
Лихоманка невідомого генезу у дітей  

 

Лихоманка - поширена скарга серед дітей. У більшості випадків, 

лихоманка виникає в результаті вірусних інфекцій та передбачає 

симптоматичне лікування. Іноді лихоманка може виникнути в 

результаті простих бактеріальних інфекцій, які діагностуються на 

основі анамнезу захворювання та об'єктивного дослідження, і 

вимагають антибактеріальної терапії без лабораторної оцінки. В 

деяких клінічних ситуаціях причина лихоманки не достатньо 

з'ясована. Лихоманка без причини може потребувати 

подальшого аналізу, який включає лабораторні тести або 

візуалізацію. В деяких випадках лихоманка більш тривала, 

потребує більш детального аналізу та потрапляє в категорію 

лихоманки невідомого генезу. 

Лихоманки без причини та лихоманки невідомого генезу часто 

помилково пов'язують між собою. Важливою є відмінність між 

лихоманкою невідомого генезу та лихоманкою без причини, і 

базується вона на тривалості лихоманки. Лихоманка без причини 

може переходити в лихоманку невідомого генезу, якщо після 1 

тижня гарячки не було виявлено жодної причини. 

 

Фізіологія лихоманки 

Температура тіла в основному контролюється гіпоталамусом 

через регуляцію дихальної системи, шкіри та метаболізму. 

Базове розуміння фізіологічних факторів, які регулюють 

температуру, може допомогти відрізнити нормальне відхилення 

від лихоманки. Середня базальна температура тіла змінюється в 

залежності від віку, статі, конституції тіла, часу доби, рівня 

активності, менструального циклу та інших факторів. Важливим є 

те, що фізіологічна температура показує низький рівень вранці та 

підйом близько до вечора, і може змінюватися в межах не більше 

ніж 1°C. Більш того, немовлята та малі діти утримують високу 

температуру, ніж старші діти та дорослі перш за все через 



підвищену швидкість метаболізму та співвідношення поверхні тіла 

до ваги. Слід зазначити, що центральна температура тіла прямо 

пропорційна ожирінню, яке повинно бути взяте до уваги в зв'язку зі 

зростанням рівня дитячого ожиріння. 

Лихоманка зазвичай визначається як центральна температура як 

мінімум 38.0°С, як результат комплексного ряду сигнальних 

каскадів, які відбуваються у відповідь на специфічні біологічні 

стимули. Вважається, що лихоманка має еволюційну перевагу в 

боротьбі з інфекцією. Бактерії та віруси термочутливі та 

провокують вироблення термолабільного токсину, ріст та 

відповідь на антибіотики. Механізм підвищення центральної 

температури тіла людини у відповідь на інфекцію функціонує 

таким чином, щоб протистояти бактеріям.  

Підвищена швидкість обміну речовин стимулює активацію 

імунної системи, бласт-трансформацію лімфоцитів, активацію 

лізосом та нейтрофілів і фагоцитоз. Підвищення ліполізизу та 

протеолізису скорочує кількість вільної глюкози, яка 

використовується інвазивними організмами. Так само тіло 

тимчасово виводить з крові залізо, цинк та мідь, небезпечні 

коферменти вірусної та бактеріальної реплікації як реакція на 

присутність лихоманки. В цілому температурна реакція сприяє 

природному захисному механізму прости чужорідних патогенів. 

 

Визначення лихоманки невідомого генезу 

Одним із головних завдань у вивченні та аналізу лихоманки 

невідомого генезу є дефіцит стандартної термінології. Число днів 

з лихоманкою до припущення лихоманки невідомого генезу 

історично коливалося в межах від 5 до 21 та необхідні в деякій мірі 

для медичної експертизи. Оригінальна література включає в себе 

тривалий період дії терміном до 3 тижнів, але з появою 

модернізованих та швидких лабораторних технологій це привело 

до скорочення числа днів з лихоманкою до припущення діагнозу 

"лихоманка невідомого генезу".  



Лихоманка невідомого генезу до недавнього часу визначалась як 

температура вище ніж 38.0°С тривалістю мінімум 8 днів без чіткої 

причини. Проте більшість дітей, які відповідають критеріям 

лихоманки невідомого генезу, можуть мати лабораторні 

дослідження, не потрібні в теперішній час. При цьому будь-який 

попередній аналіз може допомогти розширити або зменшити 

обсяг диференційної діагностики. 

 

Причини 

Спектр причин лихоманки невідомого генезу великий та включає 

в себе інфекції, аутоімунні, онкологічні, неврологічні, генетичні, 

несправжні захворювання та ятрогенії. Педіатри зіштовхуються із 

складною проблемою - не пропустити діагностику серйозного 

захворювання або легко виліковного захворювання, яке може 

призводити до підвищення рівня ускладнень. На щастя, 

лихоманка невідомого генезу зазвичай рідко з'являється при 

поширених захворюваннях, більшість з яких є легко виліковними. 

Сентинельні дослідження дитячої лихоманки невідомого генезу в 

США показали, що близько 90% причин мають встановлений 

етіологічний фактор: близько 50% - інфекційні, 10-20% - 

колагенози, та 10% - онкологічні. Невеликі подальші дослідження з 

1990-х років мали дуже мінливі результати: 20-44% - інфекційні, 0-

7% - колагенози, 2-3% - онкологічні, та до 67% - недіагностовані. 

