.[1]

світлобоязнь (поширений)

• Широко відомий симптом бактеріального менінгіту.

блювання (поширений)

• Широко відомий симптом бактеріального менінгіту.

судоми (поширений)

• Можуть траплятися у дітей та дорослих.
• Діти частіше страждають від судом у випадку інфікування  Streptococcus pneumoniae  та 

Haemophilus inuenzae  тип b, ніж при менінгококовому менінгіті.[1]

гіпотермія (немовлята) (поширений)

• У немовлят ознаки та симптоми можуть бути неспецифічними та можуть включати цей стан.[1]

нервозність (немовлята) (поширений)

• У немовлят ознаки та симптоми можуть бути неспецифічними та можуть включати цей стан.[1]

летаргія (немовлята) (поширений)

• У немовлят ознаки та симптоми можуть бути неспецифічними та можуть включати цей стан.[1]

погане харчування (немовлята) (поширений)

• У немовлят ознаки та симптоми можуть бути неспецифічними та можуть включати цей стан.[1]

апное (немовлята) (поширений)

• У немовлят ознаки та симптоми можуть бути неспецифічними та можуть включати цей стан.[1]

вогнищевий неврологічний дефіцит (малопоширений)

• Може включати розширення зіниці без реакції на світло, аномалії моторики очного яблука,
аномальність поля зору, параліч погляду, дрейф руки чи ноги.

• Допускає підвищення внутрішньочерепного тиску.

порушення руху очей (малопоширений)

• Припускає наявність паралічу черепних нервів (III, IV, VII) та підвищений внутрішньочерепний
тиск.

випинання тім’ячка у немовлят (малопоширений)

• Свідчить про підвищений внутрішньочерепний тиск.
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Інші діагностичні чинники
пронизливий крик (немовлята) (поширений)

• У немовлят ознаки та симптоми можуть бути неспецифічними та можуть включати цей стан.[1]

висипання (малопоширений)

• Петехіальний чи пурпурний висип, як правило, асоціюється з менінгококовим менінгітом.
Однак цей стан може спостерігатися при будь-якому типі бактеріального менінгіту.[1] [7]

набряк диску зорового нерва (малопоширений)

• Свідчить про підвищений внутрішньочерепний тиск.
• При обстежені поля зору можливе виявлення збільшення сліпої плями.

симптом Кернінга (малопоширений)

• Частіше спостерігається у старших дітей та дорослих, але може бути відсутнім у 50 %
дорослих.[1]

• Коли пацієнт лежить горизонтально на спині, при цьому стегно зігнуте під прямим кутом в 90°,
виникають труднощі випрямити чи простягнути ногу.

• Чутливість 5 %, специфічність 95 %.[31]

симптом Брудзинського (малопоширений)

• Нахилення шиї викликає мимовільне згинання колін та стегон.
• Альтернативним проявом є пасивне згинання однієї ноги, що викликає контралатеральне

згинання іншої ноги.
• Чутливість 5 %, специфічність 95 %.[31]

Діагностичні дослідження

1 - ше дослідження для приписування ліків

Дослідження Результат
аналіз ліквору

• ЛП для отримання спинномозкової рідини є найбільш важливим
дослідженням у разі наявності підозри на діагноз бактеріального
менінгіту.

• При відсутності лікування бактеріального менінгіту типовими
результатами дослідження спинномозкової рідини є плеоцитоз,
з кількістю лейкоцитів, як правило, >1.0 x 10^9/л (>1000
клітин/мкл) та переважання поліморфоядерних лейкоцитів.

• У більш як 90 % пацієнтів кількість лейкоцитів у
спинномозковій рідині становить >0.1 x 10^9/л (>100/
мкл).[23] Однак кількість лейкоцитів у спинномозковій рідині
може бути нормальною на ранній стадії розвитку хвороби.

поліморфонуклеарний
плеоцитоз

Білок спинномозкової рідини

• При бактеріальному менінгіті рівень протеїнів у спинномозковій
рідині зазвичай підвищений (>0.5 г/л).

підвищений
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Бактеріальний менінгіт. Діагноз

Дослідження Результат
глюкоза спинномозкової рідини

• При бактеріальному менінгіті концентрація глюкози
спинномозкової рідини становить <45 мг/дцл (2.5 ммол/л),
чи <40% при одночасному вимірюванні показника сироватки
глюкози.[23]

низький

фарбування за Грамом спинномозкової рідини

• У 50–90 % пацієнтів, які не лікуються, повинні спостерігатися
патогенні організми.[23]
[Fig-2]

• Однак діагностична точність може бути нижчою у пацієнтів, які
приймали антибіотики до того, як були взяті посіви.

позитивні

бактеріологічне дослідження спинномозкової рідини

• Бакпосів спинномозкової рідини є позитивним у 80% випадків,
коли лікування відсутнє.[23]

• Однак діагностична точність може бути нижчою у пацієнтів, які
приймали антибіотики до того, як були взяті посіви.

позитивні

виявлення антигену у спинномозковій рідині

• Полісахаридний антиген серогруп A, B, C, Y та W-135 можна
виявити за допомогою методу латекс-аглютинації у 40–95 %
пацієнтів, які мають менінгококовий менінгіт.[25] Антиген може
продовжувати перебувати у спинномозковій рідині протягом
декількох днів, що робить цей тест корисним для пацієнтів, які
проходять антибіотикотерапію до моменту взяття діагностичних
зразків, та для встановлення швидкого попереднього діагнозу
менінгокової інфекції. Полісахариди серогрупи В  N meningitidis 
та серотипу К1  кишкової палички  вступають у перехресну
реакцію, тому результати тесту повинні інтерпретуватися з
обережністю стосовно новонароджених дітей. Не рекомендовано
проводити тестування для виявлення антигену в фізіологічних
рідинах, окрім спинномозкової рідини, включаючи сироватку та
сечу, через погану чутливість і специфічність.

Neisseria meningitidis
капсульний менінгококовий
полісахаридний антиген

бактеріологічне дослідження крові

• У пацієнтів, у яких ЛП відкладається або не є клінічно
безпечною, необхідно взяти зразки крові для посівів.

• На результат може впливати попередня антибактеріальна
терапія. Наприклад, позитивні посіви крові були
задокументовані лише у 40–70 % випадків з клінічною підозрою
на менінгококову інфекцію.

позитивні

КТ голови

• Необхідно брати до уваги краніальне КТ-дослідження голови
до проведення ЛП у разі наявності вонищевого неврологічного
дефіциту, появи нових судом, набряку диску зорового нерва,
порушеної свідомості чи стану імунодефіциту для виключення
абсцесу мозку чи генералізованого набряку головного
мозку.[25]

• Візуалізація голови може бути використана для ідентифікації
фонових станів та ускладнень, пов'язаних з менінгітом.

• Інфаркт головного мозку, набряк головного мозку та
гідроцефалія є поширеними проявами, які особливо
спостерігаються при пневмококовому менінгіті.[29]

нормальний чи підвищений
внутрішньочерепний тиск
чи внутрішньочерепне
ураження, якщо присутні
також інші патології
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Інші дослідження для розглядання

Дослідження Результат
МРТ голови

• Слід виконувати за наявності вогнищевої неврологічної
симптоматики.

• Візуалізація голови може бути використана для ідентифікації
фонових станів та ускладнень, пов'язаних з менінгітом.

• Інфаркт головного мозку, набряк головного мозку та
гідроцефалія є поширеними проявами, які особливо
спостерігаються при пневмококовому менінгіті.[29]

в нормі або
внутрішньочерепне
ураження, якщо присутні
інші патології.

Невідкладні дослідження

Дослідження Результат
СРБ

• CRP сироватки має тенденцію до підвищення у пацієнтів з
бактеріальним менінгітом.

• У пацієнтів з негативним фарбування за Грамом спинномозкової
рідини та диференціальним діагнозом між бактеріальним та
вірусним менінгітом звичайна концентрація сироватки CRP
виключає бактеріальний менінгіт з достовірністю майже в
99 %.[26] [27]

високий

прокальцитонін сироватки

• Чутливість 99 %, специфічність 83 % при використанні
для диференціювання між бактеріальним та вірусним
менінгітом.[28]

нормальна або підвищена

ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція)

• Хоча метод ПЛР не є широко поширеним, ПЛР-ампліфікація
бактеріальної ДНК з крові та спинномозкової рідини є
більш чутливою та специфічною порівняно з традиційними
мікробіологічними методами. Цей метод є важливим для
деференціювання бактеріального та вірусного менінгіту.
Імовірно, цей тест стане новим остаточним тестом для
встановлення діагнозу.

