
 

 

 

Дифтерія 
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Дифтерія - це гостре токсин-опосередковане захворювання, 

спричинене бактерією Corynebacterium diphtheriae. Назва хвороби 

походить від грецької diphthera - шкіра. Хвороба описана ще у V 

столітті до н.е. Гіппократом, а епідемії були описані Етіусом у VI 

столітті н.е.. Бактерія була вперше виявлена у дифтеритичних плівках 

Клебсом у 1883 році, а культивувалася Леффлером у 1884 році. 

Антитоксин був винайдений наприкінці 19 століття, а анатоксин -  у 

1920-х роках.  

Corynebacterium diphtheriae 

C. diphtheriae - аеробна грам-позитивна бацила. Продукція токсину 

(токсигенність) відбувається лише тоді, коли бацила заражена 

(лізогенізована) специфічним вірусом (бактеріофагом), який несе 

генетичну інформацію про токсин (ген токсину). Тільки токсигенні 

штами можуть викликати важке захворювання. 

Культура збудника дифтерії вимагає селективних середовищ, що 

містять телурит. У випадку виділення культури, її слід відрізнити в 

лабораторії від інших видів коринебактерій, які зазвичай мешкають у 

носоглотці та на шкірі (наприклад, дифтероїди). 

C. diphtheriae має чотири біотипи - gravis, intermedius, mitis та 

belfanti. Всі штами можуть виробляти токсин та викликати важке 

захворювання. Всі ізоляти C. diphtheriae повинні перевірятися на 

токсичність. 

Патогенез 

 C. diphtheriae виробляє токсин, який гальмує синтез клітинного білка 

і відповідає за місцеве руйнування тканин та утворення фібринозних 

плівок. Токсин, що утворюється в місці плівки, всмоктується в кров і 

потім розподіляється по тканинах організму. Токсин викликає 



 

 

основні ускладнення, такі як міокардит та неврит, а також може 

викликати зниження кількості тромбоцитів (тромбоцитопенія) та 

протеїнурію.  

Нетоксигенні штами можуть викликати легкий і помірний фарингіт, 

але вони не пов'язані з утворенням плівок. Хоча повідомлялося про 

рідкісні важкі випадки, які були викликані токсигенними штамами, 

що не були виявлені через неякісну пробу культури. 

 

Клінічні особливості 

 

Інкубаційний період дифтерії становить 2–5 днів (інтервал 1–10 днів). 

Захворювання може вражати практично будь-яку слизову оболонку. 

У клінічних цілях зручно класифікувати дифтерію на ряд проявів, 

залежно від анатомічного місця захворювання. 

Клінічні особливості дифтерії 

 

● Інкубаційний період 2-5 днів (діапазон, 1-10 днів) 

● Може вражати будь-яку слизову оболонку 

● Класифікація типів дифтерії: 

■ передня носова 

■ глотки і мигдаликів 

■ гортані 

■ шкіри 

■ очей 

■ генітальна 

 

Передня носова дифтерія 

Початок передньої носової дифтерії не відрізняється від перебігу 

звичайної застуди і зазвичай характеризується слизово-гнійними 

виділеннями з носа, які можуть набути кров'яного характеру. На 

носовій перегородці зазвичай утворюється біла плівка. 

Захворювання досить легке через погану системну абсорбцію 

токсину в цій ділянці, і його можна швидко вилікувати дифтерійним 

анатоксином та антибіотикотерапією. 



 

 

Дифтерія глотки і мигдаликів  

Найпоширенішими місцями локалізації дифтерійної інфекції є 

глотка та мигдалики. Інфекція в цих місцях зазвичай пов'язана зі 

значним системним всмоктуванням токсину. Початок фарингіту 

підступний. Ранні симптоми включають нездужання, біль у горлі, 

втрату апетиту та субфебрильну температуру (<101°F/ <38,5°C). 

Протягом 2-3 днів утворюється синювато-біла фібринозна плівка, яка 

розширюється - від невеликого нальоту на мигдаликах до покриття 

більшої частини м’якого піднебіння. Часто до моменту звернення до 

лікаря плівка має сіруватий або чорний колір, якщо стався 

крововилив. Наявна невелика еритема слизової оболонки, що 

оточує плівку. Фібринозна плівка міцно прилягає до тканини і при  

спробі її видалення виникає кровотеча. Великі плівки можуть 

призвести до порушення дихання. 

