
Ведення лихоманки у дітей віком до 36 

місяців 

AAFP 

 

Лихоманка у дітей віком до 36 міс вже давно поставила перед 

лікарями завдання забезпечити, з одного боку, повну 

ідентифікацію та лікування бактеріальної інфекції, а з іншого – 

звести до мінімуму ризики, пов'язані з інвазивними методами 

діагностики, госпіталізацією та антибіотикотерапією. Епідеміологія 

захворювань, що супроводжуються лихоманкою у дітей, 

кардинально змінилася з введенням деяких вакцин, призначених 

для цієї вікової групи, та із застосуванням 

антибиотикопрофілактики під час пологів. Ця стаття стосується 

лише доношених здорових дітей до 36 тиж, усі інші діти 

(недоношені, з імунодефіцитами і т.д.) повинні оцінюватись в 

кожному випадку конкретно.   

 

ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Клінічні рекомендації Рейтинг доказів 

Оцінка дітей з лихоманкою молодше 29 днів 

повинна включати повний аналіз крові, 

люмбальну пункцію, посів крові, 

рентгенографію грудної клітки, загальний 

аналіз сечі та посів сечі. При наявності діареї 

слід проводити аналіз калу. 

С 

Оцінка дітей  з лихоманкою старше 28 днів, 

але молодше трьох місяців повинна включати 

загальний аналіз сечі і посів сечі, а також 

загальний аналіз крові. Люмбальна пункція 

може бути розглянута у немовлят без 

вогнищевих ознак інфекції (кількість лейкоцитів 

між 

5000/ мм3 (5 × 10 9 на л) і  

15 000/мм3 (15 × 10 9 на л без піурії та 

бактерійурії. При наявності діареї слід 

проводити аналіз калу. 

С 



Для дітей з лихоманкою старше трьох місяців, 

але молодше 36 місяців, люмбальна пункція 

не проводиться, якщо немає неврологічних 

ознак. 

С 

У дітей з лихоманкою старше 28 днів 

необхідність у рентгенографії грудної клітки 

визначається клінічними ознаками, даними 

фізикального методу обстеження, 

результатами лабораторних досліджень. 

С 

Загальний аналіз сечі та посів сечі 

рекомендуються як частина оцінки для всіх 

дітей у віці 24 місяців та молодше з 

лихоманкою неуточненої етіології. 

С 

 

 

Епідеміологія 

 

Після широкого використання імунізації проти Streptococcus 

pneumoniae і Haemophilus influenzae типу b (Hib), спостерігається 

різке зниження захворюваності,  викликаної саме цими 

збудниками. Рівень інфікування Hib, включаючи менінгіт, у дітей 5-

ти років та молодше з 1990-х років знизився більш ніж на 99% 

відсотків. Пневмококова інфекція у дітей знизилася на 77% в період 

з 1998 по 2005 рік , очікується, що вона ще більше знизиться при 

використанні пневмококової 13-валентної кон'югованої вакцини 

(Prevnar 13). Колективний імунітет сприяв зниженню 

захворюваності і серед невакцинованих дітей.  

 

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) є найбільш частим джерелом 

серйозної бактеріальної інфекції у дітей молодше трьох місяців 

(серед збудників переважає Escherichia coli або Klebsiella). Велике 

дослідження показало, що частота госпіталізації з приводу ІСШ, 

включаючи пієлонефрит та уросепсис, у дітей молодше 12 місяців 

помітно зросла. Це явище пов’язане зі збільшенням числа бактерій 

резистентних до пеніциліну і ампіциліну.  

 



Також, до однієї з поширених причин лихоманки, спричиненої 

бактеріальними збудниками є пневмонія. 

 

Анамнез та фізикальний огляд 

 

Діти, з  імунодефіцитом (наприклад, діти хворі на рак або ВІЛ-

інфіковані), потребують більш ретельної оцінки та лікування. 

Повний анамнез та фізикальне обстеження дітей грудного та 

раннього віку з високою температурою спрямовані на виявлення 

серйозних захворювань. Наприклад: проведення вакцинації 

протягом останніх 24 годин вказує на ймовірно доброякісну 

причину лихоманки. А ось таке явище, як прорізування зубів рідко 

пов'язане з лихоманкою вище 38,0 С (100,4 ° F); тому 

прорізування зубів не повинно перешкоджати 

ретельному огляду дитини з високою температурою та 

не повинно оманливо заспокоїти лікаря.  

 

Мета-аналіз дітей з лихоманкою старше одного місяця виявив 

«червоні прапорці», пов'язані з високою ймовірністю серйозної 

інфекції. 