• Також може бути корисним при діагностиці бактеріального
менінгіту у пацієнтів, які попередньо приймали
антибіотики.[30]

може бути позитивною
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Бактеріальний менінгіт. Діагноз

Диференційний діагноз

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Енцефаліт • Порушена мозкова
функція, а саме зміна
поведінки і мови чи
порушення моторики,
особливо у поєднанні з
лихоманкою, вказує на
діагноз енцефаліту.

• Черепна візуалізація за
допомогою КТ чи МРТ-
сканів.

Вірусний менінгіт • Відповідний контактний
анамнез

• Відсутні диференціальні
симптоми та прояви.

• Тиск спинномозкової
рідини, як правило,
нормальний.

• Кількість лейкоцитів у
спинномозковій рідині
може бути нормальниою
чи від 0.01 до 0.5 х
10^9/л (10 до 500/
мкл) з переважанням
лімфоцитозу.

• Рівень глюкози у
спинномозковій рідині
є нормальним, а рівень
білків у спинномозковій
рідині дещо підвищений.

• Посів спинномозкової
рідини негативний.

• Полімеразна ланцюгова
реакція на ентеровіруси та
віруси герпесу.

Медикаментозний менінгіт • Відсутні диференціальні
симптоми та прояви.

• Прийом медичних
препаратів в
анамнезі (наприклад,
нестероїдальні
протизапальні препарати,
триметоприм / сульфаметоксазол,
амоксицилін, ранітидин).

• Це є діагнозом
виключення.
Спинномозкова рідина
зазвичай показує
нейтрофільний плеоцитоз.
Симптоми зникають як
тільки припиняється
прийом провокуючих
медичних препаратів.
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Бактеріальний менінгіт. Діагноз
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Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Туберкульозний менінгіт • Контактний анамнез або
проживання в ендемічній
зоні.

• Симптоми та
ознаки легеневого
та позанервового
захворювання.

• Мазок та посів
спинномозкової рідини:
чутливість мазку >50 %,
якщо повторні краплі
осаду спинномозкової
рідини висохли на слайді,
а потім були забарвлені
та детально досліджені.
Посів потребує великого
об'єму для максимальної
чутливості.

• Тестування на
подразнення шкіри чи
дослідження крові на
основі інтерферону-
гамма щодо контакту із 
Мікобактерії туберкульозу 
вказують на захворювання,
але негативні результати
не виключають діагнозу
туберкульозу.

Грибковий менінгіт • Клінічна картина часто
розвивається поступово,
починається з головного
болю та лихоманки
протягом тижнів чи
місяців. Висип, що схожий
на контагіозного молюска,
може спостерігатися
при дисемінованій
криптококовій інфекції.

• Тестування
спинномозкової рідини
на криптококовий
антиген має чутливість
майже в 100 % щодо
криптококового менінгіту.

• У ВІЛ-позитивних
пацієнтів високий
показник ураження
грибковою інфекцією,
що призводить до
високого тиску
спинномозкової рідини.
Кількість лейкоцитів
спинномозкової рідини
може бути низьким.
Фарбування тушшю чи
аналіз на криптококовий
антиген, як правило,
позитивні.

• У ВІЛ-негативних
пацієнтів більша
кількістю лейкоцитів
спинномозкової рідини,
а фарбування тушшю
є позитивним лише у
половині випадків.

Діагностичні критерії

Визначення випадку 2015 року[32]

18 Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Aug 19, 2016.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

http://bestpractice.bmj.com


Бактеріальний менінгіт. Діагноз

Підтверджений випадок

• Виділення  Менінгокок  зі стерильної в нормі зони тіла (кров, спинномозкова рідина, суглоби,
плевральна або перикардіальна рідини) чи зі шкірних зішкрібів пурпурнозних уражень.

Можливий випадок

• Одне із нижченаведеного:

• Позитивний тест ампліфікації ДНК на  Менінгокок (N meningitidis) , який проводився в
нормі звичайній стерильній фізіологічній рідині організму.

• Виявлення антигену  Менінгокок (N meningitidis)  у спинномозковій рідині
• Позитивне імуногістохімічне фарбування антигену  Менінгокок (N meningitidis)  у

фіксованій формаліном тканині.

Підозра на хворобу

• Ті, у яких є блискавична пурпура та у яких не виділений  Менінгокок (N meningitidis)  зі
посівів, або Грам-негативних диплококів, ще не ідентифікованих, але візуалізованих на мазках
стерильних в нормі біологічних рідин.
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Поступовий підхід лікування

Бактеріальний менінгіт може виявитися фатальним упродовж декількох годин. Пацієнтів з підозрою
на гострий бактеріальний менінгіт необхідно швидко госпіталізувати та провести оцінку безпечності
проведення ЛП. Потрібно негайно призначити антибактеріальні препарати. Якщо проведення
ЛП відкладається через необхідність проведення КТ-сканування, необхідно розпочати лікування
антибіотиками до моменту проведення сканування та після взяття крові на посів. Коли конкретний
організм був ідентифікований та стали відомі результати чутливості організму, курс лікування
можна змінювати відповідно. Менінгококова інфекція розглядається як окрема тема.

Підтримуюча терапія
Основною ціллю підтримуючої терапії є відновлення та підтримання нормального дихання,
серцевої та неврологічної функцій. Менінгококові інфекції можуть швидко прогресувати, а
клінічне погіршення може продовжуватися, незважаючи на швидкий початок антимікробної
терапії.

Первинне оцінювання повинне відбуватись з урахуванням принципів педіатричної та
дорослої спеціалізованої реанімаційної допомоги шляхом проведення обстеження дихальних
шляхів пацієнта, дихання та кровообігу, а також встановлення надійних крупнокаліберних
внутрішньовенних катетерів для введення рідин.[33] [34] [35]

Пацієнти з симптомами компенсованого шоку (неврологічний статус, як правило, залишається
нормальним, але частота пульсу може бути постійно підвищеною, плямиста шкіра, кінцівки
холодні з причини підвищеного опору периферичних судин, подовженого наповнення капілярів
та зменшення діурезу) чи з респіраторним дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим шоком (ознаки компенсованого шоку плюс гіпотензії),
гіпоксією, тяжкою дихальною недостатністю, порушеною свідомістю або ознаками підвищеного
внутрішньочерепного тиску потребують інтубації та штучної вентиляції легень. Достатня
оксинегація, профілактика гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна терапія для контролю
та попередження судом (наприклад, лоразепам, діазепам, фенітоїн), а також заходи для
зниження внутрішньочерепного тиску і запобігання зміни мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів з бактеріальним менінгітом.[7] Вазопресори слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою перфузією, які не реагують оперативно на інфузійну терапію.
Якщо пацієнт перебуває в гіповолемії або в стані шоку (стан зниженої оксигенації кінцевих
органів, викликаний дисбалансом між доставкою кисню тканини та потребою в ньому, яка
призводить до кисневої заборгованості), необхідно вводити додаткові рідини внутрішньовенно.
Систематичний огляд усіх відповідних даних уможливлює зробити висновок про те, що
рестриктивна інфузійна терапія пов'язана з гіршими неврологічними результатами порівняно з
введенням внутрішньовенно підтримувальних об’ємів рідин.[36] 1[A]Evidence Однак введення
рідин повинно проводитися обережно пацієнтам з ознакою підвищеного внутрішньочерепного
тиску, дисфункцією міокарда або ГРДС.

Підозра на бактеріальний менінгіт
До того моменту, як збудник і чутливість до антибіотиків не будуть визначені, необхідно
парентерально призначати антибактеріальні препарати широкого спектру дії.[4] [7] [25]
Вибір емпіричного антибіотика залежить від віку пацієнта та умов, які могли впливати на
розвиток менінгіту у пацієнта.[25] Обраний курс лікування вікової групи, до якої належить
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пацієнт, повинен бути досить широким, щоб охопити потенційні організми, характерні для
неї. Щодо первинної терапії, то є припущення про існування стійкості до дії протимікробних
препаратів.[25] Більшість емпіричних терапевтичних курсів лікування включають в себе третє
або четверте покоління цефалоспоринів плюс ванкоміцин. Ампіцилін додається в ситуаціях,
коли  Listeria monocytogenes  може бути збудником (наприклад, у людей похилого віку, людей з
імунодефіцитом та новонароджених).[1]

Запропонована форма лікування ґрунтується на віковому показнику та супутньому конкретному
стані.[4] [25]

• Попередня черепно-мозкова травма чи нейрохірургічне втручання: цефотаксим або
цефтріаксон плюс ванкоміцин.