Причина такого вірогідно парадоксального збільшення 

недіагностованих випадків лихоманки невідомого генезу в умовах 

удосконалених діагностичних методик залишається 

незрозумілою. Однак, зсув з інфекційних до неідентифікованих 

причин лихоманки невідомого генезу корелюється з 

досягненнями в діагностичних методиках, включаючи 

широкодоступність та швидкі терміни виконання. Виникнення 

полімеразної ланцюгової реакції, вдосконалених культуральних 

методик та кращого розуміння атипового вірусного і 

бактеріального патогенезу, та аутоімунних процесів вірогідно 

сприяли ранній діагностиці причин лихоманки без причини та 



дитячої лихоманки, яка переходить в категорію лихоманки 

невідомого генезу.  

Більшість причин "недіагностованої" лихоманки невідомого генезу 

належить до доброякісних, в основному зі спонтанним 

розрішенням без встановленої причини. Ці причини можливо 

складаються з тривалих вірусних синдромів чи атипових 

бактеріальних інфекцій, які важко підтвердити. Деякі дослідження 

свідчать про те, що близько 50% випадків дорослої лихоманки 

невідомого ґенезу залишаються недіагностованими. Такі 

дослідження також свідчать про зменшення кількості інфекційних 

захворювань та збільшення кількості «запальних» діагнозів у 

дорослого населення за аналогічний період часу. Краще 

розуміння чинних етіологічних класифікацій лихоманки 

невідомого ґенезу у дітей покращить здатність лікарів формувати 

диференційний діагноз. 

Обстеження 

На початку розрізнити інфекційні, аутоімунні, злоякісні та інші 

причини лихоманки невідомого ґенезу може бути важко, але 

ретельний збір анамнезу та фізикальний огляд може часто 

спрямувати на прицільний диференціальний діагноз.  

Анамнез та фізикальний огляд 

Оцінка лихоманки невідомого ґенезу повинна бути 

систематичною та проведена поступово згідно з анамнезом та 

результатами фізикального огляду. Детальний збір анамнезу, 

ретельний фізикальний огляд та належна інтерпретація вже 

проведених лабораторних досліджень дуже важливі. Швидкість, з 

якою має бути проведена оцінка, та чи має вона проводитись 

амбулаторно або стаціонарно, залежить значною мірою від того, 

як у пацієнта з’являється хвороба. 

Першим кроком в оцінці лихоманки невідомого генезу є 

переконання в тому, чи присутня лихоманка насправді. 

Батьківське сприйняття лихоманки часто відрізняється від 

медичного визначення. Це може бути корисно для визначення, 



що батьки вважають лихоманкою та чи відрізняється це від 

медичного визначення температури вище 38.0°С. Батьки часто 

повідомляли про тактильну або суб’єктивну лихоманку без 

фактичного вимірювання температури тіла пацієнта пристроєм. 

Слід запитувати батьків, чи перевіряли вони температуру за 

допомогою термометра. 

Псевдолихоманка невідомого ґенезу визначається як послідовні 

епізоди доброякісної інфекції, що проходить самостійно, з 

лихоманкою, яку батьки сприймають як один тривалий епізод 

лихоманки. Потрібно буди уважним, виключивши її перш, ніж 

починати дороговартісне та непотрібне обстеження. Зазвичай 

псевдолихоманка невідомого ґенезу починається з чітко 

визначеної інфекції (найчастіше вірусної), яка проходить 

самостійно, але далі можуть бути інші вірусні захворювання з 

гарячковим синдромом, які погано діагностуються. Діагностика 

псевдолихоманки невідомого ґенезу вимагає детального збору 

анамнезу, зосереджуючись на виявленні афебрильних періодів 

між епізодами лихоманки. Диференціація псевдолихоманки 

невідомого ґенезу від справжньої лихоманки невідомого ґенезу 

може бути складним завданням. Якщо запідозрена 

псевдолихоманка невідомого ґенезу та пацієнт не здається 

хворим, може бути корисним ведення щоденника лихоманки. В 

рідкісних випадках може бути необхідна базова лабораторна 

оцінка. 

Особливо важливі наявність будь-яких супутніх симптомів та 

термін прийому жарознижуючих засобів. Детальний опис 

характеру лихоманки пацієнта, такого як періодична (наприклад, 

туберкульоз), рецидивуюча (переміжні розлади лихоманки), 

рецидивна (хвороба від укусів щурів), ремітуюча (наприклад, 

ендокардит, ювенільний ідіоматичний артрит) або стійка (гнійний 

абсцес) може іноді звужувати диференційний діагноз. 

Інформація щодо частоти та тривалості лихоманки може бути 

корисною у визначенні кривої лихоманки та здатності 

зафіксувати лихоманку в медичній установі. Періодичність 

лихоманки та наявність інших симптомів в момент лихоманки 

може допомогти в постановці певних діагнозів, таких як 



періодична лихоманка, афтозний стоматит, аденопатія (PFAPA) 

або інших переміжних розладів лихоманки, без подальшої 

оцінки. 

