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 Хвороби, інфікування якими відбулось через їжу, є серйозною 

проблемою охорони здоров'я.  За оцінками CDC (Center for 

Disease Control), щорічно хворіють 76 мільйонів людей, більше 300 

тисяч госпіталізовані, а 5000 помирають внаслідок цих хвороб. В 

першу чергу страждає  молодь, літні люди та особи з 

імунодефіцитними станами.  Нещодавні зміни в демографічній 

ситуації та продовольчих преференціях, зміни в системах 

виробництва та розподілу продуктів харчування, адаптація 

мікроорганізмів та відсутність підтримки ресурсів громадської 

охорони здоров'я та інфраструктури призвели до появи нових та 

традиційних харчових захворювань.  Зі збільшенням можливостей 

подорожей і торгівлі, не дивно, що зараз існує більший ризик 

зараження та розповсюдження харчових хвороб на місцевому, 

регіональному та навіть глобальному рівнях. 

 

 Лікарі та інші медичні працівники відіграють важливу роль у 

запобіганні та контролю над спалахами хвороб, що асоційовані 

із зараженням через харчові продукти.  Цей прайм призначений 

для надання практичної та стислої інформації про діагностику, 

лікування та повідомлення про хвороби, що передаються 

аліментарним шляхом.  Він був розроблений спільно 

Американською медичною асоціацією, Американською 

асоціацією медсестер, CDC, Центром з безпеки харчових 

продуктів, Адміністрацією з питань харчових продуктів і 

медикаментів, а також Службою безпеки та інспекції харчових 

продуктів Департаменту сільського господарства США. 



Лікарям пропонується переглядати праймер і брати участь у 

програмі продовженої медичної освіти (CME). 

 

Клінічні обговорення  

 

Причини захворювання,  спричиненого вживанням харчових 

продуктів, численні та різноманітні, включаючи біологічні та 

небіологічні агенти.  Хвороби, що передаються за допомогою 

харчових продуктів, можуть бути викликані мікроорганізмами та їх 

токсинами, морепродуктами та їх токсинами, грибами та 

пов'язаними з ними токсинами, хімічними забрудненнями.   

 

Протягом останніх 20 років деякі продукти, асоційовані зі 

спалахами, включають молоко (Campylobacter); молюсків 

(норовіруси); непастеризований яблучний сидр (Escherichia coli 

O157: H7), сирі і неприготовані яйця (Salmonella); рибу (отруєння 

цигуатера); малину (Cyclospora); полуницю (вірус гепатиту А); і 

готові до вживання м'ясні продукти (Listeria).  

 

Хоча лікарі та інші медичні працівники відіграють важливу роль у 

спостереженні та попередженні можливих спалахів 

захворювання, лише частина людей, які скаржаться на розлади в 

роботі шлунково-кишкового тракту внаслідок аліментарних 

хвороб, звертаються за медичною допомогою.  У тих, хто 

звертається за медичною допомогою та надає біологічний 

матеріал на дослідження, бактерії можуть бути ідентифіковані як 

збудники частіше, ніж інші патогени.  Бактеріальні агенти, які 

найчастіше виявляються у пацієнтів з аліментарними хворобами, 

у Сполучених Штатах - це види Campylobacter, Salmonella і 

Shigella, які мають значні відмінності за географічними районами 

та сезонами.  Тестування на вірусну етіологію діарейних 

захворювань рідко проводиться в клінічній практиці, але віруси 



вважаються найпоширенішою причиною хвороб, спричениних 

вживанням інфікованої їжі. 

 

 У цьому розділі та супровідних таблицях хвороб, асоційованих з 

харчовими продуктами, підсумовані діагностичні ознаки та 

лабораторні тести на бактеріальні, вірусні, паразитарні та 

неінфекційні причини хвороб, що передаються з їжею.  Для 

отримання більш конкретних рекомендацій зверніться до 

відповідного медичного спеціаліста, а саме лікаря-інфекціоніста.  

 

Встановлення діагнозу «хвороби, що передаються 

аліментарним шляхом»  

 

Пацієнти з харчовими захворюваннями зазвичай мають 

симптоми, що свідчать про розлади  шлунково-кишкового тракту 

(наприклад, блювання, діарею, біль у животі);  однак також 

можуть виникати неспецифічні та неврологічні симптоми.  

Кожний спалах починається з ключового пацієнта, який може і не 

бути тяжко хворим.  Лікар, який його оглядає, може бути єдиним, 

хто має можливість зробити ранню і оперативну діагностику. 