• Незалежно від травми чи хірургічного втручання:

• При імунокомпетентності у віці ≤1 місяця: цефотаксим чи цефтріаксон плюс
ампіцилін

• При імунокомпетентності у віці >1 місяця та <50 років: цефотаксим чи цефтріаксон
плюс ванкоміцин

• При імунодефіциті чи у віці ≥50 років: ампіцилін плюс цефотаксим або цефтріаксон
плюс ванкоміцин.

У разі неможливості призначення цефалоспоринів (наприклад, через алергію), альтернативні
антибіотики включають карбапенеми (наприклад, меропенем) або хлорамфенікол.[1] Для
новонароджених дітей можуть бути використані аміноглікозиди (наприклад, гентаміцин).
Триметоприм / сульфаметоксазол є альтернативним препаратом щодо ампіциліну (за винятком
новонароджених).

Додаткова терапія з використанням дексаметазону, який приймався до введення першої
дози антибіотиків та яка тривала чотири дні, показала здатність позитивно впливати на
результати.[37] [38] [39] Кортикостероїди асоціюються з незначним зниженням показника
смертності та з низькими показниками важкої втрати слуху, будь-якої втрати слуху та
неврологічних ускладнень.[39]

Субгруповий аналіз патогенних організмів показав здатність кортикостероїдів знижувати рівень
смертності при  Streptococcus pneumoniae  менінгіті, але не при гемофілійній інфекції чи  Neisseria
meningitidis  менінгіт. Кортикостероїди знизили показник важкої втрати слуху у дітей, які
страждають на Hib-менінгіт, але не у дітей, які страждають на менінгіт з причини не- гемофільних
видів.[39]

Зазвичай ад'ювантний дексаметазон рекомендується призначати всім, як дорослим, так і дітям,
які раніше мали нормальний та неослаблений імунітет.[4] Не слід призначати цей препарат
пацієнтам з ослабленим імунітетом, які вже проходили антимікробну терапію, чи пацієнтам віком
<1 місяця.[35]

Підтверджений бактеріальний менінгіт
Після того як діагноз був підтверджений (зазвичай упродовж 12-48 годин після госпіталізації),
антимікробна терапія пацієнта може бути змінена відповідно до патогенного організму та його
чутливості.[7] [25] Як правило, тривалість курсу антимікробного лікування залежить від клінічної
реакції та тривалості позитивних посівів спинномозкової рідини після початку лікування.
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Підтримуючу терапію, а саме інфузійну терапію, необхідно продовжувати. Прийом дексаметазону
слід продовжувати при  Streptococcus pneumoniae (Стрептококова пневмонія) ,  Haemophilus
inuenzae (Гемофільна інфекція)  та  Менінгокок Neisseria meningitides .

S pneumoniae  (тривалість терапії 10–14 днів)

• Пеніцилін-чутливий (мінімальна інгібуюча концентрація [MIC] <0,1 мкг/мл): ампіцилін чи
бензилпеніцилін

• Проміжно-чутливий до пеніциліну (MIC = 0,1-1,0 мкг/мл): цефотаксим або цефтриаксон
• Пеніцилін-резистентний (МІК ≥2.0 мікрограм/мл) або цефалоспорин-резистентний (МІК

≥1.0 мікрограм/мл): ванкоміцин і цефотаксим або цефтріаксон.

гемофільної інфекції (H inuenzae)  (тривалість терапії 10–14 днів)

• Бета-лактамаза-негативний: ампіцилін
• Бета-лактамаза-позитивний: цефотаксим або цефтріаксон.

Streptococcus agalactiae  (група В стрептокок) (тривалість терапії 14–21 днів)

• Гентаміцин та ампіцилін чи бензилпеніцилін.

кишкової палички  та інші Грам-негативні ентеробактерії (тривалість терапії 21–28 днів)

• Гентаміцин і цефотаксим або цефтріаксон.

Listeria monocytogenes  (тривалість терапії 21–28 днів)

• Гентаміцин та ампіцилін чи бензилпеніцилін.

Staphylococcus aureus  (тривалість терапії залежить від мікробіологічної реакції спинномозкової
рідини та основного захворювання пацієнта).

• Метицилін-чутливий: нафцилін або оксацилін
• Метицилін-резистентний: ванкоміцин.

Staphylococcus epidermidis  (тривалість терапії залежить від мікробіологічної реакції
спинномозкової рідини та основного захворювання пацієнта).

• Ванкоміцин.

Pseudomonas aeruginosa  (тривалість терапії 21 день)

• Цефтазидим та гентаміцин.

Enterococcus  види (тривалість терапії 21 день)

• Ампіцилін і гентаміцин.

Акінетобактерії  види (тривалість терапії 21 день)

• Гентаміцин і меропенем.

N meningitides  (тривалість терапії 5–7 днів)

• Пеніцилін-чутливий (MIC <0,1 мкг/мл): ампіцилін чи бензилпеніцилін
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• Проміжно-чутливий до пеніциліну (MIC = 0,1-1,0 мкг/мл): цефотаксим або цефтріаксон.

У разі неможливості призначення цефалоспоринів (наприклад, через алергію), альтернативні
антибіотики включають карбапенеми (наприклад, меропенем) або хлорамфенікол.[1] Для
новонароджених дітей можуть бути використані аміноглікозиди (наприклад, гентаміцин).
Триметоприм / сульфаметоксазол є альтернативним препаратом щодо ампіциліну (за винятком
новонароджених).

Загальні відомості про лікування
Консультуйтеся зі своєю місцевою фармацевтичною базою даних про повноцінну інформацію
лікарських засобів включаючи протипоказання, лікарські взаємодії та альтернативне дозування.
( (див. Відмова від відповідальності )

Ймовірна ( анотацію )
Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

попередня травма голови
чи нейрохірургічне
втручання

1ше емпірична антибіотикотерапія

попередня травма голови
чи нейрохірургічне
втручання

плюс підтримуюча терапія

попередня травма голови
чи нейрохірургічне
втручання

допоміжний
засіб

дексаметазон

вік ≤1 місяця не пов'язано
з травмою чи хірургічним
втручанням

1ше емпірична антибіотикотерапія

вік ≤1 місяця не пов'язано
з травмою чи хірургічним
втручанням

плюс підтримуюча терапія

у віці >1 місяця та <50
років не пов'язано з
травмою або хірургічним
втручанням

1ше емпірична антибіотикотерапія

у віці >1 місяця та <50
років не пов'язано з
травмою або хірургічним
втручанням

плюс підтримуюча терапія

у віці >1 місяця та <50
років не пов'язано з
травмою або хірургічним
втручанням

допоміжний
засіб

дексаметазон

вік ≥50 років не пов'язано
з травмою чи хірургічним
втручанням

1ше емпірична антибіотикотерапія
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Ймовірна ( анотацію )
вік ≥50 років не пов'язано
з травмою чи хірургічним
втручанням

плюс підтримуюча терапія

вік ≥50 років не пов'язано
з травмою чи хірургічним
втручанням

допоміжний
засіб

дексаметазон

будь-який вік 1ше емпірична антибіотикотерапія

будь-який вік плюс підтримуюча терапія

Гостра ( анотацію )
Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

пеніцилін-чутливий 1ше цільова антибіотикотерапія

пеніцилін-чутливий плюс підтримуюча терапія

пеніцилін-чутливий допоміжний
засіб

дексаметазон

пеніцилін-проміжна
чутливість

1ше цільова антибіотикотерапія

пеніцилін-проміжна
чутливість

плюс підтримуюча терапія

пеніцилін-проміжна
чутливість

допоміжний
засіб

дексаметазон

пеніцилін-резистентний 1ше цільова антибіотикотерапія

пеніцилін-резистентний плюс підтримуюча терапія

пеніцилін-резистентний допоміжний
засіб

дексаметазон

негативна бета-лактамаза 1ше цільова антибіотикотерапія

негативна бета-лактамаза плюс підтримуюча терапія

негативна бета-лактамаза допоміжний
засіб

дексаметазон

позитивна бета-лактамаза 1ше цільова антибіотикотерапія

позитивна бета-лактамаза плюс підтримуюча терапія

позитивна бета-лактамаза допоміжний
засіб

дексаметазон

підтверджена інфекція: Streptococcus
agalactiae (стрептокок групи В),

1ше цільова антибіотикотерапія
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Гостра ( анотацію )
плюс підтримуюча терапія