Хоча деякі пацієнти можуть одужати в цей момент без лікування, у 

інших може розвинутись важке захворювання. Лихоманка зазвичай 

не висока, незважаючи на те, що пацієнт може мати значну 

інтоксикацію. У пацієнтів із важким захворюванням може 

розвинутися виражений набряк підщелепної ділянки та передньої 

поверхні шиї разом з лімфаденопатією, що надає характерний 

вигляд «бичачого горла». Якщо всмоктується достатня кількість 

токсину, у пацієнта може розвинутися сильна прострація, виражена 

блідість, тахікардія, ступор, кома і навіть смерть протягом 6 - 10 днів. 

Дифтерія гортані 

Дифтерія гортані може бути або поширенням фарингеальної 

форми, або може бути самостійною формою. Симптоми 

включають підвищення температури, хрипоту та гавкаючий кашель. 

Плівки можуть призвести до обструкції дихальних шляхів, коми та 

смерті. 

Дифтерія шкіри 

У США дифтерія шкіри найчастіше асоціюється з безпритульними. 

Шкірні інфекції досить поширені в тропіках і є причиною високого 

рівня природного імунітету, виявленого в цих популяціях. Шкірні 

інфекції можуть проявлятися лущенням, висипаннями або 



 

 

виразками з чітко відмежованими краями і плівкою, але будь-яке 

хронічне ураження шкіри може містити C. diphtheriae разом з 

іншими мікроорганізмами. Ступінь важкість шкірної форми з 

токсигенними штамами менша, ніж при інших формах. Діагноз 

дифтерії шкіри більше не повідомляється Національній системі 

спостереження за захворюваннями, що підлягають сповіщенню, у 

США. 

Рідко інші місця ураження включають слизові оболонки кон'юнктиви 

та вульвовагінальної області, а також зовнішній слуховий канал. 

 

Ускладнення 

 

Ускладнення дифтерії 
 

● Найбільші ускладнення можна віднести до дії токсину 

● Важкість пов’язана зі ступенем важкості локальних 

захворювань 

● Найчастішими ускладненнями є міокардит та неврит 

● Смерть настає у 5% -10% 

 

Більшість ускладнень дифтерії, включаючи смерть, можна віднести 

до впливу токсину. Важкість захворювання та ускладнення пов'язані зі 

ступенем локальної хвороби. Токсин при поглинанні впливає на 

органи і тканини, віддалені від місця інвазії. Найчастішими 

ускладненнями дифтерії є міокардит і неврит. 

Міокардит може проявлятися порушенням серцевого ритму. Він 

може виникнути на початку хвороби або через тиждень і призвести 

до серцевої недостатності. Якщо міокардит виникає рано, він часто 

є летальним. 

Неврит найчастіше вражає рухові нерви і зазвичай зникає повністю. 

Параліч м’якого піднебіння найчастіше відбувається на третьому 

тижні хвороби. Параліч очних м’язів, кінцівок та діафрагми може 

статися після п'ятого тижня. Вторинна пневмонія та дихальна 

недостатність можуть бути наслідком діафрагмального паралічу. 



 

 

Інші ускладнення включають отит та дихальну недостатність через 

обструкцію дихальних шляхів, особливо у немовлят. 

Смерть 

Загальний рівень смертності від дифтерії становить 5% -10%, 

причому рівень смертності вищий (до 20%) серед осіб молодше 5 

років. Частота летальності від дифтерії незначно змінилася протягом 

останніх 50 років. 

 

Лабораторна діагностика 

 

Діагноз дифтерії зазвичай встановлюється на підставі клінічних ознак, 

оскільки необхідно негайно розпочати терапію. 

Культуральне дослідження виконується для підтвердження діагнозу. 

Важливо взяти мазок із глотки, особливо будь-яких знебарвлених 

ділянок, виразки та склепіння мигдаликів. Культуральне телуритове 

середовище є кращим, оскільки воно забезпечує селективну 

перевагу для росту цього організму. Якщо виділяються бацили 

дифтерії, їх необхідно перевірити на вироблення токсину. 