 

Важливими ознаками для визначення етіології аліментарної 

хвороби є: 

 

 Інкубаційний період; 

 Тривалість результуючої хвороби; 

 Переважаючі клінічні симптоми;  

 Населення, яке залучено до спалаху. 

 

 Додаткові ознаки можуть бути отримані, запитавши, чи споживав 

пацієнт сирі або погано приготовані продукти (наприклад, сирі 



або недоварені яйця, м'ясо, молюски, рибу), непастеризоване 

молоко або соки, домашні консерви, свіжі продукти або м'які 

сири з непастеризованого молока.  Запитайте, чи відмічають 

члени сім'ї або особи, що разом проживають подібні симптоми.   

 

Слід звернути увагу на стиль життя (професію, основний вид 

діяльності), дані про відвідування ферми, контакт з домашніми 

тваринами, відвідування чи догляд за дітьми, поїздки за кордон, 

подорожі до прибережних районів, екскурсії в гори або інші 

райони, де споживається необроблена вода, а також 

відвідування групових пікніків – все це є вагомими аргументами 

для визначення етіології хвороби. 

 

 Якщо підозрюється хвороба, асоційована із вживанням харчових  

продуктів, подайте відповідні зразки для лабораторного 

тестування та зверніться до державного або місцевого відділу 

охорони здоров'я за порадою щодо епідеміологічного 

дослідження. Адже лиш за даними анамнезу та скаргами тяжко 

встановити остаточний діагноз. Спроби визначити джерело 

спалаху краще залишити органам охорони здоров'я. Оскільки 

інфекційна діарея може бути контагіозною і легко 

поширюватися, швидке і остаточне визначення етіологічного 

агента може допомогти контролювати спалах захворювання.  

Рання ідентифікація хвороби, що передається через харчові 

продукти, може запобігти подальшому поширенню.   

 

 Нарешті, медичні працівники повинні визнати, що хоча навмисне 

забруднення продуктів є рідкісним явищем, воно було 

задокументовано в минулому.  Наступні події можуть свідчити про 

те, що відбулося навмисне забруднення: рідкісний агент або 

збудник у їжі, вжитій великою кількістю людей, спільний агент або 

патоген, що впливає на надзвичайно велику кількість людей, або 



спільний агент або патоген, який рідко спостерігається в клінічній 

практиці, як  відбуваються при отруєнні пестицидами. 

 

Діагностика аліментарних хвороб 

 

Диференціальна діагностика 

 

 Як показано в таблицях, слід розглядати різноманітні інфекційні 

та неінфекційні агенти.  Однак встановлення діагнозу може бути 

важким, особливо у пацієнтів з персистуючою або хронічною 

діареєю, з сильними абдомінальними болями, і при наявності 

основного захворювання.  Ступінь діагностичної оцінки залежить 

від клінічної картини, розглянутої диференціальної діагностики та 

клінічної оцінки.  

 

Клінічна оцінка пацієнта з хворобою, асоційованою із вживанням 

харчових продуктів, часто лише трохи відрізняється від пацієнта з 

вірусним синдромом. Крім того, вірусні синдроми настільки 

поширені, що доцільно припустити, що відсоток тих, у кого 

діагностовано вірусний синдром, фактично інфікований 

аліментарною хворобою. Тому вірусний синдром має бути 

виключений при диференційній діагностиці харчових інфекцій.  

 

 Лихоманка, діарея і спазми в животі можуть бути присутніми або 

відсутніми в обох випадках, тому вони не є відмінними ознаками.  

Відсутність міалгій або артралгій робить вірусний синдром менш 

вірогідним, а хвороба, асоційована з вживанням інфікованої їжї 

(яка не є топічною до нервової системи), більш ймовірна.   

 



Інфекційні захворювання, тропні до нервової  системи, схильні 

викликати парестезії, слабкість і параліч, які відрізняються від 

міалгій або артралгії.  Наявність дизентерії (кривава діарея) також 

вагома ознака харчової інфекції, до того ж в стадії розпалу.  