підтверджена інфекція: кишкової
палички та інші Грам-негативні
ентеробактерії

1ше цільова антибіотикотерапія

плюс підтримуюча терапія

підтверджена інфекція: Listeria
monocytogenes

1ше цільова антибіотикотерапія

плюс підтримуюча терапія

метицилін-чутливий 1ше цільова антибіотикотерапія

метицилін-чутливий плюс підтримуюча терапія

метицилін-резистентний 1ше цільова антибіотикотерапія

метицилін-резистентний плюс підтримуюча терапія

підтверджена інфекція:
Staphylococcus epidermidis

1ше цільова антибіотикотерапія

плюс підтримуюча терапія

підтверджена інфекція: Pseudomonas
aeruginosa

1ше цільова антибіотикотерапія

плюс підтримуюча терапія

підтверджена інфекція: Enterococcus
видів

1ше цільова антибіотикотерапія

плюс підтримуюча терапія

підтверджена інфекція:
Акінетобактерії видів

1ше цільова антибіотикотерапія

плюс підтримуюча терапія

пеніцилін-чутливий 1ше цільова антибіотикотерапія

пеніцилін-чутливий плюс підтримуюча терапія

пеніцилін-чутливий допоміжний
засіб

дексаметазон
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Л
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Гостра ( анотацію )
пеніцилін-проміжна
чутливість

1ше цільова антибіотикотерапія

пеніцилін-проміжна
чутливість

плюс підтримуюча терапія

пеніцилін-проміжна
чутливість

допоміжний
засіб

дексаметазон

26 Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Aug 19, 2016.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

http://bestpractice.bmj.com


Бактеріальний менінгіт. Лікування

Варіанти лікування

Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

попередня травма голови
чи нейрохірургічне
втручання

1ше емпірична антибіотикотерапія

» До того моменту, як збудник та його
чутливість не будуть ідентифіковані,
необхідно парентерально призначати
протимікробні препарати широкого спектру
дії.[4] [7] [25]

» Обраний курс лікування для вікової групи,
до якої належить пацієнт, повинен бути
досить широким, щоб охопити потенційні
організми, характерні для неї.

» При первинній терапії слід брати до уваги
ймовірну стійкість до протимікробних
препаратів.[25]

» У разі неможливості призначення
цефалоспоринів (наприклад, через алергію),
альтернативними антибіотиками є
карбапенеми (наприклад, меропенем) або
хлорамфенікол.

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12-48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

Початкові варіанти

» ванкоміцину гідрохлорид: діти: 60
мг/кг/добк внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 500–750 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

--ТА--
» цефтріаксон: діти: 100 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 12–24 години; дорослі: 2
г внутрішньовенно кожні 12 годин
-або-
» цефотаксим: діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти
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Бактеріальний менінгіт. Лікування
Л
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Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» ванкоміцину гідрохлорид: діти: 60
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 500–750 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

--ТА--
» меропенем: діти: 120 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин
-або-
» хлорамфенікол: діти і дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

попередня травма голови
чи нейрохірургічне
втручання

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, сильною дихальною
недостатністю, порушеною свідомістю або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або шоку, необхідно вводити додаткові
рідини внутрішньовенно.[36] 1[A]Evidence
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або РДСВ.

попередня травма голови
чи нейрохірургічне
втручання

допоміжний
засіб

дексаметазон

» Дексаметазон, введений до першої дози
антибіотиків, прийом яких тривав протягом
чотирьох днів, показав здатність позитивно
впливати на результати і загальну смертність
при позалікарняному бактеріальному
менінгіті. Кортикостероїди значно знизили
процент втрати слуху і неврологічних
ускладнень, але не знизили загальний
показник смертності.[37] [38] [39]

» Не слід призначати пацієнтам віком <1
місяця.[35]

Початкові варіанти

» дексаметазон: діти у віці ≥1 місяця:
0,6 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 10 мг внутрішньовенно кожні 6
годин

вік ≤1 місяця не пов'язано
з травмою чи хірургічним
втручанням

1ше емпірична антибіотикотерапія

» До того моменту, як збудник та його
чутливість не будуть ідентифіковані,
необхідно парентерально призначати
протимікробні препарати широкого спектру
дії.[4] [7] [25]

» Вибір емпіричного антибіотика залежить
від віку пацієнта та умов, які могли впливати
на розвиток менінгіту у пацієнта.[25]

» Обраний курс лікування для вікової групи,
до якої належить пацієнт, повинен бути
досить широким, щоб охопити потенційні
організми, характерні для неї.

» При первинній терапії слід брати до уваги
ймовірну стійкість до протимікробних
препаратів.[25]

» У разі неможливості призначення
цефалоспоринів (наприклад, через
алергію), альтернативним антибіотиком
для новонароджених є аміноглікозиди
(наприклад, гентаміцин).

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12-48 годин після
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Бактеріальний менінгіт. Лікування
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Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

Початкові варіанти

» ампіцилін: консультація спеціаліста
щодо підбору дози
-та-
» цефотаксим: консультація спеціаліста
щодо підбору дози

АБО

Допоміжні варіанти

» ампіцилін: консультація спеціаліста
щодо підбору дози
-та-
» гентаміцин: консультація спеціаліста
щодо підбору дози

вік ≤1 місяця не пов'язано
з травмою чи хірургічним
втручанням

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, сильною дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або шоку, необхідно вводити додаткові
рідини внутрішньовенно.[36] 1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

у віці >1 місяця та <50
років не пов'язано з
травмою або хірургічним
втручанням

1ше емпірична антибіотикотерапія

» До того моменту, як збудник та його
чутливість не будуть ідентифіковані,
необхідно парентерально призначати
протимікробні препарати широкого спектру
дії.[4] [7] [25]

» Обраний курс лікування для вікової групи,
до якої належить пацієнт, повинен бути
досить широким, щоб охопити потенційні
організми, характерні для неї.

» При первинній терапії слід брати до уваги
ймовірну стійкість до протимікробних
препаратів.[25]

» У разі неможливості призначення
цефалоспоринів (наприклад, через алергію),
альтернативними антибіотиками є
карбапенеми (наприклад, меропенем) або
хлорамфенікол.

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12-48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

Початкові варіанти

» ванкоміцину гідрохлорид: діти: 60
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 500–750 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

--ТА--
» цефтріаксон: діти: 100 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 12–24 години; дорослі: 2
г внутрішньовенно кожні 12 годин
-або-
» цефотаксим: діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
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Бактеріальний менінгіт. Лікування
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Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» ванкоміцину гідрохлорид: діти: 60
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 500–750 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

--ТА--
» меропенем: діти: 120 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин
-або-
» хлорамфенікол: діти і дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

у віці >1 місяця та <50
років не пов'язано з
травмою або хірургічним
втручанням

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушеною свідомістю або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
шоку або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

у віці >1 місяця та <50
років не пов'язано з
травмою або хірургічним
втручанням

допоміжний
засіб

дексаметазон

» Дексаметазон, введений до першої дози
антибіотиків, прийом яких тривав протягом
чотирьох днів, показав здатність позитивно
впливати на результати і загальну смертність
при позалікарняному бактеріальному
менінгіті. Кортикостероїди значно знизили
процент втрати слуху і неврологічних
ускладнень, але не знизили загальний
показник смертності.[37] [38] [39]

» Не слід призначати пацієнтам віком <1
місяця.[35]

Початкові варіанти

» дексаметазон: діти у віці ≥1 місяця:
0,6 мг/кг/день внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 10 мг внутрішньовенно кожні 6
годин

вік ≥50 років не пов'язано
з травмою чи хірургічним
втручанням

1ше емпірична антибіотикотерапія

» До того моменту, як збудник і чутливість до
антибіотиків не будуть визначені, необхідно
парентерально призначати антибактеріальні
препарати широкого спектру дії.[4] [7] [25]

» Вибір емпіричного антибіотика залежить
від віку пацієнта та умов, які могли впливати
на розвиток менінгіту у пацієнта.[25]

» Обраний курс лікування для вікової групи,
до якої належить пацієнт, повинен бути
досить широким, щоб охопити потенційні
організми, характерні для неї.