Кров’яний агар також використовують для виявлення гемолітичного 

стрептококу. Для підтвердження діагнозу використовується 

фарбування матеріалу з фібринозних плівок по Граму та Kenyon. 

При фарбуванні по Граму можуть з’являтися кілька клубовидних 

форм схожих на китайські символи. Інші види коринебактерій 

(дифтероїди), які можуть бути нормальною мікрофлорою горла, 

ускладнюють тлумачення фарбування по Граму. Однак, якщо 

поставлено клінічний діагноз дифтерії, лікування слід розпочинати 

навіть за відсутності результатів фарбування по Граму. 

Якщо попередня терапія антибіотиками перешкодила позитивному 

результату посіву на дифтерію,  діагностиці можуть допомогти три 

джерела: 1) позитивний тест полімеразної ланцюгової реакції на 

гени токсину дифтерії,  2) виділення C. diphtheriae з культур зразків 

від людей, які мали тісний контакт, або 3) низький титр антитіл до 



 

 

дифтерії (менше 0,1 МО) в сироватці крові, отриманий до введення 

анатоксину. Це робиться комерційними лабораторіями і займає 

кілька днів. Для виділення C. diphtheriae від носіїв найкраще 

використовувати косі середовища Леффлера або Пая з тампоном 

для горла. Після інкубаційного періоду (година), культури з косого 

середовища використовуються для посіву на телуритове 

середовище. 

 

Медичний менеджмент 

 

Дифтерійний анатоксин 

Дифтерійний анатоксин застосовувався для лікування дифтерії в 

США з 1890-х років. Він не показаний для профілактики у людей, які 

контактували з хворими на дифтерію. З 1997 року анатоксин від 

дифтерії був доступний лише у CDC, за допомогою протоколу 

досліджуваного лікарського препарату (IND). Анатоксин не 

нейтралізує токсин, який вже зафіксувався у тканинах, але він 

нейтралізує циркулюючий (не зв’язаний) токсин і запобігає 

прогресуванню захворювання. Пацієнта необхідно перевірити на 

чутливість до введення анатоксину. Консультації щодо застосування 

анатоксину від дифтерії можна отримати у чергового в CDC через 

оперативний центр CDC за номером 770-488-7100 . 

Після постановки попереднього клінічного діагнозу слід отримати 

відповідні зразки для посіву і помістити пацієнта в ізолятор. Особам 

із підозрою на дифтерію слід давати дифтерійний анатоксин та 

антибіотики у відповідних дозуваннях. Також слід здійснювати 

респіраторну підтримку за необхідності. 

Антибіотики 

Лікування еритроміцином перорально або за допомогою ін'єкцій 

(40 мг/кг/добу; максимум, 2 г/добу) протягом 14 днів, або прокаїн 

пеніцилін G щодня, внутрішньом’язово (300 000 ОД на добу для ваги 

10 кг або менше, та 600 000 ОД/день для тих, хто важить більше 10 кг) 

протягом 14 днів. Захворювання зазвичай не заразне через 48 годин 



 

 

після введення антибіотиків. Елімінація повинна бути 

задокументована двома послідовними негативними посівами після 

завершення терапії. 

Профілактичні заходи 

Людям, які мали тісний контакт з хворими, слід виконати вакцинацію 

проти дифтерії, відповідно до віку. Контактні особи також повинні 

отримувати антибіотики - бензатин пеніцилін G (600 000 одиниць для 

осіб молодше 6 років та 1200 000 одиниць для 6 років і старше) або 

7-10-денний курс перорального еритроміцину (40 мг/кг/добу для 

дітей та 1 г/добу для дорослих). Якщо неможливо підтримувати 

спостереження за контактами особами, вони повинні отримувати 

бензатин пеніцилін G. Носії також повинні отримувати антибіотики. 

Підтримуйте ретельний нагляд та розпочинайте лікування 

анатоксином при перших ознаках хвороби. 

Контактних з шкірною дифтерією слід лікувати, як описано вище; 

однак, якщо штам нетоксигенний, слід припинити дослідження 

контактних осіб. 

Епідеміологія 

Епідеміологія дифтерії 

 

Резервуар 

■ люди-носії, зазвичай не мають симптомів 

Передача 

■ повітряно-крапельний шлях 

■ контактний через шкіру 

Контагіозність 

■ без антибіотиків рідко більше 4 тижнів 

 

Виникнення 

Дифтерія зустрічається у всьому світі, особливо в тропічних країнах. 