  

«ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ», які вказують на серйозну інфекцію у 

дітей старше одного місяця 

Загальні поняття 

Батьківська настороженість 

Лікарська настороженість («відчуття тривоги лікарем») 

Поведінка дитини 

Зміна характеру плачу дитини 

Сонливість 

Неможливість заспокоїти дитину 

Змарнілість дитини 

Кровообіг та дихання 

Крепітація 

Ціаноз 

Послаблення дихання 



Порушення периферичного кровообігу 

Швидке дихання 

Неритміче дихання 

Інші фактори 

Зниження еластичності шкіри 

Гіпотонія 

Менінгеальні симптоми 

Петехії 

Напади 

Втрата свідомості 

 

Лабораторні обстеження та методи візуалізації 

 

Анамнез та фізикальне обстеження не можуть повністю 

ідентифікувати серйозні бактеріальні інфекції; тому розумне 

використання інструментальних та лабораторних обстежень є 

цінним. 

 

Загальний аналіз сечі та культура сечі 

 

Оскільки ІСШ є поширеною причиною серйозних бактеріальних 

інфекцій, аналіз сечі є ключовим фактором для оцінки лихоманки 

у дітей. Хоча цим тестом часто нехтують, через труднощі в 

отриманні сечі у дітей такого віку, клінічно достовірний зразок сечі 

повинен бути отриманий у всіх дітей молодше 24 місяців з 

лихоманкою незрозумілого генезу. Зразок може бути отриманий 

шляхом катетеризації або надлобкової пункції. У дітей, які вже 

контролюють акт сечовипускання, сеча може бути зібрана у 

контейнер після гігієнічних процедур в області навколо уретри. 

Показники ІСШ варіюються в залежності від статі і віку пацієнта. У 

перші три місяці життя ІСШ частіше зустрічаються у хлопчиків, ніж у 

дівчаток, і набагато частіше зустрічаються у необрізаних хлопчиків. 

Після трьох місяців ІСШ частіше зустрічаються у дівчаток. 

 

Аналіз крові та посів 



 

Білі кров'яні тільця – Лейкоцити (WBC) та абсолютне число 

нейтрофілів були використані для виявлення серйозних 

бактеріальних інфекцій. Проте, недавні дослідження ставлять під 

сумнів їх корисність у дітей, старше 28 днів. Хоча різні пропоновані 

граничні значення для цих тестів мають високу чутливість і досить 

високу специфічність, рідкість бактеріємії в цій популяції 

призводить до низької позитивної прогностичної цінності (PPV). 

Наприклад, наявність абсолютної кількості нейтрофілів 15000/мм3 

(15 × 10 в 9 степені на л) має PPV тільки 11%. Потрібно пам’ятати, 

що кількість клітин крові у новонароджених вище, ніж у дітей 

старшого віку. При дослідженні новонароджених у віці до 28 днів 

кількість лейкоцитів нижче 5000/мм3 (5 × 109/л) або більше 

15 000/мм3 (15 × 109/л) мало PPV 44%   відсотків серйозної 

бактеріальної інфекції, і абсолютна кількість нейтрофілів більше 

10000/мм3 (10 × 109/л) мало PPV 71%.  

 

Поточні рекомендації вказують на необхідність загального аналізу 

крові та посіву крові для дітей у віці до трьох місяців з лихоманкою. 

Однак деякі експерти рекомендують більш вибірковий підхід у 

дітей старше 28 днів, використовуючи лабораторні дослідження 

лише у тих, у кого є клінічні ознаки серйозної інфекції.  

 

Аналіз калу 

 

У новонароджених і дітей молодшого віку діарея з лихоманкою 

передбачає системне захворювання, тому рекомендується посів 

калу і визначення кількості WBC.  

 

Маркери запалення 

 

Вивчається клінічна користь рівнів С-реактивного білка у визначенні 

серйозних інфекцій у новонароджених, немовлят та дітей 

молодшого віку. Початкові дослідження показують, що рівень С-



реактивного білка  20 мг/л (19 нмоль / л) або вище має кращу 

чутливість, специфічність та прогностичну цінність, ніж кількість 

лейкоцитів більше 15000/мм3 чи менше 5000\мм3.  

Підвищені рівні прокальцитоніну, іншого маркера запалення та 

бактеріальної інфекції, також  мають кращу чутливість, 

специфічність і прогностичну цінність, ніж підрахунок WBC. 

Теоретична перевага визначення прокальцитоніну повинна бути 

збалансована з його високою вартістю, низькою доступністю та 

часом очікування результатів. Крім того, залишається 

незрозумілим, чи впливають результати тесту на прокальцитонін на 

клінічні рішення, щодо антибіотикотерапії або госпіталізації дітей з 

лихоманкою. 