» При первинній терапії слід брати до уваги
ймовірну стійкість до протимікробних
препаратів.[25]
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Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» У разі неможливості призначення
цефалоспоринів (наприклад, через
алергію), альтернативними антибіотиками
є карбапенеми (наприклад, меропенем)
або хлорамфенікол. Триметоприм /
сульфаметоксазол є альтернативним
препаратом ампіциліну.

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

Початкові варіанти

» ампіцилін: 2 г внутрішньовенно кожні 4
години
-та-
» ванкоміцину гідрохлорид: 500–750 мг
внутрішньовенно кожні 6 годин

--ТА--
» цефтріаксон: 2 г внутрішньовенно кожні
12 годин
-або-
» цефотаксим: 2 г внутрішньовенно кожні
4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» триметоприм / сульфаметоксазол: 8–
10 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6–12 годин
Дозування залежить від компонентного
вмісту триметоприму.
-та-
» ванкоміцину гідрохлорид: 500–750 мг
внутрішньовенно кожні 6 годин

--ТА--
» меропенем: 1-2 г внутрішньовенно кожні
8 годин
-або-
» хлорамфенікол: 50–100 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин, максимально
4000 мг/добу

вік ≥50 років не пов'язано
з травмою чи хірургічним
втручанням

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушеною свідомістю або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
шоку або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

вік ≥50 років не пов'язано
з травмою чи хірургічним
втручанням

допоміжний
засіб

дексаметазон

» Дексаметазон, введений до першої дози
антибіотиків, прийом яких тривав протягом
чотирьох днів, показав здатність позитивно
впливати на результати і загальну смертність
при позалікарняному бактеріальному
менінгіті.[37] [38] [39]

Початкові варіанти

» дексаметазон: 10 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

будь-який вік 1ше емпірична антибіотикотерапія
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Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» До того моменту, як збудник і чутливість до
антибіотиків не будуть визначені, необхідно
парентерально призначати антибактеріальні
препарати широкого спектру дії.[4] [7] [25]

» Вибір емпіричного антибіотика залежить
від віку пацієнта та умов, які могли впливати
на розвиток менінгіту у пацієнта.[25]

» Обраний курс лікування для вікової групи,
до якої належить пацієнт, повинен бути
досить широким, щоб охопити потенційні
організми, характерні для неї.

» При первинній терапії слід брати до уваги
ймовірну стійкість до протимікробних
препаратів.[25]

» У разі неможливості призначення
цефалоспоринів (наприклад, через алергію),
альтернативні антибіотики включають
карбапенеми (наприклад, меропенем)
або хлорамфенікол. Триметоприм /
сульфаметоксазол є альтернативним
препаратом щодо ампіциліну (за винятком
новонароджених).

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

Початкові варіанти

» ампіцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100–200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години
-та-
» ванкоміцину гідрохлорид:
новонароджені: проконсультуйтеся зі
спеціалістом для підбору дози; діти: 60
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 500–750 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

--ТА--
» цефтріаксон: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
введенням кожні 12–24 години; дорослі: 2
г внутрішньовенно кожні 12 годин
-або-
» цефотаксим: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» триметоприм / сульфаметоксазол:
діти віком ≥2 місяців: 15–20 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6–8 годин; дорослі: 8–
10 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6–12 годин
Дозування залежить від компонентного
вмісту триметоприму.
-та-
» ванкоміцину гідрохлорид:
новонароджені: проконсультуйтеся зі
спеціалістом для підбору дози; діти: 60
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 500–750 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

--ТА--
» меропенем: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 120 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин
-або-
» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

будь-який вік плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
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Ймовірна

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушеною свідомістю або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані
гіповолемічного або в шоку, необхідно
вводити додаткові рідини внутрішньовенно.
[36] 1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

пеніцилін-чутливий 1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

» Пеніцилін-чутливі організми (тобто
мінімальна інгібіторна концентрація <0,1
мкг/мл) слід лікувати бензилпеніциліном
або ампіциліном.
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» Пеніцилін-алергійні пацієнти можуть
приймати хлорамфенікол. Курс лікування:
від 10 до 14 днів.

Початкові варіанти

» бензилпеніцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 180–300 мг/кг/добу
внутрішньовенно протягом 4–6 дробних
доз; дорослі: 2,4 г внутрішньовенно кожні
4 години

АБО

Початкові варіанти

» ампіцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100–200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

пеніцилін-чутливий плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
шоку або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

пеніцилін-чутливий допоміжний
засіб

дексаметазон

» Прийом дексаметазону слід продовжувати
при  Streptococcus pneumoniae ,  Haemophilus
inuenzae та  Neisseria meningitides . Не слід
призначати пацієнтам віком <1 місяця.

Початкові варіанти

» дексаметазон: діти у віці ≥1 місяця:
0,6 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 10 мг внутрішньовенно кожні 6
годин

пеніцилін-проміжна
чутливість

1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

» Організми з проміжною чутливістю
до пеніциліну (наприклад, мінімальна
інгібіторна концентрація 0,1–1,0 мкг/мл) слід
лікувати цефотаксимом або цефтріаксоном.

» У разі неможливості призначення
цефалоспоринів (наприклад, через алергію),
альтернативними антибіотиками є
карбапенеми (наприклад, меропенем) або
хлорамфенікол.
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» Курс лікування: від 10 до 14 днів.

Початкові варіанти

» цефтріаксон: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 12–24 години; дорослі: 2
г внутрішньовенно кожні 12 годин

АБО

Початкові варіанти

» цефотаксим: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» меропенем: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 120 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин

АБО

Допоміжні варіанти

» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

пеніцилін-проміжна
чутливість

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
шоку або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

пеніцилін-проміжна
чутливість

допоміжний
засіб

дексаметазон

» Прийом дексаметазону слід продовжувати
при  Streptococcus pneumoniae ,  Haemophilus
inuenzae та  Neisseria meningitides . Не слід
призначати пацієнтам віком <1 місяця.

Початкові варіанти

» дексаметазон: діти у віці ≥1 місяця:
0,6 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 10 мг внутрішньовенно кожні 6
годин

пеніцилін-резистентний 1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

» Пеніцилін-резистентні (наприклад,
мінімальна інгібіторна концентрація

42 Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Aug 19, 2016.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

http://bestpractice.bmj.com


Бактеріальний менінгіт. Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
[MIC] ≥2.0 мкг/мл) чи цефалоспорин-
резистентні організми (мінімальна
інгібіторна концентрація [MIC] ≥1.0 мкг/
мл) повинні бути оброблені ванкоміцином як
додаток до цефотаксиму або цефтриаксону.

» У разі неможливості призначення
цефалоспоринів (наприклад, через алергію),
альтернативними антибіотиками є
карбапенеми (наприклад, меропенем) або
хлорамфенікол.

» Курс лікування: від 10 до 14 днів.

Початкові варіанти

» ванкоміцину гідрохлорид:
новонароджені: проконсультуйтеся зі
спеціалістом для підбору дози; діти: 60
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 500–750 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

--ТА--
» цефтріаксон: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 12–24 години; дорослі: 2
г внутрішньовенно кожні 12 годин
-або-
» цефотаксим: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» ванкоміцину гідрохлорид:
новонароджені: проконсультуйтеся зі
спеціалістом для підбору дози; діти: 60
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 500–750 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

--ТА--
» меропенем: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 120 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
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Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин
-або-
» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

пеніцилін-резистентний плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
шоку або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
пеніцилін-резистентний допоміжний

засіб
дексаметазон

» Прийом дексаметазону слід продовжувати
при  Streptococcus pneumoniae ,  Haemophilus
inuenzae та  Neisseria meningitides . Не слід
призначати пацієнтам віком <1 місяця.

Початкові варіанти

» дексаметазон: діти у віці ≥1 місяця:
0,6 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 10 мг внутрішньовенно кожні 6
годин

негативна бета-лактамаза 1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

» Курс лікування: від 10 до 14 днів.

