
 

У 15-30% дітей та 5-15% дорослих причиною болю в горлі є інфекція, що спричинена бета-

гемолітичним стрептококом групи А (БГСА). Найчастіше випадки інфікування трапляються в 

кінці зими або ранньою весною. Найбільш визначними прогностичними ознаками інфекції 

БГСА є: вік пацієнта від 5 до 15 років, відсутність кашлю, м’яка шийна аденопатія, ексудати 

мигдаликів і гарячка. Для діагностики даного виду фарингіту необхідно провести швидкий 

аналіз виявлення антигенів у пацієнтів з балами 2-3 по шкалі FeverPain або Centor. Перша лінія 

лікування фарингіту БГСА включає в себе 10-денний курс пеніциліну або амоксициліну. 

Пацієнтів, які страждають алергією на пеніциліни, можна лікувати цефлоспоринами 

першого покоління, кліндаміцином або макролідними антибіотиками. Нестероїдні 

протизапальні засоби більш ефективні ніж ацетамінофен та плацебо для лікування гарячки 

та болю. Кортикостероїди лише забезпечують незначне зменшення тривалості симптомів і 

не повинні використовуватися регулярно. Допустиме використання різних пастилок для 

горла із знеболюючим та протизапальним ефектом 

                       КЛЮЧОВА РЕКОМЕНДАЦІЯ                                               РІВЕНЬ ДОКАЗОВОСТІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Лікарі повинні діагностувати БГСА використовуючи  

методики модифікованого балу Сentor, шкали 

FeverPAIN  з селективним використанням швидкого 

аналізу на виявлення антигенів. 

А 

Пеніцилін є антибіотиком першої лінії в лікування БГСА 

фарингітів А 

Симптоматичне лікування  фарингіту БГСА може 

включати медикаментозну терапію НПЗЗ, пастилками 

для горла, антисептичними препаратами 
А 

* A = Послідовний, якісний  та орієнтований на пацієнта доказ; B = суперечливі або обмежені  в якості орієнтовані 

на пацієнта докази; C = консенсус, орієнтовані на хворобу докази, звичайна практика, експертні висновки. 

Існує кілька факторів ризику, які збільшують ймовірність фарингіту, спричиненого БГСА. 

Найвищий ризик спостерігається у  дітей віком від 5 до 15 років, які протягом останніх 72 годин 

контактували з особою, що інфікована БГСА. Інкубаційний період становить від 24 до 72 годин. 

Провідні спеціалісти  Американського товариства інфекційних захворювань (IDSA) свідчать про 

те, що Інфекція бета-гемолітичного стрептококу є рідкістю у дітей молодше 3 років. 

Поширеність гострого фарингіту, що спричинений інфекцією БГСА у дорослих, становить від 

5% до 15% . Даний  фарингіт  частіше зустрічається в кінці зими та  в період ранньої весни. 

Підвищений ризик інфікування в дорослих, які часто перебувають  у контакті з дітьми у школі 

(вчителі, працівники їдалень і т.д.). 

 

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА 

БГСА-фарингіт слід запідозрити у пацієнтів з лихоманкою, тонзилярними ексудатами, 

відсутністю кашлю, інтенсивним запаленням мигдаликів, гострим початком та незначним 

збільшенням передніх груп лімфовузлів. Інфекційний мононуклеоз слід розглядати у пацієнтів 

зі збільшенням задніх груп лімфовузлів, стомлюваністю та атиповим лімфоцитозом. Ящур  



повинен  розглядатися у пацієнтів з  везикулярними виразками у роті, що  іноді 

супроводжуються з  екзантемами на руках і ногах. Клінічні алгоритми, такі як модифікована 

шкала «Centor» та «FeverPAIN» можуть бути використані для виявлення пацієнтів з низьким, 

середнім і високим ризиком інфікування Бета-гемолітичним стрептококом групи А. 

МОДИФІКОВАНА ШКАЛА «СENTOR» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАЦІЄНТ З БОЛЕМ У ГОРЛІ 

ВИКОРИСТОВУЄМО ШКАЛУ: 

КРИТЕРІЙ                                                 БАЛИ______________________ 

Кашель                                                    1 

Набряклі та м’які                                  1                                          

передньошийні лімфовузли 

Температура >38°C                               1 

Набряк чи ексудація мигдаликів     1                                                                                       

Вік: 

від 3 до 14 років                                    1  

від 15 до 44 років                                  0 

45 років і старші                                   -1 

                                      ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ____________________ 

 

 

 