Дифтерія - рідкісне захворювання в промислово розвинених 

країнах, включаючи США. У США в епоху до щеплень найбільша 

захворюваність була на південному сході взимку. 

 



 

 

Резервуар 

Люди-носії є резервуаром для C. diphtheriae і зазвичай носійство 

протікає безсимптомно. При спалахах захворювання високий 

відсоток дітей виявляються тимчасовими носіями. 

Передача 

Передача найчастіше відбувається від людини до людини повітряно-

крапельним шляхом. Рідко передача може відбуватися від шкірних 

уражень або предметів, забруднених виділеннями від інфікованих 

осіб (фуміти). 

У помірних районах дифтерія найчастіше виникає взимку та 

навесні. 

Контагіозність 

Передача може відбуватися до тих пір, поки вірулентні бацили 

присутні в виділеннях і місцях уражень. Без антибіотиків організми, як 

правило, зберігаються 2 тижні або менше і рідко більше 4 тижнів. 

Хронічні носії можуть виділяти бактерії протягом 6 місяців і більше. 

Ефективна антибактеріальна терапія негайно припиняє виділення. 

Історичні тенденції в США 

Дифтерія в усьому світі колись була основною причиною 

захворюваності та смертності серед дітей. В Англії та Уельсі 

протягом 1930-х років дифтерія була серед перших трьох причин 

смерті дітей молодше 15 років. У 1920-х роках у Сполучених Штатах 

щороку повідомлялося про 100 000–200 000 випадків дифтерії (140–

150 випадків на 100 000 населення) та 13 000–15 000 смертей. У 1921 

р. було зареєстровано загалом 206 000 випадків та 15 520 випадків 

смерті. Кількість випадків поступово зменшилась до приблизно 19 

000 в 1945 році (15 на 100 000 населення). Більш швидке зниження 

почалося після широкого використання дифтерійного анатоксину в 

кінці 1940-х років. 

З 1970 по 1979 рік в середньому було зареєстровано 196 випадків на 

рік. Це включало велику частку шкірних випадків спалаху в штаті 

Вашингтон. Починаючи з 1980 року, всі шкірні випадки були виключені 



 

 

з повідомлення. Дифтерія спостерігалася найчастіше у корінних 

американців та осіб із нижчих соціально-економічних верств. 

З 1980 по 2011 рік у США було зареєстровано 55 випадків дифтерії, 

в середньому 1 або 2 на рік (діапазон, 0–5 випадків на рік). 

Повідомлялося лише про 5 випадків з 2000 року. 

З 53 зареєстрованих випадків із відомим віком пацієнтів з 1980 року 

34 (64%) були віком 20 років і старше; 41% випадків були серед осіб 

віком від 40 років. Більшість випадків мали місце у неімунізованих або 

неадекватно імунізованих осіб. Поточний розподіл випадків за віком 

підтверджує виявлення недостатнього рівня циркулюючого 

анатоксину у багатьох дорослих (до 60% із меншим, ніж захисний 

рівень). 

Хоча хвороба на дифтерію рідко зустрічається у США, виявляється, 

що токсигенна Corynebacterium diphtheriae продовжує 

циркулювати в ендемічних районах країни, де раніше була 

дифтерія. У 1996 р. 8 ізолятів токсигенної дифтерії  були отримані від 

осіб у корінних американських громадах у Південній Дакоті. Жоден 

із заражених не мав класичного захворювання на дифтерію, хоча у 

п’яти був або фарингіт, або тонзиліт. Наявність токсигенної бактерії 

дифтерії у цій спільноті є гарним нагадуванням, що не слід 

відмовлятися від вакцинації. 

Дифтерія продовжує зустрічатися в інших частинах світу. Основна 

епідемія дифтерії сталася в країнах колишнього Радянського Союзу, 

починаючи з 1990 року. До 1994 року епідемія зачепила всі 15 нових 

незалежних держав (СНД). Повідомлялося про понад 157 000 

випадків та понад 5000 смертей. За 6 років з 1990 по 1995 рік на СНД 

припадало понад 90% усіх випадків захворювання на дифтерію, про 

які повідомляла Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) з 

усього світу. У деяких країнах СНД до 80% випадків епідемічної 

дифтерії були серед дорослих. Вважається, що виникнення та 

розподіл випадків за віком обумовлено кількома факторами, 

включаючи відсутність рутинної імунізації дорослих у цих країнах. У 

глобальному масштабі зареєстровані випадки дифтерії 

зменшилися з 11 625 у 2000 році до 4 880 випадків у 2011 році. 