Лихоманка може бути початковим проявом певних синдромів 

імунодефіциту, але в таких пацієнтів є ананмез повторних 

інфекцій, діарейного синдрому або аномальні фізикальні 

знахідки, такі як висипка. Наявність в анамнезі атопії або 

аутоімунної хвороби збільшує ймовірність аутоімунної чи 

ревматологічної причини. Крім того, нейтропенічна лихоманка в 

деяких випадках може потребувати невідкладної медичної 

допомоги, та нейтропенія може розширити пошук 

потенціального джерела інфекції з лихоманкою при звуженні 

діагностичних можливостей (наприклад, циклічна нейтропенія). 

Визначення факторів ризику пацієнта щодо нейтропенічної 

лихоманки та будь-які пов’язані з нею симптоми є важливим 

кроком в оцінці лихоманки невідомого ґенезу. 

Може бути корисним інформація щодо етнічної приналежності, 

раси, сімейного анамнезу та генетичного походження пацієнта. 

Переміжні розлади лихоманки часто протікають в сім’ях та більш 

поширені в певних етнічних групах. Наприклад, спадкова 

вегетативна дистонія є найпоширенішою серед населення 

Ашкеназі, тоді як Середземноморська лихоманка 

спостерігається у населення арабського, єврейського, 

вірменського та турецького походження. 

Слід брати до уваги географічне розташування та відповідні 

ендемічні патогени, які є причиною лихоманки невідомого ґенезу. 

Наприклад, Каліфорнійська лихоманка (коксидіоїдомікоз) 

частіше зустрічається в Південно-західній частині США та 60% 

випадків плямистої лихоманки Скелястих Гір відмічалося в Північній 

Кароліні, Оклахомі, Арканзасі, Міссурі та Теннессі. 

Подорожування або проживання в цих районах є важливим 

показником для постановки цього діагнозу. Ретельний анамнез 

подорожей є критично важливим для встановлення лихоманки 

невідомого ґенезу та повинен включати вплив тварин, незвичну 

їжу, укуси комах та контакт із хворими. Навіть якщо немає 



анамнезу подорожей, лікарі повинні визначити загальний вплив 

на пацієнта будь-яких домашніх або диких тварин (вдома, на 

дитмайданчику, у друга або в будинку родичів) замість того, щоб 

просто запитати «У вас є домашні тварини?» при оцінці зоонозів 

(Таблиця 1). Аналогічно ретельний анамнез будь-яких контактів із 

хворими або ризиковані події (недавні відвідування інших країн, 

в'язниць, безпритульних) можуть допомогти звузити 

диференціальну діагностику, яка заснована на епідеміологічних 

чинниках. 

Багато причин лихоманки невідомого ґенезу супроводжуються 

пов’язаними симптомами. Детальний огляд систем та їх 

тимчасове відношення до лихоманки може привести до 

постановки діагнозу. Багато пацієнтів з лихоманкою невідомого 

генезу отримували різні методи лікування, саме тому важливо 

визначити, чи може терапевтичне втручання вплинути на перебіг 

хвороби або лихоманки. Це особливо важливо, оскільки 

медикаментозна лихоманка є однією з причин лихоманки 

невідомого ґенезу, і просто припинення постійно вживаного 

засобу може призвести до зниження температури. 

Найважливішим аспектом оцінки лихоманки невідомого ґенезу є 

повторний збір анамнезу і заохочення пацієнта та сім’ї 

повідомляти будь-які нові, інші чи нехарактерні ознаки або 

симптоми незалежно від того, наскільки неважливими вони 

можуть здаватися. Більшість випадків лихоманки невідомого 

ґенезу діагностуються завдяки важливій анамнестичній 

інформації, яка направляє в напрямку подальшої оцінки. 

Слід провести ретельний фізикальний огляд з документацією 

життєвих показників та будь-яку зареєстровану втрату ваги. 

Фізикальні ознаки зазвичай свідчать про доказ основного діагнозу. 

Повинні проводитися серійні фізикальні огляди та встановлення 

спостереження за контрольованим стаціонарним пацієнтом 

може бути корисним, оскільки до 25% важливих фізикальних 

знахідок можуть бути відсутні під час опису. 



З іншого боку, достатньо нормальні знахідки під час фізикального 

огляду під час первинної оцінки лихоманки невідомого ґенезу 

більше свідчить про доброякісну причину. 

Під час оцінки, коли лікар збільшує ступінь лабораторного та 

візуалізаційного оцінювання, мають важливе значення повторне 

збирання анамнезу та фізикальне обстеження. Вони можуть 

додати нову інформацію, яка може допомогти у визначенні 

відповідних лабораторних досліджень та візуалізації. 

 

Лабораторні дослідження та візуалізація 

Можна використовувати ряд базових лабораторних досліджень 

для визначення причини лихоманки невідомого ґенезу. Загальний 

аналіз крові (ЗАК) з визначенням лейкоцитарної формули та 

мазок допомагають в припущенні інфекційної або онкологічної 

причини. Рекомендується зробити посів крові та сечі з розумінням 

того, що можуть знадобитися повторні культури. Якщо у пацієнта 

є неврологічні симптоми, може також бути показане 

дослідження ліквору. По можливості, культури слід отримати до 

початку прийому антибіотиків, щоб уникнути неоднозначності та 

суперечливості результатів. Аномальні зміни в електролітах крові 

або печінкових ферментах можуть вказувати на вірусні, атипові 

бактеріальні або гематологічні причини. Специфічне 

молекулярне тестування на ВІЛ, туберкульоз чи атипові 

бактеріальні збудники та вірусні серології є дорого вартісним, а 

затримка кінцевих результатів може тривати від декількох днів до 

тижнів. Ці тести слід проводити на основі конкретних факторів 

ризику або суттєвих фізикальних знахідок. 