 

 Якщо будь-яка з наступних ознак і симптомів виникає у пацієнтів, 

або окремо, або в поєднанні, лабораторне тестування може 

забезпечити важливі діагностичні критерії (особливу увагу слід 

приділяти дуже молодим та літнім пацієнтам та пацієнтам з 

ослабленим імунітетом, які є більш вразливими): 

 Кривава діарея 

 Втрата ваги 

 Зневоднення через діарею 

 Лихоманка 

 Тривала діарея (3 або більше несформованих стільця на 

добу, що зберігаються протягом декількох днів) 

 Неврологічне залучення, наприклад, парестезії, моторна 

слабкість, паралічі черепних нервів 

 Раптова поява нудоти, блювання, діареї 

 Нестерпні болі в животі 

 

На додаток до харчових причин, диференційна діагностика 

захворювань шлунково-кишкового тракту повинна включати інші 

захворювання, такі як синдром подразненого кишківника;  

запальні захворювання кишечника, такі як хвороба Крона або 

виразковий коліт;  злоякісні захворювання;  застосування 

медикаментів (включаючи коліт Clostridium difficile, пов'язаний з 

антибіотиками);  хірургію шлунково-кишкового тракту або 

іонізуюче опромінення;  синдроми мальабсорбції;  імунні 

дефіцити;  і численні інші структурні, функціональні та 

метаболічні етіології.  Слід також звернути увагу на такі екзогенні 

фактори, як асоціація хвороби з подорожами, емоційним 

стресом, сексуальними звичками, вплив на інших хворих, 

недавню госпіталізацію, відвідування дитячого центру та місце 

проживання. 



 

 Диференціальна діагностика пацієнтів, які мають неврологічні 

симптоми внаслідок хвороби, пов'язаної з харчовими 

продуктами, також є складною.  Можливі причини, пов'язані з 

харчовими продуктами, повинні розглядатися враховуючи 

давність останнього вживання забруднених морепродуктів, 

вживання грибів та контакту з хімічними речовинами.  Оскільки 

прийом певних токсинів (наприклад, ботулінічного токсину, 

тетродотоксину) та хімічних речовин (наприклад, 

органофосфатів) може бути небезпечним для життя, необхідно 

проводити диференційну діагностику та забезпечити етіотропну 

терапію та заходи підтримки життя (наприклад, респіраторну 

підтримку), антитоксин або атропін та можливість госпіталізації. 

 

 Лабораторне дослідження  

 

 При подачі зразків для мікробіологічного тестування важливо 

розуміти, що клінічні мікробіологічні лабораторії відрізняються 

протоколами, що використовуються для виявлення патогенів.  

Щоб оптимізувати виявлення етіологічного агента, лікарі та інші 

медичні працівники повинні розуміти повсякденні процедури 

збору та тестування зразків, а також обставини та процедури для 

проведення спеціальних запитів на тестування. Деякі складні тести 

(наприклад, тестування на токсини, серотипування, молекулярні 

методики) можуть бути доступні тільки у великих комерційних або 

громадських лабораторіях.  Для отримання додаткової 

інформації зверніться до мікробіологічної лабораторії. 

 

Культуральне дослідження калу показане у випадку, якщо пацієнт 

є імунодефіцитним, має фебрильну температуру, криваву 

діарею, гострі болі в животі, або якщо хвороба є клінічно важкою 

або стійкою.  Посів калу також рекомендується виконувати, якщо 

у фекаліях присутні лейкоцити.  Це свідчить про дифузне 



запалення товстої кишки і наводить на думку про інвазивні 

бактеріальні патогени, такі як Shigella, Salmonella, Campylobacter, 

інвазивні E. coli.  У більшості лабораторій звичайні культури калу 

обмежуються скринінгом на види Salmonella і Shigella і 

Campylobacter jejuni / coli.  Культури видів Vibrio і Yersinia, E. coli 

O157: H7 і видів Campylobacter, відмінних від jejuni / coli, 

вимагають додаткових середовищ або умов інкубації і тому 

вимагають попереднього повідомлення або зв'язку з персоналом 

лабораторії та інфекційного відділення. 

 

Експертиза стільця на наявність паразитів, як правило, показана 

для пацієнтів із подорожами в анамнезі, пацієнтів з 

імунодефіцитами, або для тих, які страждають хронічною або 

постійною діареєю, або коли діарея не реагує на відповідну 

антимікробну терапію.  Експериментальне дослідження для 

виявлення паразитів також показане при захворюваннях 

шлунково-кишкового тракту, які мають тривалий інкубаційний 

період.  Виконання аналізу для визначення яєць і паразитів у 

зразку калу часто дозволять ідентифікувати Giardia lamblia і 

Entamoeba histolytica, але може знадобитися спеціальний аналіз 

на виявлення Cryptosporidium і Cyclospora cayetanensis.  Кожна 

лабораторія може відрізнятися за звичайними процедурами 

виявлення паразитів, тому важливо про це пам`ятати.  

 

 Культури крові повинні бути набрані при підозрі на бактеріємію 

або системну інфекцію. 