 



 

 

Дифтерійний анатоксин 

 

Характеристика 

Починаючи з початку 1900-х рр. проводилася спроба профілактики 

сумішами токсин-антитоксин. Анатоксин був розроблений 

приблизно в 1921 році, але широко не використовувався до початку 

1930-х років. Він був включений до вакцини проти правця та коклюшу 

і став регулярно застосовуватися в 40-х роках. 

Дифтерійний анатоксин виробляється вирощуванням токсигенної 

C.diphtheriae в рідкому середовищі. Фільтрат інкубують з 

формальдегідом для перетворення токсину в анатоксин і потім 

адсорбують на солі алюмінію.  

Одноантигенний дифтерійний анатоксин відсутній. Дифтерійний 

анатоксин поєднується з правцевим як дитячий дифтерійно-

правцевий анатоксин (DT) або дорослий правцево-дифтерійний 

анатоксин (Td), а також з обома вакцинами проти правця і коклюшу 

як DTaP і Tdap. Дифтерійний анатоксин також доступний у поєднанні 

DTaP-HepB-IPV (Pediarix) та DTaP-IPV/Hib (Pentacel) - для отримання 

додаткової інформації див. розділ коклюш. Педіатричні препарати 

(DT і DTaP) містять аналогічну кількість анатоксину правця, як і 

дорослий Td, але містять у 3 - 4 рази більше анатоксину дифтерії. 

Діти молодші 7 років повинні отримувати або DTaP, або 

педіатричний DT. Особи віком від 7 років повинні приймати препарат 

для дорослих (дорослий Td), навіть якщо вони не закінчили серію 

DTaP або педіатричний DT. Доступні дві марки Tdap: Boostrix 

(дозволено особам віком від 10 років і старше) та Adacel (дозволено 

особам від 10 до 64 років). Вакцини проти DTaP і Tdap не містять 

тимеросал як консервант. 

 

Імуногенність та ефективність вакцини 

Після первинної серії з трьох правильно введених доз дифтерійного 

анатоксину для дорослих або чотирьох доз у немовлят, захисний 

рівень (визначений як більше 0,1 МО анатоксину/мл) досягається 



 

 

понад 95%. За оцінками, дифтерійний анатоксин має клінічну 

ефективність 97%. 

Графік вакцинації та використання 

DTaP (дифтерійний, правцевий анатоксин та ацелюлярна 

коклюшна вакцина) є вакциною вибору для дітей віком від 6 тижнів 

до 6 років. Звичайний графік - це первинна серія з 4 доз у віці 2, 4, 6 

та 15–18 місяців. Перша, друга та третя дози DTaP повинні бути 

розділені як мінімум на 4 тижні. Четверта доза повинна вводитися 

після третьої дози не менше ніж через 6 місяців і не повинна 

вводитися до 12-місячного віку. 

Якщо у дитини є вагомі протипоказання до коклюшної вакцини, для 

завершення серії вакцинації слід використовувати педіатричний DT. 

Якщо дитина була молодше 12 місяців, коли вводили першу дозу DT 

(як DTP, DTaP або DT), дитина повинна отримати загалом чотири 

первинні дози DT. Якщо дитина під час введення першої дози DT була 

старше 12 місяців, три дози (третя доза через 6–12 місяців після 

другої) завершують первинну серію DT. 

Якщо четверта доза DT, DTP або DTaP вводиться до 4 років, 

рекомендується прискорити (п'яту) дозу у віці від 4 до 6 років. П'ята 

доза не потрібна, якщо четверту дозу давали в 4 роки або після. 

Вакцини, що містять редуковану дифтерію (тобто Td і Tdap) показані 

дітям 7 років і старше, а також дорослим. Первинна серія - це три-

чотири дози, залежно від того, чи отримала людина попередні дози 

вакцини, що містить дифтерію, та вік в якому ці дози були введені. 