Початкові варіанти

» ампіцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100–200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

АБО

Допоміжні варіанти

» триметоприм / сульфаметоксазол:
діти віком ≥2 місяців: 15–20 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6–8 годин; дорослі: 8–
10 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6–12 годин
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
Дозування залежить від компонентного
вмісту триметоприму.

негативна бета-лактамаза плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушеною свідомістю або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
шоку або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

негативна бета-лактамаза допоміжний
засіб

дексаметазон

» Прийом дексаметазону слід продовжувати
при  Streptococcus pneumoniae ,  Haemophilus
inuenzae та  Neisseria meningitides . Не слід
призначати пацієнтам віком <1 місяця.

Початкові варіанти
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» дексаметазон: діти у віці ≥1 місяця:
0,6 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 10 мг внутрішньовенно кожні 6
годин

позитивна бета-лактамаза 1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

» У разі неможливості призначення
цефалоспоринів (наприклад, через алергію),
альтернативними антибіотиками є
карбапенеми (наприклад, меропенем) або
хлорамфенікол.

» Курс лікування: від 10 до 14 днів.

Початкові варіанти

» цефтріаксон: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 12–24 години; дорослі: 2
г внутрішньовенно кожні 12 годин

АБО

Початкові варіанти

» цефотаксим: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» меропенем: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 120 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин

АБО

Допоміжні варіанти
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

позитивна бета-лактамаза плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксєю, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

позитивна бета-лактамаза допоміжний
засіб

дексаметазон

» Прийом дексаметазону слід продовжувати
при  Streptococcus pneumoniae ,  Haemophilus
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
inuenzae та  Neisseria meningitides . Не слід
призначати пацієнтам віком <1 місяця.

Початкові варіанти

» дексаметазон: діти у віці ≥1 місяця:
0,6 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 10 мг внутрішньовенно кожні 6
годин

підтверджена інфекція: Streptococcus
agalactiae (стрептокок групи В),

1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

» Альтернативним антибіотиком для
пацієнтів з алергією на пеніцилін є
хлорамфенікол.

» Курс лікування: 14–21 днів.

Початкові варіанти

» гентаміцин: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом
для підбору дози; діти: 2 мг/кг
внутрішньовенно кожні 8 годин; дорослі: 1
мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин

--ТА--
» бензилпеніцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 180–300 мг/кг/добу
внутрішньовенно протягом 4–6 дробних
доз; дорослі: 2,4 г внутрішньовенно кожні
4 години
-або-
» ампіцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100–200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» гентаміцин: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом
для підбору дози; діти: 2 мг/кг
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Бактеріальний менінгіт. Лікування
Л
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У
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
внутрішньовенно кожні 8 годин; дорослі: 1
мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин
-та-
» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
підтверджена інфекція: кишкової
палички та інші Грам-негативні
ентеробактерії

1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

» У разі неможливості призначення
цефалоспоринів (наприклад, через алергію),
альтернативними антибіотиками є
карбапенеми (наприклад, меропенем) або
хлорамфенікол.

» Курс лікування: 21–28 днів.

Початкові варіанти

» гентаміцин: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом
для підбору дози; діти: 2 мг/кг
внутрішньовенно кожні 8 годин; дорослі: 1
мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин

--ТА--
» цефтріаксон: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 12–24 години; дорослі: 2
г внутрішньовенно кожні 12 годин
-або-
» цефотаксим: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» гентаміцин: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом
для підбору дози; діти: 2 мг/кг
внутрішньовенно кожні 8 годин; дорослі: 1
мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин

--ТА--
» меропенем: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 120 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин
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Бактеріальний менінгіт. Лікування
Л
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
-або-
» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксєю, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
підтверджена інфекція: Listeria
monocytogenes

1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості до
антибіотиків.[7] [25]

» Альтернативним антибіотиком для
пацієнтів з алергією на пеніцилін є
хлорамфенікол.

» Курс лікування: 21–28 днів.

Початкові варіанти

» гентаміцин: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом
для підбору дози; діти: 2 мг/кг
внутрішньовенно кожні 8 годин; дорослі: 1
мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин

--ТА--
» бензилпеніцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 180–300 мг/кг/добу
внутрішньовенно протягом 4–6 дробних
доз; дорослі: 2,4 г внутрішньовенно кожні
4 години
-або-
» ампіцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100–200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» гентаміцин: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом
для підбору дози; діти: 2 мг/кг
внутрішньовенно кожні 8 годин; дорослі: 1
мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин
-та-
» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

плюс підтримуюча терапія
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Бактеріальний менінгіт. Лікування
Л
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

метицилін-чутливий 1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

» Курс лікування: залежить від
мікробіологічної реакції спинномозкової
рідини та першопричинного захворювання.
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

Початкові варіанти

» нафцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 4 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Початкові варіанти

» оксацилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 4 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» меропенем: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 120 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин

метицилін-чутливий плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксєю, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
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зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані
гіповолемічного або просто в шоці,
необхідно вводити додаткові рідини
внутрішньовенно.[36] 1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

метицилін-резистентний 1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

» Курс лікування: залежить від
мікробіологічної реакції спинномозкової
рідини та першопричинного захворювання.

Початкові варіанти

» ванкоміцину гідрохлорид:
новонароджені: проконсультуйтеся зі
спеціалістом для підбору дози; діти: 60
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 500–750 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

АБО

Допоміжні варіанти

» триметоприм / сульфаметоксазол:
діти віком ≥2 місяців: 15–20 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6–8 годин; дорослі: 8–
10 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6–12 годин
Дозування залежить від компонентного
вмісту триметоприму.

АБО
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Допоміжні варіанти

» лінезолід: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 20–30 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8–12 годин; дорослі: 600
мг внутрішньовенно кожні 12 годин

метицилін-резистентний плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.
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підтверджена інфекція:
Staphylococcus epidermidis

1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості до
антибіотиків.[7] [25]

» Курс лікування: залежить від
мікробіологічної реакції спинномозкової
рідини та першопричинного захворювання.

Початкові варіанти

» ванкоміцину гідрохлорид:
новонароджені: проконсультуйтеся зі
спеціалістом для підбору дози; діти: 60
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 500–750 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

АБО

Допоміжні варіанти

» лінезолід: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 20–30 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8–12 годин; дорослі: 600
мг внутрішньовенно кожні 12 годин

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
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фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

підтверджена інфекція: Pseudomonas
aeruginosa

1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості.[7]
[25]

» Курс лікування: 21 день.

Початкові варіанти

» гентаміцин: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом
для підбору дози; діти: 2 мг/кг
внутрішньовенно кожні 8 годин; дорослі: 1
мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин
-та-
» цефтазидим натрію: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 150 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин

АБО

Допоміжні варіанти

» меропенем: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 120 мг/кг/добу
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внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушеною свідомістю або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

підтверджена інфекція: Enterococcus
видів

1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
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патогенного організму та його чутливості до
антибіотиків.[7] [25]

» Курс лікування: 21 день.

Початкові варіанти

» гентаміцин: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом
для підбору дози; діти: 2 мг/кг
внутрішньовенно кожні 8 годин; дорослі: 1
мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин
-та-
» ампіцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100–200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» гентаміцин: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом
для підбору дози; діти: 2 мг/кг
внутрішньовенно кожні 8 годин; дорослі: 1
мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин
-та-
» триметоприм / сульфаметоксазол:
діти віком ≥2 місяців: 15–20 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6–8 годин; дорослі: 8–
10 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6–12 годин
Дозування залежить від компонентного
вмісту триметоприму.

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції.
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Н
Я

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

підтверджена інфекція:
Акінетобактерії видів

1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості до
антибіотиків.[7] [25]

» Курс лікування: 21 день.

Початкові варіанти

» гентаміцин: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом
для підбору дози; діти: 2 мг/кг
внутрішньовенно кожні 8 годин; дорослі: 1
мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин
-та-
» меропенем: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 120 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1 г
внутрішньовенно кожні 8 годин

плюс підтримуюча терапія
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю, порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

пеніцилін-чутливий 1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості до
антибіотиків.[7] [25]

» Курс лікування: 5–7 днів.