 Бал ≤ 0 Бал = 1 Бал = 2 Бал = 3 Бал ≥ 4 

Ризик БГСА 

фарингіту    

1-2,5 % 

Ризик БГСА 

фарингіту    

5-10 % 

Ризик БГСА 

фарингіту    

11-17 % 

Ризик БГСА 

фарингіту    

28-35 % 

Ризик БГСА 

фарингіту    

51-53 % 

Дод. тести\ 

антибіотикотерапія 

не потрібні

 

(як варіант) 

**Посів з 

ротоглотки або 

швидкий тест 

антигени 

Можлива 

емпірична 

антибіотикотерапія 

Лікувати 

антибіотиками 

*Симптоматичне 

лікування 



* Якщо результати швидкого тесту на антигени негативні, пацієнтів слід лікувати 

симптоматично та наголошувати на обов’язковому зверненні через 5 днів у випадку  

збереження чи погіршення симптоматики. Якщо симптоми зберігаються протягом 5 днів, 

пацієнти повинні обстежуватись на рахунок інфекційного мононуклеозу, паратонзилярного 

абсцесу чи ВІЛ. Якщо під час першого відвідування не була посіяна культура ротоглотки, то 

в даному випадку її проведення рекомендоване. 

 

**Посів з ротоглотки не є обов’язковим для дорослих з негативними результатами швидкого 

тесту на антигени. Проте, він є рекомендованим для дітей з негативним тестом у зв’язку з 

більш високим ризиком таких ускладнень як паратонзилярний абсцес, ревматизм, 

постстрептококовий гломерулонефрит. Якщо є можливість використання одного з нових 

високочутливих молекулярних тестів або оптичних імуноаналізів, то посів можна не робити.  

ШКАЛА FeverPAIN 

Ознака\симптом Бал 

Гарячка більше ніж 24 години 1 

Інтенсивне запалення мигдаликів 1 

Звернення на протязі 3 днів після 

появи симптоматики 

1 

Нагноєні мигдалики 1 

Сума: _________ 

Бали Ризик БГСА інфекції Рекомендації 

0-1 1-10% Проводити подальше 

тестування або 

антибіотикотерапію не 

потрібно. Можна розглянути 

посів з ротоглотки для дітей 

віком від 3 до 15 років 

2 11-17% Швидкий тест на антигени 

3 28-35% Швидкий тест на антигени 

4-5 51-53% Емпірична антибіотикотерапія 

 

Клінічні характеристики, сезонність  та вік можуть допомогти диференціювати БГСА-фартингіт 

від подібних захворювань. Зокрема, герпетичний фарингіт можна відрізнити за наявності 

везикулярних екзантем на задній стінці ротової порожнини. Ящур також характеризується 

схожими  болючими утвореннями, проте вони часто поєднуються з екзантемами рук та ніг. 

Вірус Епштейн-Барра викликає 90% випадків інфекційного мононуклеозу, який можна сплутати 

з стрептококовим фарингітом. Проте він зустрічається у осіб віком від 10 до 30 років і пов’язаний 

з підвищеною втомлюваністю, задньошийною лімфаденопатією та атиповим лімфоцитозом. 

 



Клінічні характеристики різних форм фарингітів: 

 

А. Стрептококовий фарингіт у 14-літньої пацієнтки. Гіпертрофія та ексудація мигдаликів. 

В. Інфекційний мононуклеоз у 19-літньої дівчини. Набряклі і червоні мигдалики, що «цілують» язичок. 

С. Вірусний фарингіт у 16-літньої дівчини. Почервоніння мигдаликів без ексудації чи набряку. 

 

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ 

Спираючись на вузький спектр активності, вартість, ефективність та  низьку імовірність 

побічних ефектів, Американська асоціація сімейних лікарів рекомендує пеніциліни. 

Для пацієнтів з алергією по ІV типу (напр. висипка) на пеніциліни рекомендовані 

цефалоспорини 1 покоління. Для пацієнтів з гіперреактивністю І типу ( напр. 

анафілаксія) може бути призначений кліндаміцин, кларитроміцин, азітроміцин. (хоча, 

за дослідженнями 2013 року, істотних відмінностей у ефективності, рівнях рецидиву 

або частоті побічних ефектів між пеніцилінами і цефалоспоринами не виявлено. 

Спілка сімейних лікарів США обрала пеніциліни виходячи з рівня резистентності та 

нижчої вартості). 

 

Рецидивуючий БГСА-фарингіт визначається як  повторне інфікування протягом 30 днів 

після початку захворювання. Така інфекція є, як правило, результатом неправильного 

лікування. Для лікування даної форми  фарингіту ефективні амоксицилін\клавулонат, 

кліндаміцин або в\м пеніцилін G-бензатин. Якщо використовувався для лікування 

первинної інфекції цефалоспорин І покоління, то далі слід використовувати 

цефалоспорин ІІІ покоління. 