Тестування на гостро фазові показники, такі як C-реактивний 

білок (СРБ), швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) та феритин, є 

загальними при оцінці лихоманки невідомого ґенезу. Результати 

цих тестів неспецифічні та не є діагностичними для будь-якого 

конкретного захворювання. З іншого боку, підвищення 

ревматичних проб повинні заохотити лікаря продовжити 

діагностичний пошук. Слід зазначити, що нормальні показники 



ревматичних проб не виключають серйозні причини лихоманки 

невідомого ґенезу. 

СРБ – це кільцеподібний білок, який складається з п’яти 

субодиниць, що синтезується печінкою у відповідь на запалення. 

Підвищення рівня СРБ в сироватці крові відбувається протягом 6 

годин після дії тригеру, досягає піку та швидко знижується після 

подальшого розрішення стимулу. Фізіологічні рівні СРБ різні в 

залежності від віку, статі, наявності ожиріння, толерантності до 

фізичних вправ, недосипання та рівня стресу. Тому лікарі повинні 

визначати відносне підвищення СРБ від вихідного рівня у пацієнта, 

а не покладатися на єдине початкове значення. СРБ може бути 

патологічно підвищеним у великому ряді різноманітних 

хвороботворних процесів, включаючи запальні, інфекційні та 

аутоімунні. Існував великий інтерес до СРБ як до провісника 

серйозної бактеріальної інфекції та поточні дані свідчать про те, 

що помірно підвищений СРБ необхідний для визначення 

специфічності бактеріальної інфекції. Під час оцінки лихоманки 

невідомого ґенезу, особливо в лікарняних умовах, незначно 

підвищений СРБ не повинен використовуватися для виключення 

певного процесу захворювання. Тенденційні значення СРБ – це 

більш цінний діагностичний інструмент, та може бути 

використаний для оцінки відповіді на лікування і орієнтиром в 

методах лікування. 

ШОЕ реагує на стимули, подібні до тих, що впливають на синтез 

СРБ, але підіймається повільніше та має довший період 

напіврозпаду. ШОЕ є непрямим вимірюванням концентрації 

гострофазового білка крові. Фізіологічні значення різні залежно від 

статі, віку та інших факторів. ШОЕ крові може змінюватися у 

випадках аномальних концентрацій білка крові, включаючи 

фібриноген, альбумін та імуноглобулін. Крім того, ШОЕ залежить 

від концентрації гемоглобіну та розміру, форми та кількості 

еритроцитів. ШОЕ використовується для визначення хронічного 

запалення чи інфекції, але з вищезазначених причин його слід 

використовувати з обережністю як діагностичний засіб, особливо 

при встановленні можливих змін концентрації білка в сироватці 

крові. 



Феритин – ще один реагент гострої фази. Підвищення феритину 

(за відсутності підвищеного заліза) може свідчити про 

інфекційний, аутоімунний, онкологічний або запальний процес. 

Деякі вчені припускають, що феритин сироватки крові може бути 

корисним в оцінці лихоманки невідомого ґенезу для 

встановлення інфекційної або неінфекційної причини. Феритин 

сироватки крові може бути особливо корисним в діагностиці 

гемофагоцитарного лімфогістіоцитозу (ГЛГ) як більш 

загальновизнана причина дитячої лихоманки невідомого ґенезу. 

Останні рекомендації можуть допомогти в діагностиці 

захворювання та значення сироваткового феритину більше 10 000 

мкг/мл в 90% чутливе та в 96% специфічне для ГЛГ. 

Рентгенограми та візуалізація можуть грати певну роль в оцінці 

лихоманки невідомого ґенезу, але дослідження показують, що 

емпірична візуалізація має обмежену користь. Рентгенографія 

ОГК повинна виконуватися, якщо присутні легеневі симптоми або 

підозра на атипову бактеріальну інфекцію, ВІЛ, туберкульоз або 

онкологічний процес. Додаткові методи візуалізації, зокрема 

комп’ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна 

томографія (МРТ), пов’язані з багатьма ризиками та повинні 

виконуватись прицільно. Відомо, що КТ збільшує ризик розвитку 

лейкемії та пухлин мозку у дітей, а виконання МРТ займає багато 

часу та часто вимагає седації у маленьких дітей. Отже, ми 

рекомендуємо раціональну візуалізацію з підозрою на конкретні 

діагнози. Наприклад, у хворого з симптомами, що пов’язані з 

ШКТ, втратою ваги та підвищенням СРБ/ШОЕ, абдомінальна КТ 

може допомогти діагностувати запальне захворювання 

кишківника, абсцес або рак. Варто зазначити, що всі пацієнти з 

потенціальним ризиком розвитку злоякісної пухлини повинні 

зробити рентгенографію ОГК для оцінки пухлини середостіння 

перед КТ або МРТ, щоб уникнути ускладнень дихальних шляхів, 

лежачи на спині під час візуалізації. 

