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Актуальність проблеми гемофільної 

(Hib-) інфекції зумовлена високою по-

ширеністю її у світі, ураженням хворих 

різних вікових груп і тяжкістю перебігу у ма-

леньких дітей. Проте більшість вітчизняних 

лікарів вважають, що це захворювання зустрі-

чається досить рідко і не відіграє значної ролі 

в структурі інфекційної патології. Це уявлення 

виникло внаслідок вкрай незадовільної лабо-

раторної діагностики респіраторних інфекцій 

в Україні, що й спричиняє важкість визначен-

ня ролі того чи іншого збудника в структурі за-

хворюваності [8]. 

За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ) гемофільні інфекції виклика-

ють щорічно до 3 млн випадків тяжких захворю-

вань у дітей раннього віку, з яких 400–700 ти-

сяч мають летальний наслідок. У протоколі з 

епідеміологічного нагляду за гемофільною 

інфекцією, розробленому ВООЗ, критерієм за-

хворюваності в країні є число хворих на гострий 

бактеріальний Hib-менінгіт на 100 тисяч дітей 

віком до 5 років [10, 15]. 

Домінуючими клінічними формами Hib-

інфекції є ГРВІ, гострий бактеріальний менінгіт 

(переважно у дітей), пневмонія, сепсис. Гене-

ралізована Hib-інфекція характеризуються 

тяжким перебігом з високою летальністю (до 

60%), численними ускладненнями та неспри-

ятливими наслідками (до 20% випадків інва-

лідизаціії) [13].

Hib-менінгіт у 40% випадків закінчуються 

розвитком тяжких ускладнень з боку нервової 

системи (внутрішньочерепна гіпертензія, гід-

роцефалія, зниження слуху, атрофія зорового 

нерва, затримка психомоторного розвитку, па-

ралічі та парези, декортикація). Особливістю 

Hib-менінгіту є віковий розподіл хворих. Біль-

шість випадків цих захворювань (близько 90%) 

реєструється у дітей віком від 1 місяця до 5 років. 

Встановлено також значні вікові відмінності 

залежно від рівня розвитку країни. Так, у кра-

їнах з низьким соціально-економічним рівнем 

83% всіх Hib-менінгітів реєструються у дітей 

віком до 1 року, причому 45% із них – у дітей 

перших 6 місяців. У високорозвинених країнах 

Європи у дітей віком до 1 року розвивається 

лише 35% менінгітів, а в перші 6 місяців – лише 

5%. Рівень захворюваності на Hib-менінгіт у 

промислово розвинених країнах до вакцинації 

був досить високим: у США – 6–100 на 100 тисяч 

дітей, у країнах західної Європи – 40–60 на 

100 тисяч. За деякими даними у загальній струк-

турі пневмоній, зареєстрованих у дітей віком 

до 5 років, Hib-інфекція становить понад 20%. 

На кожен випадок гемофільного менінгіту при-

падає 3–5 випадків пневмоній цієї етіології [5].

Етіологія

Збудник – Haemophilus influenzae (па-

личка Пфайфера) належить до сімейства 

Pasteurellaceae, роду Haemophilus (який включає 

16 видів бактерій). З організму людини виділя-

ють 8 гемофілів, з яких найбільше значення має 

Hemophilus influenzae. 

Вперше гемофільну паличку виділив Ріхард 

Пфайфер під час пандемії грипу в 1889 році. 

Деякий час вона вважалася збудником грипу, 

що і зумовило видову назву – influenzae. Родову 

назву Haemophilus («та, що любить кров») вона 

отримала у 1920 р., коли Вінслоу з колегами 

довели необхідність для росту мікроорганізму 

еритроцитарних факторів. Мікробіологічні та 

імунологічні властивості H. influenzae були до-

сліджені М. Піттманом у 1930 році.

У 1933 р. Фотергіллом і Райтом було виявле-

но залежність захворюваності на гемофільну 

інфекцією від віку. Водночас було підтверджено 

вірусну етіологію грипу. Крім того, доведено 

непричетність до його розвитку інших мікро-

організмів, в тому числі гемофільної палички. 

Проте на той час її назва стала вже настільки 

традиційною, що збереглася дотепер. Всі пред-

ставники роду Haemophilus – дрібні грамнега-

тивні поліморфні палички (кокобацили). Вони 

нерухомі, не утворюють спор, мають капсуль-

ний і безкапсульний варіанти (рис. 1). Найваж-

ливішим фактором патогенності H. influenzae є 

полісахаридна капсула. Залежно від її структу-

ри капсульовані форми бактерій поділяються на 

6 серотипів: a, b, c, d, e, f. Всі серотипи та некап-

сульовані штами можуть викликати інфекції, 

але більшість випадків захворювань викликає 

H. influenzae серотип b (Hib) [5].

Епідеміологія

Hib патогенна тільки для людини. Джерелом 

і резервуаром інфекції є виключно людина. 