 

Люмбальна пункція 

 

Успіх вакцинації дітей від S. pneumoniae і Hib значно знизив 

захворюваність на менінгіт, що обмежує показання до 

люмбальної пункції. Тест рекомендується для всіх 

новонароджених, немовлят і дітей молодшого віку з лихоманкою 

та  клінічними ознаками менінгіту, такими як ригідність потиличних 

м'язів, петехії або аномальні неврологічні прояви.  

Люмбальна пункція не рекомендується дітям старше трьох 

місяців, якщо відсутні неврологічні ознаки. Покази до люмбальної 

пункції у маленьких дітей (від одного до трьох місяців) знаходяться 

на стадії вивчення. Дослідження показують, що тест не потрібен для 

всіх дітей з лихоманкою у цій віковій групі, але поки що єдиної 

думки не існує. Два документа по менеджменту лихоманки 

неясної етіології припускають, що люмбальна пункція може не 

виконуватись у дітей без вогнищевих ознак інфекції, з лейкоцитами 

між 5000 та15000/мм3, а також без піурії або бактерійурії в 

аналізах сечі.  

 

Візуалізація 

 



Рентгенографія грудної клітки може бути виконана у всіх 

новонароджених з незрозумілою лихоманкою, хоча докази, які це  

підтверджують дещо обмежені. Рентгенографія грудної клітки 

також рекомендується для дітей молодше одного місяця, у яких 

спостерігаються респіраторні симптоми, у дітей з лихоманкою 

вище 39°С (102,2 °F) та кількістю лейкоцитів більше 20000/мм3 

(20×109/л).  

 

HERPES SIMPLEX VIRAL TESTING 

 

Хоча інфікування вірусом простого герпесу у новонароджених 

зустрічається рідко (від 25 до 50 випадків на 100 000 

живонароджених в Сполучених Штатах), поширеність інфекції у 

новонароджених з лихоманкою аналогічна поширеності 

бактеріального менінгіту. Народження за допомогою кесаревого 

розтину дещо захищає від передачі вірусу простого герпесу. 

Виявлення ДНК вірусу простого герпесу в спинномозковій рідині за 

допомогою полімеразної ланцюгової реакції є діагностичнно 

цінним. Було показано, що застосування високих доз 

внутрішньовенного ацикловіру, 60 мг/кг/день в трьох розділених 

дозах, покращило результати.  

 

Швидкі тести на віруси 

 

Експрес-тестування на грип та інші віруси стає все більш 

доступним. У дітей з позитивним тестом на грип малоймовірна 

наявність супутньої серйозної бактеріальної інфекції, хоча у тих 

дітей, які мають позитивний результат на респіраторно-

синцитіальних вірус, все ще може бути значний ризик ІСШ. Швидкі 

тести на грип під час епідемій показали, що пацієнти з позитивним 

результатом не потребують подальших інвазивних досліджень. 

Однак Кокранівський огляд приходить до висновку, що не існує 

достатньої кількості доказів для того, щоб рекомендувати швидкий 

вірусний тест, як частину алгоритмічного підходу до лихоманки у 

дітей молодше 36 місяців. 



 

Стратегії підходу та менеджмент 

 

На таблиці представлений алгоритм ведення дітей з лихоманкою 

згідно віку. 

 

Пацієнтам, які знаходяться в стаціонарі, рекомендується 

емпірична антибіотикотерапія після отримання зразків культур. 

Вибір антибіотика залежить від територіальної резистентності. До 

найбільш поширених збудників інфекцій у новонароджених 

відносяться стрептококи групи В, кишкова паличка, лістерія та 

ентерокок. У таких випадках  ампіцилін та гентаміцин в/в є 

препаратами вибору. Побоювання з приводу резистентності 

кишкової палички до ампіциліну спонукали внести в рекомендації 

цефалоспорини третього покоління, такий як цефотаксим.   

 

Алгоритм ведення лихоманки у дітей віком до 36 міс. 

 

Молодше 29 днів

Госпіталізація

Аналізи крові
Повний загальний 
аналіз крові та 
культуральне
дослідження для всіх 
немовлят
Аналізи сечі
Загальний аналіз сечі 
та культуральне
дослідження для всіх 
немовлят
Люмбальна пункція
Для всіх немовлят
Аналіз калу
Посів калу та 
виявлення лейкоцитів у 
дітей з діареєю
Рентгенографія ОГК
Для всіх немовлят