Інші методи візуалізації не достатньо вивчені в діагностиці дитячої 

лихоманки невідомого ґенезу. Обмежені докази у дітей та 

додаткові дослідження у дорослих свідчать про те, що ці 

методики мають низьку чутливість та специфічність для оцінки 



лихоманки невідомого ґенезу та повинні бути використані лише 

якщо традиційна візуалізація не може підтвердити діагноз. 

Якщо гарячка зберігається, і лабораторні дослідження та 

візуалізація не дозволяють виявити основну причину, можуть бути 

необхідні інвазивні втручання. Для оцінки може бути проведена 

біопсія кісткового мозку при підозрі на онкологічну або 

гематологічну етіологію. Люмбальна пункція, торакоцентез, біопсії 

також можуть призначатися, щоб отримати рідину або тканину 

для аналізу. Їх виконують в критичних випадках у пацієнта не у 

гострому стані. 

 

Початковий діагностичний підхід 

Ми рекомендуємо проводити первинну лабораторну оцінку 

дитячої лихоманки невідомого ґенезу, яка складається із 

загального аналізу крові, базового біохімічного аналізу крові, 

функціональних тестів печінки, аналізу сечі і культур крові та сечі. 

Якщо у пацієнта є неврологічна симптоматика, може бути 

розглянуте проведення дослідження ліквору. Ці тести слід 

проводити перед початком лікування для запобігання погіршення 

результатів. 

Оцінка лихоманки невідомого ґенезу повинна бути 

цілеспрямованою, якщо будь-які знахідки в анамнезі, 

фізикальному обстеженні або лабораторна оцінка та 

візуалізація вказують на пряму підозру ураження системи органів 

чи діагноз. Пацієнт з відомим впливом кліща, висипкою та 

гіпонатріємією повинен пройти серологічну оцінку на плямисту 

лихоманку Скелястих гір, хворобу Лайма, ерліхіоз, анаплазмоз 

або бабебіоз в залежності від ендемічного регіону або анамнезу 

подорожей. Коли приймається рішення про необхідні 

лабораторні дослідження, слід зазначити, що нетипові прояви 

типових захворювань спричиняють лихоманку невідомого ґенезу 

частіше, ніж незвичайні або рідкісні захворювання. У дитини, яка 

поступає з лихоманкою, висипом, лімфаденопатією та 

підвищення активності трансаміназ, скоріше за все Ебштейна-



Барр вірус або цитомегаловірусна інфекція, ніж ГЛГ або 

системний червоний вовчак. У пацієнта не у гострому стані 

виключення загальної причини лихоманки невідомого ґенезу 

перед тестуванням на нетипові причини або проведенням 

інвазивного втручання, може мінімізувати ймовірність розвитку 

хибно-позитивних, хибно-негативних або сумнівних результатів для 

рідкісних захворювань. 

Ми виробили початковий діагностичний алгоритм, який 

заснований на спектрі етіологічних категорій лихоманки 

невідомого ґенезу, який формується при надходженні підозрілого 

для певного процесу захворювання. Рекомендована оцінка 

забезпечує діагностичні «перші кроки» в оцінці тих категорій, які 

можуть проводитися перед направленням на спеціалізовані або 

інвазивні втручання. Такий багаторівневий підхід до лихоманки 

невідомого ґенезу може зменшити загальні витрати та 

використання інвазивного втручання. 

 

Тактика ведення та емпіричне лікування 

Початкова тактика ведення лихоманки невідомого ґенезу 

залишається предметом дискусій. Дитяча лихоманка невідомого 

ґенезу часто переліковуються, оскільки більшість випадків 

спричинені доброякісними або не гострими захворюваннями. 

Занепокоєння лікаря щодо серйозних захворювань або тиску 

батьків може призвести до емпіричного лікування перед 

проведенням достатньої оцінки. Лікарі можуть бути схильні 

починати прийом жарознижуючих, кортикостероїдів або 

антибіотиків в разі невідомого перебігу захворювання, що може 

вплинути на лабораторні дані, візуалізацію або лікування. Багато 

випадків лихоманки невідомого ґенезу розрішилися без діагнозу, і 

емпіричне лікування може замаскувати діагноз небезпечних для 

життя онкологічних, інфекційних та аутоімунних захворювань. 

Емпіричне лікування слід розпочинати з обережністю та в 

поєднанні з доречним тестуванням. 



Першим кроком в тактиці ведення лихоманки невідомого ґенезу 

є припинення прийому неважливих фармакологічних засобів, 

включаючи жарознижуючі. Медикаментозна лихоманка може 

проявитися в будь-який час після прийому ліків, із загальною 

частотою до 5%. Медикаментозна лихоманка є основним 

джерелом лихоманки невідомого ґенезу, а причиною може бути 

будь-який препарат, включаючи антибіотики, ібупрофен та 

ацетамінофен. Після припинення прийому препарату 

лихоманка зазвичай вщухає протягом 24 годин або два періоди 

напіврозпаду препарату, як правило, розрішується протягом 72-

96 годин. Якщо є підозра на медикаментозну лихоманку, а 

пацієнт приймає багато медикаментів, усунення одного 

препарату за раз може допомогти у виявлені провокуючого 

фактору. Однак повинні бути досліджені інші причини лихоманки, 

виходячи зі знахідок під час анамнезу та фізикального 

обстеження, коли припиняють прийом ліків для переконання, що 

розрішення лихоманки скорі за все обумовлено 

медикаментозною лихоманкою, ніж іншою причиною. 