Кількість доз, рекомендованих дітям, які отримували одну або кілька 

доз DTP, DTaP або DT до 7 років, обговорюється вище. Для 

невакцинованих осіб віком від 7 років (включаючи осіб, які не можуть 

зареєструвати попередню вакцинацію) первинна серія становить 

три дози. Перші дві дози слід розділити щонайменше на 4 тижні, а 

третю дозу через 6 - 12 місяців після другої. ACIP рекомендує вводити 

одну з цих доз (переважно першу) у вигляді Tdap. 

Ревакцинацію Td слід проводити кожні 10 років. Особам, які ніколи 

не отримували Tdap, слід вводити дозу Tdap в якості однієї з таких 



 

 

ревакцинацій. Для отримання додаткової інформації про Tdap, 

зверніться до розділу коклюшу. 

Переривання рекомендованого графіка або затримка подальших 

доз не зменшує реакцію на вакцину, коли серія остаточно 

завершена. Немає необхідності перезапускати серію вакцинації 

незалежно від часу, що пройшов між дозами. 

Захворювання на дифтерію може не надавати імунітету. Особи, які 

одужують від дифтерії, повинні почати або завершити активну 

імунізацію дифтерійним анатоксином під час реконвалесценції. 

Плановий графік первинної вакцинації DTaP 

 
Доза Вік Інтервал 

Первинна 1 2 місяці --- 

Первинна 2 4 місяці 4 тижні 

Первинна 3 6 місяців 4 тижні 

Первинна 4 15-18 місяців 6 місяців 

 

Діти, які отримують DT 

 
● Кількість доз ДТ, необхідних для завершення серії, залежать від віку 

дитини при першій дозі: 

 

■ якщо перша доза дається у віці молодше 12 місяців, 

рекомендується 4 дози 

■ якщо перша доза дається в 12 місяців або старше, 3 дози 

завершують первинну серію 

 

Дозування вакцини прти правця, дифтерії та коклюшу 

 

● від 4 до 6 років до вступу до школи (DTaP) 

● 11 або 12 років (Tdap) 

● кожні 10 років після цього (Td) 

 

Плановий графік Td для невакцинованих осіб віком від 7 

років і старше 
 



 

 

Доза Інтервал 

Первинна 1 --- 

Первинна 2 4 тижні 

Первинна 3 6 – 12 місяців 

 

 

 

Протипоказання та запобіжні заходи до вакцинації 

Особи, які мали в анамнезі важку алергічну реакцію (анафілаксію) 

на компонент вакцини або на попередню дозу, не повинні 

отримувати додаткові дози дифтерійного анатоксину. Анатоксин 

слід відкласти тим особам, які мають гостру хворобу середнього 

або важкого ступеня важкості, але особам із незначними 

захворюваннями можна робити щеплення. Імуносупресія та 

вагітність не є протипоказанням до введення дифтерійного 

анатоксину. Див. розділ коклюш для отримання додаткової 

інформації щодо протипоказань та запобіжних заходів до Tdap. 

Протипоказання та запобіжні засоби при дифтерії та 

правцю 

 

● Сильна алергічна реакція на компонент вакцини або на 

попередню дозу 

● Помірні або важкі гострі захворювання  

 

Побічні явища дифтерії та правця 
 

● Рідкісні повідомлення про важкі системні побічні явища 

(кропив’янка, анофілаксія, неврологічні ускладнення)  

 

Побічні реакції 

 

● Часті місцеві реакції (еритема, інфільтрація)  

● Лихоманка та системні симптоми є нечастими 

●Періодично повідомляється про гіперчутливі місцеві 

реакції (типу Артюса) 
 



 

 

Побічні явища після щеплення 

Рідко повідомлялося про важкі системні побічні явища, такі як 

генералізована кропив’янка, анафілаксія або неврологічні 

ускладнення після введення дифтерійного анатоксину. 

Місцеві реакції, такі як еритема та інфільтрація з болючістю або без 

неї, є поширеними після введення вакцин, що містять дифтерійний 

анатоксин. Місцеві реакції зазвичай проходять самостійно і не 

потребують терапії. Вузол може пальпуватися в місці ін’єкції 

протягом декількох тижнів. Повідомлялося про абсцес у місці ін’єкції. 