Початкові варіанти
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Бактеріальний менінгіт. Лікування
Л

ІК
У

ВА
Н
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» бензилпеніцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 180–300 мг/кг/добу
внутрішньовенно протягом 4–6 дробних
доз; дорослі: 2,4 г внутрішньовенно кожні
4 години

АБО

Початкові варіанти

» ампіцилін: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100–200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» цефтріаксон: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 12–24 години; дорослі: 2
г внутрішньовенно кожні 12 годин

АБО

Допоміжні варіанти

» цефотаксим: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

пеніцилін-чутливий плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку плюс
гіпотензії), гіпоксією, тяжкою дихальною
недостатністю,порушенням свідомості або
ознаками підвищеного внутрішньочерепного
тиску потребують інтубації та штучної
вентиляції.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно. [36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

пеніцилін-чутливий допоміжний
засіб

дексаметазон

» Прийом дексаметазону слід продовжувати
при  Streptococcus pneumoniae ,  Haemophilus
inuenzae та  Neisseria meningitides . Не слід
призначати пацієнтам віком <1 місяця.

Початкові варіанти

» дексаметазон: діти у віці ≥1 місяця:
0,6 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 10 мг внутрішньовенно кожні 6
годин

пеніцилін-проміжна
чутливість

1ше цільова антибіотикотерапія

» Після того як діагноз був підтверджений
(зазвичай упродовж 12–48 годин після
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Бактеріальний менінгіт. Лікування
Л
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У
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
госпіталізації), антимікробна терапія
пацієнта може бути змінена відповідно до
патогенного організму та його чутливості до
антибіотиків.[7] [25]

» Курс лікування: 5–7 днів.

Початкові варіанти

» цефтріаксон: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 100 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 12–24 години; дорослі: 2
г внутрішньовенно кожні 12 годин

АБО

Початкові варіанти

» цефотаксим: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 200 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 6 годин; дорослі: 2 г
внутрішньовенно кожні 4 години

АБО

Допоміжні варіанти

» меропенем: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти: 120 мг/кг/добу
внутрішньовенно, дробне дозування з
введенням кожні 8 годин; дорослі: 1-2 г
внутрішньовенно кожні 8 годин

АБО

Допоміжні варіанти

» хлорамфенікол: новонароджені:
проконсультуйтеся зі спеціалістом для
підбору дози; діти та дорослі: 50–100
мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин,
максимально 4000 мг/добу

пеніцилін-проміжна
чутливість

плюс підтримуюча терапія

» Пацієнти з симптомами компенсованого
шоку (неврологічний статус, як правило,
залишається нормальним, але частота
пульсу може бути постійно підвищеною,
плямиста шкіра, кінцівки холодні з причини
підвищеного опору периферичних судин,
подовженого наповнення капілярів та
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Бактеріальний менінгіт. Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
зменшення діурезу) чи з респіраторним
дистресом повинні отримувати додатковий
кисень. Ті особи з декомпенсованим
шоком (ознаки компенсованого шоку
плюс гіпотензії), гіпоксією, тяжкою
дихальноюнедостатністю, порушенням
свідомості або ознаками підвищеного
внутрішньочерепного тиску потребують
інтубації та штучної вентиляції легень.

» Достатня оксинегація, профілактика
гіпоглікемії та гіпонатріємії, протисудомна
терапія для контролю та попередження
судом (наприклад, лоразепам, діазепам,
фенітоїн), а також заходи для зниження
внутрішньочерепного тиску і запобігання
зміні мозкового кровотоку відіграють
важливу роль у лікуванні пацієнтів.[7]

» Вазопресори (наприклад, адреналін
[епінефрин], норадреналін [норепінефрин],
мілрінон, допамін) слід призначати
пацієнтам з гіпотонією або поганою
перфузією, які не реагують оперативно на
інфузійну терапію.

» Якщо пацієнт перебуває у стані гіповолемії
або просто в шоці, необхідно вводити
додаткові рідини внутрішньовенно.[36]
1[A]Evidence

» Введення рідин повинно проводитися
обережно пацієнтам з ознакою підвищеного
внутрішньочерепного тиску, дисфункції
міокарда або ГРДС.

пеніцилін-проміжна
чутливість

допоміжний
засіб

дексаметазон

» Прийом дексаметазону слід продовжувати
при  Streptococcus pneumoniae ,  Haemophilus
inuenzae та  Neisseria meningitides . Не слід
призначати пацієнтам віком <1 місяця.

Початкові варіанти

» дексаметазон: діти у віці ≥1 місяця:
0,6 мг/кг/добу внутрішньовенно, дробне
дозування з введенням кожні 6 годин;
дорослі: 10 мг внутрішньовенно кожні 6
годин Л
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Бактеріальний менінгіт. Лікування
Л
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Невідкладні

Гліцерин
Гліцерин внутрішнього застосування довів здатність запобігати неврологічним ускладненням у
дітей віком від 2 місяців до 16 років, особливо при  Haemophilus inuenzae  тип b менінгіт.[40] Для
підтвердження цих результатів необхідно проведення інших досліджень.
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Бактеріальний менінгіт. Подальше спостереження

Рекомендації

Моніторинг
У разі покращення стану пацієнта повторне проведення ЛП для моніторингу лікування не є
необхідним. Показання для повторного ЛП включають відсутність клінічної реакції після 48
годин відповідної антимікробної терапії; Грам-негативні бацили у немовлят, для документування
стерилізації спинномозкової рідини; та спинномозкова шунт-інфекція, що дає змогу впевнитися в
тому, що інфекція реагує на терапію.[25]

У всіх дітей, які страждали на бактеріальний менінгіт, слух повинен бути протестований до
моменту виписки з госпіталю чи впродовж чотирьох тижнів після виписки. Ті, які страждають від
важкої втрати слуху, можуть потребувати встановлення кохлеарного імплантату, який повинен
бути встановлений відразу після одужання дитини від гострого менінгіту. Хоча формальне
тестування когнітивних, академічних і поведінкових проблем зазвичай не потрібно, важливо
стежити за прогресом у дитини протягом тривалого часу. Усі пацієнти повинні проходити огляд
раз на рік для виявлення будь-яких тривалих наслідків.

Інструкції пацієнтів
Через швидкість, з якою менінгіт вражає організм людини, та зважаючи на той факт, що хвороба
може протікати безсимптомно, громадськість повинна бути проінформована щодо загальних
симптомів та вимог для швидкого лікування.  [Meningitis Now: bacterial meningitis]  Хоча цей стан
може бути дуже серйозним, бактеріальний менінгіт можна лікувати за допомогою антибіотиків,
які можуть запобігти серйозним захворюванням і зменшити поширення інфекції від людини до
людини. Пацієнти можуть потребувати освітньої, професійної або фізичної реабілітації після
інфікування.  [CDC: meningitis]

Ускладнення

Ускладнення Період часу Ймовірність
шок короткотривалі середні

Важливий предикатор результату у дорослих. Задокументовано приблизно у 15 % дітей та 12 %
дорослих з пневнококовим мененгітом.[23] [49]

підвищений внутрішньочерепний тиск короткотривалі середні
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Ускладнення Період часу Ймовірність

Місцеві запальні реакції на бактерії, змінений мозковий кровотік та васкуліт призводять до
набряку мозку. ЛП протипоказаний пацієнтам з підозрою на підвищений внутрішньочерепний тиск
(ICP).

Пацієнти з ознаками підвищеного внутрішньочерепного тиску повинні бути інтубіровані і
вентильовані для підтримки адекватної оксигенації і нормокапнії. Пацієнти повинні бути у позиції
з піднятою головою під кутом в 30° в середньому положенні, а збудження зменшена за рахунок
седації і мінімальними рухами.

Лікування судом повинно проводитися в агресивній формі.

Манітол, фуросемід, дексаметазон та короткі періоди гіпервентиляції можуть бути призначеними у
разі гострого лікування високого внутрішньочерепного тиску (ICP).

гідроцефалія короткотривалі низькі

Потенційне ускладнення бактеріального менінгіту, яке може полегшитися з часом.

когнітивні, академічні та поведінкові проблеми довготривалі середні

Легші наслідки бактеріального менінгіту,  що можуть бути непомітними декілька років поспіль
після інфекції.

Особи, які вижили після важких інфекцій, можуть страждати на емоційні, навчальні та поведінкові
розлади, які потребують мультидисциплінарної оцінки та лікування.

судоми мінливі середні

Необхідне агресивне лікування з використанням бензодіазепінів. Пацієнти, які страждають від
епілепсії, загалом потребують довготривалої протисудомної терапії.