У здорової дитини з лихоманкою невідомого ґенезу, яка добре 

виглядає, ми не рекомендуємо регулярне використання 

емпіричних антибіотиків або протизапальних препаратів. 

Емпіричні антибіотики можуть затримувати діагностику 

поширених інфекційних причин лихоманки невідомого ґенезу, 

таких як ендокардит, остеомієліт, інфекції ЦНС або абсцес. 

Педіатри зазвичай призначають тетрацикліни (а саме 

доксициклін) або макроліди для передбачуваних атипових 

бактеріальних інфекцій за відсутності факторів ризику або 

клінічних критеріїв для цих захворювань. Ці препарати активні 

проти деяких типових бактерій та мають обмежені протизапальні 

ефекти, які можуть затримати прояв або природний патологічний 

процес інших причин лихоманки невідомого ґенезу. Ми 

рекомендуємо використовувати ці препарати, якщо є висока 

клінічна підозра, та тільки після отримання діагностичних тестів на 

збудника. 

Рішення щодо використання емпіричних протизапальних засобів 

є неоднозначним. Кортикостероїди можуть відігравати важливу 



роль в лікуванні певних причин лихоманки невідомого ґенезу, 

наприклад, аутоімунне захворювання. У більшості випадків 

аутоімунних захворювань немає термінового емпіричного 

лікування, а лікування повинно призначатися після підтвердження 

діагнозу. З одного боку, кортикостероїди впливають на широкий 

спектр фізіологічних процесів, включаючи вплив на імунну 

систему; може потенційно збільшити ризик набуття інфекції або 

погіршення перебігу інфекції, і може погіршити діагностичну 

користь зразків крові та тканин в онкологічному тестуванні та 

постановці діагнозу. З іншого боку, імуносупресія не повинна 

бути протипоказом до призначення конкретних короткодозових 

кортикостероїдів. Клінічна імуносупресія, пов’язана із 

застосуванням кортикостероїдів, проявляється після 14-21 днів 

щоденного прийому. Ми рекомендуємо застосовувати 

кортикостероїди, якщо є серйозна підозра на аутоімунні та 

запальні стани, такі як системний червоний вовчак або 

ювенільний ідіопатичний артрит, але лише в тих випадках, коли 

виключена онкологічна етіологія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1. Зоонози та гарячка невідомого генезу 

Зона ризику Зоонози 

Птахи Орнітоз, криптоспоридіоз, гістоплазмоз, лихоманка Західного Нілу 

Коти Bartonella henselae, туляремія, Pasteurella multocida, сказ, Capnocytophaga, 

Salmonella, Campylobacter, Cryptosporidium, Giardia lamblia, Toxoplasma gondii, 

Toxocara cati, Echinococcus, Ancylostoma braziliense, Dipylidium caninum, 

лептоспіроз, Sporothrix schenckii, Microsporum canis 

Корови, вівці, кози Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella, Cryptosporidium, Coxiella, туляремія, 

Brucella 

Собаки Сказ, Brucella, Pasteurella multocida, Capnocytophaga, Salmonella, Campylobacter, 

Giardia lamblia, Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Echinococcus, Dipylidium 

caninum 

Тхори Salmonella, Campylobacter, криптоспоридіоз, токсокароз, туберкульоз, 

лептоспіроз, лістеріоз, грип, Giardia, Mycobacterium microti,сказ 

Водні (риба, водні 

ссавці, устричні 

молюски) 

Mycobacterium marinum, шистосомоз, Vibrio parahaemolyticus, V vulnificus, Brucella 

Legionella, Pseudomonas, Parachlamydia, Giardia, Mycobacterium leprae, M avium, 

M marinum, M ulcerans, M simiae, Burkholderiaceae, Coxiella burnetii, Francisella 

tularensis, Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Listeria monocytogenes, Helicobacter 

pylori, Cryptococcus neoformans 

Білки Toxoplasma gondii, Rickettsia prowazekii 

Коні Salmonella, Campylobacter, Cryptosporidium, Giardia lamblia, Clostridium difficile, 

Brucella, Rhodococcus equi, Coxiella burnetii 

Комахи (москіти, 

кліщі, блохи) 

Малярія, Trypanosoma cruzi, кінський енцефаліт, лихоманка Західного Нілу, 

хвороба Лайма, ерліхіоз, бабезіоз, Yersinia pestis, туляремія, Dirofilaria immitis, 

лейшманія, колтівіруси (колорадська кліщова лихоманка), хвороба Лайма, 

американський кліщовий рикетсіоз, вірус тосканської лихоманки 

Зайці Salmonella, туляремія, Yersinia, Cryptosporidium, Trichophyton, Pasteurella multocida, 

сказ, бабезіоз 

Рептилії Salmonella, Edwardsiella tarda, Plesiomonas, лінгвадулідоз 

Гризуни Туляремія, лептоспіроз, лихоманка укусу щурів (Streptobacillus moniliformis and 

Spirillum minus), сказ, Salmonella, вірус лімфоцитарного хоріоменінгіту, 

Trichophyton, hantavirus, Pasteurella 

 