Лихоманка та інші системні симптоми зустрічаються нечасто. 

Іноді повідомляється про гіперчутливі локальні реакції (ІІІ тип 

гіперчутливості Артюса) після отримання вакцини проти дифтерії 

або правця. Ці реакції представляють собою велику болючу 

припухлість, часто від плеча до ліктя. Зазвичай вони починаються 

через 2–8 годин після ін'єкцій, і найчастіше виявляються у дорослих, 

особливо у тих, хто отримував часті дози дифтерійного або 

правцевого анатоксину. Особи, які відчувають ці важкі реакції, 

зазвичай мають дуже високий рівень антитоксину в сироватці крові; 

їм не слід давати подальші рутинні або екстрені дози Td частіше, ніж 

кожні 10 років. Менш виражені місцеві реакції можуть виникати у 

осіб, які мають кілька попередніх ревакцинацій. 

Зберігання та поводження з вакциною 

Усі вакцини, що містять дифтерійний анатоксин, слід підтримувати 

при температурі холодильника від 35 ° F до 46 ° F (2 ° C - 8 ° C). Вставки 

для виробників містять додаткову інформацію також їх можна знайти 

на веб-сайті http://www.fda.gov/Biologics 

BloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm093830.htm.     Для 

отримання повної інформації про кращі практики та рекомендації, 

зверніться до Інструкції зберігання та поводження з вакцинами CDC, 

http://www.cdc. gov/vaccines/recs/storage/ toolkit/storage-handling-

toolkit.pdf. 

Розслідування та контроль підозрілих справ 

http://www.fda.gov/Biologics%20BloodVaccines
http://www.fda.gov/Biologics%20BloodVaccines


 

 

Негайні дії у всіх підозрілих випадках гарантуються до тих пір, поки не 

виявиться, що вони не спричинені токсигенними C. diphtheriae. 

Наступні дії слід також вжити для виявлених токсигенних носіїв C. 

diphtheriae. 

1. Зверніться до департаменту охорони здоров’я або CDC. 

2. Отримайте посів культури та попередню клінічну та 

епідеміологічну інформацію (включаючи історію вакцинації). 

3. Почніть раннє лікування анатоксином та антибіотиками. Введіть 

суворе виділення культури, поки, щонайменше, дві культури не 

стануть негативними через 24 години після того, як антибіотики будуть 

відмінені. 

4. Визначте осіб, які мали тісні контакти, особливо співмешканців та 

інших осіб, які безпосередньо піддаються впливу пероральних 

виділень пацієнта. Слід виконувати посів культури всіх контактних, 

незалежно від стану імунізації. В ідеалі мазок повинен бути як з горла, 

так і з носа. Після культури всі контактні особи повинні отримати 

антибіотикопрофілактику. Неадекватно імунізовані повинні 

отримувати вакцини DTaP/DT/Td/Tdap. Якщо було введено менше 

трьох доз дифтерійного анатоксину або історія щеплення невідома, 

слід негайно ввести дозу дифтерійного анатоксину та завершити 

первинну серію згідно з поточним графіком. Якщо минуло більше 5 

років після введення вакцини, що містить дифтерійний анатоксин, 

слід провести ревакцинвцію. Якщо остання доза була протягом 5 

років, не потрібно ревакцинуватись (див. Дифтерія, правець та 

коклюш ACIP 1991: Рекомендації щодо введення вакцини та інші 

профілактичні заходи для розкладу для дітей молодше 7 років). 

Неімунізовані контактні повинні розпочати курс вакцини DTaP/DT/Td і 

проходити ретельний контроль за ознаками дифтерії протягом 7 

днів. 

5. Лікуйте будь-якого підтвердженого носія адекватним курсом 

антибіотиків та повторіть культуру мінімум за 2 тижні, щоб 

забезпечити викорінення мікрорганізму. Особи, у яких 

продовжується виділення культури після лікування пеніциліном або 

еритроміцином, повинні отримати додатковий 10-денний курс 

еритроміцину та подати зразки для подальших посівів. 



 

 

6. Лікуйте контактних осіб анатоксином при перших ознаках 

хвороби. 

 

 

Переклад: Климко Ірина 

Джерело: http://bit.ly/2NW0hTC 
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