 

 Для швидкої ідентифікації деяких бактеріальних, вірусних і 

паразитарних агентів у клінічних зразках доступні прямі антиген-

тести і методи молекулярної біології.  За певних обставин, 

мікробіологічне та хімічне лабораторне тестування блювотних 

мас чи підозрюваних харчових продуктів також є виправданим.  

Для отримання додаткової інформації про лабораторні 



процедури виявлення патогенів, що передаються з їжею, 

зверніться до відповідного медичного фахівця, клінічного 

мікробіолога або державної лабораторії охорони здоров'я. 

 

Лікування аліментарних хвороб  

 

Вибір відповідного лікування залежить від ідентифікації 

відповідного патогена (якщо можливо) і визначення наявності 

адекватної терапії.  Багато епізодів гострого гастроентериту 

вимагають лише регідратації та підтримуючого догляду.  

Пероральна регідратація показана для пацієнтів, зі зневодненням 

легкого та середнього ступенів; для більш важкої дегідратації 

може знадобитися внутрішньовенна терапія. Регулярне 

застосування антидіарейних препаратів не рекомендується, 

оскільки багато з цих агентів мають потенційно серйозні побічні 

ефекти у немовлят і маленьких дітей. 

 

 Вибір антимікробної терапії має ґрунтуватися на:  

 

 клінічних ознаках та симптомах; 

 мікроорганізму, виявленому у клінічних зразках; 

 тесті на антимікробну сприйнятливість;   

 доцільності лікування антибіотиком (деякі бактеріальні 

кишкові інфекції минають самостійно). 

 

 Визначення інфекційного агента та його антимікробної 

сприйнятливості дозволяє лікарю ініціювати, змінювати або 

припиняти антимікробну терапію.  Така інформація також може 

сприяти громадському спостереженню за інфекційними 

захворюваннями та тенденціями протимікробної резистентності в 

суспільстві.  Антимікробна резистентність зросла для деяких 



кишкових патогенів, що обґрунтовує розумне використання цієї 

терапії. 

 

 Ботулізм лікують ботуліністичним антитоксином.  Антитоксин 

отриманий із кінної сироватки для типів А, В і Е може запобігти 

прогресуванню неврологічної дисфункції при введенні на початку 

хвороби.  Лікарі та інші медичні працівники повинні повідомити 

свої місцеві та державні медичні департаменти щодо 

підозрюваних випадків ботулізму. CDC підтримує цілодобову 

консультаційну службу для надання допомоги фахівцям у галузі 

охорони здоров'я при діагностиці та лікуванні цього рідкісного 

захворювання. 

 

Спостереження та звітування про хворобу, внаслідок 

інфікування харчовими продуктами  

 

 Повідомлення про харчові хвороби в Сполучених Штатах 

почалося більше 50 років тому, коли державні медичні 

працівники, стурбовані високою захворюваністю і смертністю від 

черевного тифу та дитячої діареї, рекомендували досліджувати і 

повідомляти про випадки «кишкової лихоманки».  Метою 

дослідження та повідомлення про ці випадки було отримання 

інформації про роль харчових продуктів, молока та води у 

спалахах захворювань шлунково-кишкового тракту як основи для 

заходів громадського здоров'я.  Ці зусилля щодо ранньої звітності 

призвели до прийняття важливих заходів охорони здоров'я 

(наприклад, постанова про пастеризацію молока), яка глибоко 

знизила частоту захворювань, що передаються їжею. 

 

 Часто медичні працівники можуть підозрювати хвороби, пов'язані 

з харчовими продуктами, або через наявність мікроорганізму, 

або через наявність іншої доступної інформації, наприклад, 



декількох хворих, які з'їли одну і ту ж їжу.  Фахівці охорони здоров'я 

можуть служити очима та вухами для відділу охорони здоров'я, 

надаючи таку інформацію місцевим або державним органам 

охорони здоров'я.  Повідомлення про хвороби, пов'язані з 

харчовими продуктами, важливі не тільки для профілактики та 

контролю захворювань, але й більш точної оцінки складності 

перебігу хвороб, що передаються з їжею. Це може призвести до 

раннього виявлення та вилучення забрудненої продукції з 

комерційного ринку.  Якщо в якості джерела спалаху визначено 

ресторан або іншу установу громадського харчування, 

працівники охорони здоров'я працюватимуть для виправлення 

неадекватної практики приготування їжі, якщо це необхідно. 

 

Переклад: Аліна Мошенська 

Джерела: 

http://bit.ly/2TwsPUO 

https://bit.ly/2RsvRfx 

 

http://bit.ly/2TwsPUO
https://bit.ly/2RsvRfx