Таблиця 2. Фізикальні знахідки та діагнози, які пов’язані з 

лихоманкою невідомого ґенезу 

Система Знахідка Пов’язані захворювання 

Черевна порожнина 

 Гепатомегалія Лімфома, метастатична карцинома, рецидивуюча 

лихоманка, гранулематозний гепатит, гемофагоцитарний 

лімфогістіоцитоз, Ку-лихоманка, лихоманка Тайфхолда, 

вірусні інфекції, сальмонельоз, бруцельоз, бартонельоз, 

ендокардит, малярія, лейкемія 

 Болісний край печінки Бартонельоз, абсцес печінки 

 Абсцес селезінки Інфекційний ендокардит, бруцельоз, черевний тиф 

 Спленомегалія Лейкемія, лімфома, туберкульоз, бруцельоз, Інфекційний 

ендокардит, цитомегаловірус, гемофагоцитарний 

лімфогістіоцитоз, Ебштейна-Бар вірус, орнітоз, рецидивуюча 

лихоманка, черевний тиф, плямиста лихоманка Скелястих 

гір, хвороба Кікучі-Фуджимото 

Грудна клітка 

 Шум Інфекційний ендокардит, міксома передсердь 

 Відносна брадикардія Черевний тиф, малярія, орнітоз, лептоспіроз, центральна 

лихоманка, лікарська лихоманка 



Очі 

 Аномальні знахідки 

при фундоскопічному 

огляді 

Міліарний туберкульоз, токсоплазмоз, васкуліт 

 Кон’юнктивальна 

гіперемія 

Лептоспіроз, рецидивуюча лихоманка, плямиста лихоманка 

Рокі-Маунтайна 

 Коньюктивіт Ебштейна-Барр вірус, хвороба Ньюкасла, лептоспіроз, 

хвороба Кавасакі (лімбічне «утримання»), туберкульоз, 

системний червоний вовчак, бартонельоз, хламідійна 

інфекція, гістіоплазмоз, періодичний синдром, асоційований 

з рецептором фактора некрозу пухлин, сімейний холодовий 

ауто запальний синдром 

 Зниження звуження 

зіниць 

Гіпоталамічна або вегетативна дисфункція 

 Сухий кератит Спадкова вегетативна дистонія, системний червоний вовчак, 

вузликовий поліартеріїт, синдром Шегрена 

 Ішемічна ретинопатія Вузликовий поліартеріїт 

 Периорбітальний 

набряк 

Періодичний синдром, асоційований з рецептором фактора 

некрозу пухлин 

 Субкон’нюктивальний 

крововилив 

Ендокардит, трихінельоз 

 Ураження увеального 

тракту 

Туберкульоз, ювенільний ідіопатичний артрит, токсоплазмоз, 

саркоїдоз, системний червоний вовчак 

Лімфатичні вузли 

 Лімфаденопатія Лімфома, бартонельоз, туберкульоз, венерична 

лімфогранулома, цитомегаловірус, Ебштейна-Бар вірус, ВІЛ, 

токсоплазмоз, ювенільний ідіопатичний артрит, бруцельоз, 

хвороба Кікучі-Фуджимото, туляремія, вірусні інфекції, 

мікобактеріальна інфекція, лейкемія, синдром 

гіперімуноглобуліну D, сімейний холодовий аутозапальний 

синдром 

Урогенітальна 

 Епідидимоорхіт Туберкульоз, лімфома, бруцельоз, лептоспіроз, Ебштейна-

Барр вірус, бластомікоз, карцинома 

Скелетно-м’язова 

 Болі в кістках Остеомієліт, злоякісні новоутворення, дитячий кортикальний 

гіперостоз 

 Симптом 

Пастернацького 

Хронічний пієлонефрит, перинефральний абсцес 

 Гіперактивні 

рефлекси 

Гіпертиреоз 

 Гіпоактивні рефлекси Спадкова вегетативна дистонія 

 Болючість суглобів Сімейна Середземноморська лихоманка, лихоманка від 

укусів щурів, системний червоний вовчак, хвороба Лайма, 

венерична лімфогранулома, бруцельоз, синдром 

гіперімуноглобуліну D, періодичний синдром, асоційований з 

рецептором фактора некрозу пухлин 

 Болі в м’язах Бруцельоз, трихінельоз, арбовірусна інфекція, дематоміозит, 

поліартеріїт, піддіафрагмальний абсцес (трапецієвидна 

болючість) 

 Болі в хребті Підгострий остеомієліт хребців, інфекційний ендокардит, 

бруцельоз, тифоїдна лихоманка 

Ротоглотка 

 Аномальний ріст зубів Ангідротична ектодермальна дисплазія 

 Абсцес зуба або лиця Гайморит, абсцес мозку, абсцес середостіння 

 Носова кровотеча Рецидивуюча лихоманка, лейкемія, орнітоз, ревматична 

лихоманка 

 Гіпертрофія ясен Лейкемія, гістіоцитоз клітин Лангерганса 



 Глоткова гіперемія Цитомегаловірус, Ебтейна-Бар вірус, токсоплазмоз, 

туляремія, лептоспіроз 

 Малиновий язик Спадкова вегетативна дистонія 

 Виразки Хвороба Бехчета; періодична лихоманка, афтозний 

стоматит, фарингіт та лімфаденіт (PFAPA); синдром 

гіперімуноглобуліну D 

Шкіра (скорочений варіант) 