Передача інфекції здійснюється повітряно-кра-

пельним, а також контактним шляхом, особ-

ливо серед дітей раннього віку. Гемофільна 

інфекція у більшості випадків уражує осіб зі 

зниженим імунним статусом – дітей віком до 

5 років, осіб похилого віку, хворих із хронічними 

соматичними захворюваннями. Ризик захворіти 

на Hib-інфекцію зростає у осіб з гематологіч-

ними захворюваннями, імунологічними по-

рушеннями, онкологічними захворюваннями, 

особливо під час проведення хіміотерапії. 

Типове місце локалізації інфекції – носоглот-

ка, що може призводити до безсимптомного 

носійства протягом тривалого часу. Дані про 

частоту носійства неоднозначні. У розвине-

них країнах рівень носійства становить 1–4%. 

У країнах, що розвиваються, рівень носійства 

може сягати 10–40%. За даними російських 

вчених, частота носіїв Hib серед дітей становить 

не більше 5%, а нетиповані штами колонізують 

ротоглотку здорових дітей з частотою 35–78% 

залежно від віку. 
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В Україні рівень носоглоткових носіїв 

H. influenzae типу b серед дітей віком до 5 ро-

ків становить 7,8%. Вважається, що рівень 

носійства чітко корелює з віком та рівнем за-

хворюваності на Hib-інфекцію. Ризик розвитку 

захворювання після зараження залежить від 

рівня специфічного імунітету. У перші три міся-

ці життя дитина є захищеною від Hib-інфекції 

завдяки материнським антитілам. Найбільш 

незахищеною віковою групою є діти перших 

5 років життя. Вони найчастіше хворіють на 

тяжкі форми Hib-інфекції. У дошкільному та 

ранньому шкільному віці дитина знову стає 

захищеною завдяки природній імунізації Hib-

збудниками або іншими мікроорганізмами, що 

мають перехресні антигени [10].

Виділяють такі групи ризику для даного за-

хворювання:

•  діти до 2 років та особи похилого віку (від 

65 років);

•  діти, які відвідують дитячі дошкільні уста-

нови (близько 50% генералізованих форм 

інфекції виникають у дітей в організованих 

колективах);

•  особи з різними видами імунодефіциту;

•  особи з низьким соціально-економічним 

статусом (ризик захворювання значно 

збільшується при скупченому проживанні);

•  хворі на лімфогранулематоз, серповидно-

клітинну анемію;

• особи, які зазнали спленектомії; 

• алко- і наркозалежні пацієнти.

Більшість досліджень демонструє залеж-

ність клінічної форми гемофільної інфекції від 

віку. Так, менінгіт зустрічається частіше у дітей 

віком 6–9 місяців, целюліт (запалення підшкір-

ної клітковини) – у дітей у віці 1 року, епігло-

тит – старше 2 років. Для дорослих розвиток 

менінгіту не характерний – частіше зустрічаєть-

ся пневмонія [1, 2].

Патогенез

Механізм передачі – повітряно-крапель-

ний, проте у маленьких дітей шлях передачі 

може бути контактним. Воротами інфекції є 

слизова оболонка носоглотки. Здорова людина 

може бути носієм Hib, при цьому збудник може 

тривалий час персистувати в епітелії слизової 

оболонки верхніх дихальних шляхів у вигляді 

латентної безсимптомної інфекції. Якщо збуд-

ник потрапляє в кров, відбувається його гемато-

генне поширення з подальшим проникненням 

в різні органи і системи організму, в тому числі 

через гематоенцефалічний бар’єр – в мозкові 

оболонки. У деяких випадках латентна форма 

переходить у маніфестну – переважно в осіб 

з ослабленим імунітетом і тих, що входять до 

групи ризику. 

Ризик переходу інапарантного носійства в 

маніфестну форму посилюється за наявності 

супутньої вірусної інфекції та підвищенні кіль-

кості збудника в організмі. Необхідно відзна-

чити роль вторинних контактів. Даний механізм 

передачі найбільш актуальний для дітей віком 

до 1–2 років. 

Слід відрізняти первинне захворювання, яке 

виникає внаслідок контакту зі здоровим носієм, 

і вторинне, що виникає при контакті з хворим із 

маніфестною формою. 

Інфекція поширюється по навколишніх тка-

нинах, зумовлюючи розвиток синуситу, отиту, 

бронхіту, пневмонії, запалення підшкірної жи-

рової клітковини, або шляхом гематогенної 

дисемінації уражує суглоби та інші органи і має 

перебіг за типом сепсису. Штами гемофільної 

палички, що не мають капсули, уражують тільки 

слизову оболонку. 

Системні захворювання викликають лише 

збудники, що мають капсулу, – в 95% випадках 

це гемофільна паличка типу b. Унікальною влас-

тивістю бактерій цього типу є їх здатність прони-

кати в кровоносне русло шляхом «розривання» 

міжклітинних з’єднань. Окрім того, більш вира-

жена патогенність цих штамів пов’язана з тим, 

що за наявності капсули з’являється здатність 

збудника пригнічувати фагоцитоз [3].