субдуральна ефузія мінливі середні

Присутня в однієї третини пацієнтів. Зазвичай асоціюється з  Haemophilus inuenzae  та 
Streptococcus pneumoniae .

Зазвичай перебіг безсимптомний та зникає спонтанно.

втрата слуху мінливі середні

Нейросенсорна втрата слуху спостерігається у 25–35 % хворих після розвитку пневмококових
менінгітів у 5–10 % пацієнтів після  гемофільної інфекції (H inuenzae)  тип b менінгіт.

абсцес головного мозку мінливі низькі

Хоча абсцес головного мозку трапляється рідко (епідуральний, субдуральний,
внутрішньомозковий), цей стан може виникнути у новонароджених з Грам-негативним
бактеріальним менінгітом.

септичний тромбоз глибоких вен мінливі низькі
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Бактеріальний менінгіт. Подальше спостереження

Ускладнення Період часу Ймовірність

Нечасто, але іноді смертельне захворювання, викликане системними ускладненнями. У більшості
випадків цей стан спричиняють внутрішньовенні катетери.

Слід розглядати у пацієнтів з порушенням рівня свідомості, судомами, місцевими симптомами та
інсультом.

Прогноз

Ускладнення
Загалом, при швидкій та відповідній антимікробній та підтримуючій терапії, результат після
гострого бактеріального менінгіту чудовий. Однак прогноз залежить від численних факторів, а
саме віку, наявності супутніх захворювань, патогену-збудника та тяжкості захворювання на момент
первинного обстеження. У дорослих з бактеріальним менінгітом фактори ризику, які асоціюються з
поганим прогнозом, включають похилий вік, наявність остеомієліту чи синуситу, низький показник
за шкалою ком Глазго при госпіталізації (тобто низький рівень свідомості), тахікардія, відсутність
висипів, тромбоцитопенія, підвищена швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), низька кількість клітин
у спинномозковій рідині та позитивний посів крові.[23]

Приблизно 15 % дітей, які вижили після захворювання на бактеріальний менінгіт, страждають від
важких ускладнень, а саме нейросенсорної втрати слуху, проблем з моторикою, судом та розумової
відсталості.[41] [42] [43] Більше 20 % дітей страждають від більш малопомітних негативних
наслідків, а саме від проблем з пізнавальною та академічною діяльностями, поведінкою.[44] До
однієї третини дорослих, які страждали від бактеріального менінгіту, спостерігається когнітивне
порушення.[45]

Смертність
Показники летальності при бактеріальному менінгіті становлять 4–10 % серед дітей та 25 % у
дорослих.[14] [46] Показники летальності становлять 3–7 % при  Haemophilus inuenzae  та 
Streptococcus agalactiae ; 20–25 % при  Streptococcus pneumoniae ; 30–40 % при  Listeria monocytogenes
.[11] [6] Показники летальності є високими серед пацієнтів крайніх вікових груп, а саме серед
новонароджених та літніх людей.[7]

Загальна смертність від менінгококової інфекції становить 5–10 %. У деяких випадках менінгококова
бактеріємія невідомого походження зникає самостійно чи після коротких курсів емпіричної
пероральної чи парентеральної антибактеріальної терапії. Загальний показник захворюваності та
смертності є аналогічним до тих, які спостерігаються у дітей з більш серйозною хворобою.[47]

Хворі на менінгіт мають нижчий показник смертності (5 %) порівняно з тими, хто страждає
на менінгококовий сепсис (5–40 %). Більшість смертей трапляється у перші 24 години після
захворювання. Показник смертності серед підлітків вищий, ніж у дітей молодшого віку, та вищий під
час спалахів порівняно зі спорадичними захворюваннями.[48]
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Бактеріальний менінгіт. Методичні рекомендації
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Діагностичні, методичні рекомендації

Європа

EFNS guideline on the management of community-acquired bacterial meningitis
Видано: European Academy of Neurology (European Federation of
Neurological Societies)

В останній раз видане: 2008
р.

Анотація:  Надає рекомендації для первинного лікування, діагнозу та лікування гострого
позалікарняного бактеріального менінгіту у старших дітей та дорослих.

Management of invasive meningococcal disease in children and young people
Видано: Scottish Intercollegiate Guidelines Network В останній раз видане: 2008

р.

Анотація:  Надає діагностичні рекомендації щодо бактеріального менінгіту та септицемії,
викликаних Neisseria meningitidis .

Північна Америка

Practice guidelines for the management of bacterial meningitis
Видано: Infectious Diseases Society of America В останній раз видане: 2004

р.

Анотація:  Надає рекомендації з діагностики та лікування бактеріального менінгіту. Охоплює такі
теми, як: первинний раціональний підхід, діагностичні рекомендації, а саме показання для КТ,
специфічні діагностичні тести спинномозкової рідини, специфічні лабораторні тести та показання
для повторної ЛП. Первинний раціональний підхід при підозрі на гострий бактеріальний менінгіт
залежить від раннього виявлення синдрому менінгіту та швидкої діагностичної оцінки.

Рекомендації з лікування

Європа

Early management of suspected meningitis and meningococcal sepsis in
immunocompetent adults
Видано: Meningitis Research Foundation В останній раз видане: 2016

р.

Анотація:  Надає рекомендації щодо раннього лікування можливого бактеріального менінгіту та
менінгоковової септицемії в імунокомпетентних дорослих.
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Бактеріальний менінгіт. Методичні рекомендації

Європа

Meningitis (bacterial) and meningococcal septicaemia in under 16s: recognition,
diagnosis and management
Видано: National Institute for Health and Care Excellence В останній раз видане: 2015

р

Анотація:  Дані рекомендації пропонують передові практичні методи, поради щодо лікування дітей
та молоді віком до 16 років, хворих на бактеріальний менінгіт та менінгококову септицемію.

EFNS guideline on the management of community-acquired bacterial meningitis
Видано: European Academy of Neurology (European Federation of
Neurological Societies)

В останній раз видане: 2008
р.

Анотація:  Охоплює первинне лікування, дослідження, антибіотики та підтримуючу терапію
гострого позалікарняного бактеріального менінгіту.

Management of invasive meningococcal disease in children and young people: a
national clinical guideline
Видано: Scottish Intercollegiate Guidelines Network В останній раз видане: 2008

р.

Анотація:  Надає рекомендації щодо лікування бактеріального менінгіту та септицемії, викликаних
Neisseria meningitidis .

Північна Америка

Practice guidelines for the management of bacterial meningitis
Видано: Infectious Diseases Society of America В останній раз видане: 2004

р.

Анотація:  Надає рекомендації з діагностики та лікування бактеріального менінгіту. Охоплює
такі теми: первинний раціональний підхід; діагностичні рекомендації та рекомендації щодо
антимікробної терапії, а саме термін початку лікування, конкретика специфічності лікування,
тривалість терапії, роль ад'ювантного дексаметазону і критерії амбулаторної антибактеріальної
терапії. Включені два алгоритми лікування: один для дорослих та один для немовлят та дітей.
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Онлайн - ресурси

1. Meningitis Now: bacterial meningitis (external link)

2. CDC: meningitis (external link)

3. WHO: recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases: bacterial
meningitis (including Haemophilus inuenzae type b (Hib), Neisseria meningitidis, and Streptococcus
pneumoniae) (external link)
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Бактеріальний менінгіт. Показники виявлення

Показники виявлення

1. Неврологічні ускладнення: спостерігається поліпшення при використанні внутрішньовенних
супроводжувальних рідин у хворих на гострий бактеріальний менінгіт, у той же час з
обмеженим застосуванням рідини, у всіх вікових групах протягом перших 48 годин з високим
ризиком смертності та пізніми проявами симптомів.[36]
Рівень переконливості А: Огляди статей на основі стандартизованого аналізу або рандомізовані
контрольовані випробування
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Діаграма 1: При розгляді людського мозку знизу можна побачити гнійну інфекцію базального
менінгіту через Streptococcus pneumoniae
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Діаграма 2: Мікрофотографія Грам-забарвлених Streptococcus групи А видів бактерій
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протипоказання, особливо якщо препарат який буде прийматися новий, використовується нечасто
або має вузький терапевтичний діапазон. Ви повинні завжди перевіряти, що лікарські засоби, на які
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ліцензіари приймають на себе відповідальності за будь - який аспект охорони здоров’я, яким керують
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