 Вугрова шкіра Спадкова вегетативна дистонія 

 Зниження волосся на 

шкірі, гіпогідроз 

Ангідротична ектодермальна дисплазія 

 Зневоднення Нецукровий діабет, ектодермальна дисплазія, спадкова 

вегетативна дистонія 

 Вузлова еритема Інфекція, ювенільний ідіопатичний артрит, системний 

червоний вовчак, малігнізація, запальні захворювання 

кишківника 

 Мігруюча еритема Хвороба Лайма; висипання, пов’язані з Південним кліщем 

(STARI) 

 Струп Туляремія 

 Плямиста 

помаранчево-рожева 

висипка 

Ювенільний ревматоїдний артрит 

 Еритема на щоках Системний червоний вовчак 

 Помітні пурпурні 

ураження 

Вузликовий поліартеріїт 

 Петехії Ендокардит, бактеріємія, вірусні інфекція, рикетсії 

 Себорейна висипка Гістіоцитоз 

 Уртикарна 

макульозна висипка 

Сироваткова хвороба, сімейний холодовий аутозапальний 

синдром, синдром Макла-Уелса, мультисистемне запальне 

захворювання неонатального віку 

 

 

Таблиця 3. Поширені причини медикаментозної лихоманки 

Клас Медикаменти 

Протимікробні засоби Ацикловір, карбапенеми, цефалоспорини, тетрацикліни, 

мебендазол, нітрафурантоїн, пеніциліни, рифам пін, 

сульфаніламіди, ванкоміцин 

Протисудомні засоби Барбітурати, карбамазепін, фенітоїн 

Антидепресанти Доксепін, номіфензин 

Антибластомні препарати 6-меркаптопурин, блеоміцин, хлорамбуцил, цисплатін, цитозин 

арабінозид, даунорубіцин, гідро сечовина, інтерферон, L-

аспарагіназа, прокарбазін, стрептозоцин, вінкрістін 

Серцево-судинні препарати Кофібрат, дилтіазем, домутамін, фуросемід, гепарин, гідралазін, 

гідрохлортіазид, метилдофа, окспренолол, прокаїнамід, хінідін, 

тріамтерен 

Гістамін-2 блокатори Циметидин, ранітидин 

Імуносупресанти Азатіоприн, еверолімус, мікофенолат мофетил, сіролімус 

Нестероїдні протизапальні засоби Ібупрофен, суліндак, фенотіазіни, саліцилати 

Інші Алопуринол, антигістамінні, фолієва кислота, лікарські рослинні 

препарати, йодид, метоклопрамід, піперазин, пропілтіоурацил, 

простогландин E2, ринодрін, сульфазалін, симпатоміметики, 

теофілін, тироксин 

 



Цілеспрямований підхід до лихоманки невідомого ґенезу на 

основі категорій з підозрою на захворювання 

с  
 

 

 

  

 Зупинити прийом неосновних медикаментів  Зупинити прийом неосновних медикаментів 
 Загальний аналіз крові з підрахунком 

лейкоцитарної формули 
 Загальний аналіз крові з підрахунком 

лейкоцитарної формули 

 Базова метаболічна панель  Базова метаболічна панель 
 Печінкові проби  Печінкові проби 

 Аналіз сечі  Аналіз сечі 
 Рентгенограма за показами  Культури бактерій 
 Спостереження та серія обстежень  Спинномозкова пункція за показаннями 
 

 Розглянути призначення С-реактивного білка 

  Рентгенограма за показами 

  Емпірично антибіотики (після культурального 

дослідження) 

  Декілька об’єктивних оглядів 

  

 

 

    
 Культуральне 

дослідження (повторити 

за потребою) 

 Сечова кислота  Антинуклеарні антитіла  Імуноглобуліни 

 Спинномозкова пункція 

за показаннями 
 Лактатдегідрогеназа  Ревматоїдний фактор  Лімфоцитарні 

маркери 
 Специфічний 

молекулярний тест чи на 

антитіла 

 Феритин  C3, C4, CH50  Уточніть титр антитіл до 

відомих вакцинацій 

 СРБ/ШОЕ при підозрі на 

ендокардит,  
 Мазок 

периферичної крові  
 Функціональні тести щитоподібної 

залози 
 

остеомієліт або абсцес  Рентгенографія ОГК  Маркери запалення (СРБ, ШОЕ, 

феритин) 
 

 Візуалізація за показами  Утриматись від 

прийому стероїдів 
  

 Емпірично антибіотики 

(після культурального 

дослідження) при появі 

хвороби 

   

    

 

 

 Додаткові серології 

 Біопсію кісткового мозку 

 Візуалізацію за показами: остеосцинтиграфія, 
 ПЕТ, рентген верхніх відділів ШКТ і т.д 

Лихоманка ≥8 днів  

Добре переноситься 

Початкові обстеження Госпіталізація 

Лікувати причину 

Причина розпізнана або 

розрішення лихоманки 

Прицільні обстеження 

Інфекційні Онкологічні Аутоімунні/Ревматологічні Імунодефіцитні 

Прицільні 

обстеження 

Без певної причини 

Так Ні 

Так 

Ні 

Не знайдено жодної причини 

Обговорити 
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