Почати емпіричну 
антибіотикотерапію

після проведення 
культурального

методу обстеження: 
ампіцилін та 

гентаміцин чи 
ампіцилін та 
цефотаксим

Ознаки серйозного захворювання: ціаноз, 
порушення периферійного кровообігу, 

менінгеальні симптоми, неврологічні порушення, 
петехії

Госпіталізація

Аналізи крові
1 – 36 міс: Повний загальний аналіз крові та 
культуральне дослідження
Аналізи сечі
1 – 24 міс: Загальний аналіз сечі та культуральне
дослідження
Для дітей 25 – 36 міс розглянути необхідність
Люмбальна пункція
1-3 міс: всім дітям, які мають хворобливий вигляд
3 – 36 міс: лише при наявності неврологічних чи 
менінгеальних симптомів
Аналіз калу
Посів калу та виявлення лейкоцитів у дітей з діареєю
Рентгенографія ОГК
1 – 36 міс: наявні респіраторні симптоми, у дітей з 
лихоманкою вище102,2 ° F (39 ° C) та кількістю 
лейкоцитів більше 20000\мм3 (20×10 в 9 степені на 
л)

Почати емпіричну 
антибіотикотерапію після 

проведення культурального
методу обстеження: 

Цефтріаксон чи Цефотаксим

Як варіант: Якщо захворювання припадає на період 
епідемії грипу, необхідно виконати швидкий тест на 

грип дітям старше 3 міс. Якщо тест позитивний –
почати лікування

Аналізи крові
1 – 3 міс: Повний загальний аналіз крові для оцінки 
необхідності подальшої люмбальної пункції
3 – 36 міс.: не рекомендується загалом
Аналізи сечі
1 – 24 міс: Загальний аналіз сечі та культуральне
дослідження
Люмбальна пункція
1 – 3 міс: може бути виконана, якщо рівень лейкоцитів 
між 5000 та15000\мм3, а також без піурії або 
бактерійурії в аналізах сечі
3 – 36 міс: не рекомендується
Аналіз калу
Посів калу та виявлення лейкоцитів у дітей з діареєю
Рентгенографія ОГК
1 – 36 міс: наявні респіраторні симптоми, у дітей з 
лихоманкою вище102,2 ° F (39 ° C) та кількістю 
лейкоцитів більше 20000\мм3 (20×10 в 9 степені на л)

Розглянути емпіричну антибіотикотерапію: Цефтріаксон
(взагалом), Цефіксим (для сечової системи), Амоксицилін

(для респіраторної системи), Азитроміцин ( для 
респіраторної системи)

Так

Так

Ні Ні

Достатній амбулаторний контроль?

Госпіталізація
Розглянути продовження 
амбулаторного нагляду

Ні Так

 

 



При більшості серйозних бактеріальних інфекцій у маленьких 

дітей ефективним препаратом є Цефтріаксон в\в, при підозрі на 

Listeria або Enterococcus може бути доданий ампіцилін. У дітей в 

віці одного місяця і старше Цефіксим або Цефотаксим 

рекомендується для лікування ІСШ.  Амоксицилін або 

Азитроміцин можуть бути використані для лікування пневмонії.  

 

Емпірична антибіотикотерапія для дітей з лихоманкою у віці до 

36 міс. 

Вік/підозра Препарати вибору 

Молодше 30 днів 

Дозування для дітей старше 7 днів з вагою 

2 000 г та вище: 

Ампіцилін - (100-200мг/кг/добу 

парентерально розділені на кожні 6 годин) 

плюс гентаміцин (2,5 мг/кг в/в або в/м кожні 

вісім годин, з корекцією) 

Альтернатива: 

Ампіцилін - (100-200мг/кг/добу 

парентерально, кожні 6 годин) плюс 

Цефотаксим (50 мг/кг парентерально кожні 

вісім годин) 

Старше 30 днів 

Цефотаксим - (50 мг/кг парентерально кожні 

вісім годин) 

Альтернатива: 

Цефіксим  (8 мг/кг двічі в перший день, потім 

8 мг/кг/д) 

Від одного до 

трьох місяців 

без підозри на 

менінгіт 

Цефтріаксон (50 мг/кг/д парентерально, 

кожні 12-24 години) 

Від одного до 

трьох місяців з 

підозрою на 

менінгіт 

Цефтріаксон (100 мг/кг/д парентерально, 

кожні 12-24 години) 

Від одного до 

трьох місяців 

при підозрі на 

ймовірного 

збудника 

Додати Ампіцилін - (від 100-200 мг/кг/день 

парентерально кожні 6 годин) до інших 

антибіотиків 



Лістерію чи 

Ентерокок 

Старше трьох 

місяців при 

підозрі на 

пневмонію 

Амоксицилін (80 мг/кг/день, розділений на 

кожні 8-12 годин) 

 

Альтернатива:  

Азитроміцин (10 мг/кг перорально в перший 

день, потім 5 мг/кг щодня протягом наступних 

чотирьох днів) 

 

 

Якщо можливо забезпечити ретельне спостереження та відсутні 

ознаки серйозного захворювання, амбулаторне лікування з 

пероральними антибіотиками може мати місце при лікуванні  

немовлят. 

 

Переклад: Катя Крутікова 

Джерело: https://bit.ly/2RgJ9LV  
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