  

У дослідженнях 2012 року порівнювався 3-6 та 10-денний курси антибіотикотерапії. 

Виявили, що істотних відмінностей немає, проте варто звертати увагу на поширеність 

ревматичної лихоманки         (з більш високим рівнем поширеності – 10-ти денний курс, 

з більш низьким – 3-6-денний.) 10-ти денний курс також рекомендується 

Американською академією педіатрії, Американською спілкою лікарів та Товариством 

інфекційних хвороб Америки. 

 

Пацієнти з діагнозом БГСА-фарингіт  через 24 години антибіотикотерапії у випадку 

зникнення гарячки можуть повернутись до роботи чи школи. 

 

 



Препарат Доза Тривалість 

Перша лінія лікування 

Амоксицилін Діти: 50 мг\кг в день per os         
(макс. 1г\день). 
Дорослі з фарингітом  
сер. важкості: 500 мг per os 2 
рази на день. 
Дорослі з важким 
фарингітом:  
875 мг  per os 2 рази на день.  

10 днів 

Пеніцилін G бензатин  Діти >27 кг: 600000 МО в\м 
Діти <27 кг: 12000000 МО в\м 

Одна доза 

Пеніцилін V Діти з фарингітом  
сер. важкості:  25 мг\кг на 
день per os на дві дози  
(макс. 1г\день). 
Діти з важким фарингітом: 
50 мг\кг на день per os на дві 
дози ( макс. 1г\день). 
Дорослі: 500 мг per os 2 рази на 
день. 
 

10 днів 

Лікування пацієнтів з реакцією гіперчутливості по IV типу (напр. висип) 

Цефалексин Діти: від 25 до 50 мг\кг на 
день  per os в дві дози  
(макс. 1 г\день).  
Дорослі: 500 мг per os двічі на 
день. 

10 днів 

Лікування пацієнтів з реакцією гіперчутливості по I типу ( анафілаксія) 

Азитроміцин  Діти: 12 мг\кг на день per os       

(макс. 500 мг\день) 

Дорослі: 500 мг per os перший 

день, потім по 250 мг від 2 до 5 

днів.  

5 днів 

Кларитроміцин Діти: 7,5 мг\кг кожні 12 годин     

(макс. 500 мг на дозу). 

Дорослі: 250 мг per os кожні 12 

годин. 

10 днів 

Кліндаміцин Діти: 21 мг\кг per os на день  

розділивши на дози для 

прийому через кожні 8 годин         

(макс. 300 мг на дозу) 

Дорослі: 300 мг per os кожні 8 

годин. 

10 днів 



 

 

СИМПТОМАТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ  

Нестероїдні протизапальні засоби показали найбільшу користь в знятті гарячкового і 

больового синдрому. Кортикостероїди дещо скорочують тривалість симптомів ( 4-

годинне зменшення болю), однак вони для лікування БГСА-фарингіту не 

рекомендовані. Пастилки для горла та анестетики можуть полегшити біль у горлі, але 

їх слід використовувати часто (кожні дві години). Місцеві анестетики, що містять 

бензокаїн можуть застосовуватись дорослими, проте їх не варто призначати дітям, 

оскільки вони можуть призвести до метгемоглобінемії. Китайська фітотерапія не є 

ефективною при симптоматичному лікуванні фарингіту. 

 

ТОНЗИЛЕКТОМІЯ ПРИ РЕЦИДИВУЮЧОМУ СТРЕПТОКОКОВОМУ 

ФАРИНГІТІ 

Американська спілка отоларингологів та щелепно-лицевих хірургів випустила у 2011 

році вказівку щодо загальних показів до тонзилектомії. Тонзилектомія показана: 

 

1) Пацієнтам, у яких 7 або більше бактеріальних\вірусних інфекційних загострень 

горла на 1 рік протягом останнього року АБО 5 чи більше інфекцій на  рік протягом 

останніх 2 років АБО 3 чи більше інфекції на рік протягом останніх 3 років. 

2)Пацієнтам у яких неефективна медикаментозна терапія \ алергія на багато  

антибіотиків. 

3)Пацієнтам з системними ускладнення ( міокардит, гломерулонефрит і т.д.) або у 

пацієнтів з хоча б одним епізодом паратонзилярного абсцесу. 

 

 
Джерело: https://www.aafp.org/afp/2016/0701/p24.html 

 

Переклад: Ростислав Любевич 

 

Done by: https://www.facebook.com/progress.evi/ 

 

 