Збудник може протягом кількох діб персис-

тувати в кровоносному руслі безсимптомно, 

поки маса мікробних тіл не стане критичною. 

Потім бактерії можуть проникати в централь-

ну нервову систему (ЦНС) через хороїдальні 

сплетення, викликаючи інфільтрацію і гнійне 

запалення м’якої мозкової оболонки. У осіб, 

що перенесли захворювання, розвивається 

стійкий імунітет [6].

Імунна відповідь організму на даний вид 

інфекції має кілька особивостей. Так, внаслі-

док гальмування фагоцитозу продукція ан-

титіл В-лімфоцитами активується без участі 

Т-хелперів. Саме тому імунна відповідь на Hib-

інфекцію у більшості випадків недостатня, від-

сутня так звана бустерна (ударна) відповідь 

при повторній експозиції антигену гемофільної 

палички. 

Відзначається вкрай слабка Т-незалежна 

продукція специфічних антитіл у осіб віком до 

18 місяців. Місцевий імунітет, представлений 

секреторними антитілами класу IgA, вивчений 

недостатньо. 

Є дані про те, що капсульні види H. influenzae 

виділяють протеази, які інактивують антитіла. 

Проведені дослідження місцевого імунітету у 

здорових носіїв показали, що його роль може 

бути досить важливою, оскільки він забезпе-

чує блокування пенетрації слизової оболонки 

бактеріями, запобігання проникнення мікро-

організмів у кровоносне русло. Комплемент при 

гемофільній інфекції може бути активований 

як за класичним, так і альтернативним шляхом. 

Клінічна картина

Тривалість інкубаційного періоду встано-

вити важко, оскільки захворювання нерідко є 

наслідком переходу латентної інфекції в ма-

ніфестну. За деякими даними він становить 

2–4 доби. У більшості випадків гемофільна 

інфекція має гострий перебіг, проте в окремих 

випадках клінічний перебіг може набувати за-

тяжного характеру [5]. 

Перебіг інфекції, викликаної Hemophilus 
influenzae , має такі клінічні форми:

• менінгіт;

• пневмонія;

• синусит;

• отит;

• гострий епіглотит;

• остеомієліт;

• гнійний артрит;

• целюліт;

• септицемія;

• мастоїдит;

• кон’юнктивіт тощо.

Н. influenzae типу b – одна з найчастіших при-

чин генералізованої інфекції у дітей:

•  у 51–65% – має місце гнійний менінгіт;

• у 8–25% – пневмонія;

• у 10–76% – епіглотит; 

• у 12% – септицемія; 

•  рідше спостерігаються вогнищеві уражен-

ня.

Досить часто перебіг гемофільної інфекції 

ховається під маскою гострих респіраторних 

захворювань (ГРЗ), які клінічно суттєво не від-

Рис. 1. Hemophilus influenzae – дрібні 

грамнегативні поліморфні палички 

(кокобацили)



www.health-medix.com 49

різняються від ГРЗ іншої етіології, але досить 

часто ускладнюються отитом і/або синуситом. 

Без спеціальних досліджень запідозрити ге-

мофільну інфекцію в таких випадках вкрай 

важко. 

Класифікація

За характером виникнення:

• первинна;

• вторинна.

За перебігом:

• гостра;

• затяжна;

• хронічна;

• рецидивуюча.

За клінічною формою:

• безсимптомне носійство;

•  генералізована (інвазивна): менінгіт, пнев-

монія, бронхіт, септицемія, епіглотит, арт-

рит, остеомієліт, піоміозит, пієлонефрит, 

інфекція сечових шляхів, епідидиміт, орхіт, 

целюліт (панікуліт), лімфаденіт, ендокар-

дит, перикардит; перитоніт;

•  локалізована: респіраторна (ГРЗ), синусит, 

середній отит, кон’юнктивіт, глосит, увуліт.

За характером клінічних проявів:

• типова;

• атипова.

За тяжкістю:

• легка;

• середньо-тяжка;

• тяжка.

За наявністю ускладнень:

• неускладнена;

• ускладнена.

Розподіл інфекції, викликаної Н. influenzae
типу b, на генералізовані та локалізовані фор-

ми має досить умовний характер. Практично у 

всіх випадках захворювання спостерігаються 

бактеріємія, антигенемія та інші ознаки інвазії 

збудника.

Менінгіт

Менінгіт, викликаний гемофільною палич-

кою типу b (Hib-менінгіт), посідає третє місце 

за частотою виникнення в етіологічній структурі 

бактеріальних менінгітів – від 5 до 25%, а у дітей 

віком до 5 років – друге місце (до 50%). Часто 

хворіють і діти до 1 року, включаючи перший 

місяць життя, – 10–30% хворих. На частку ді-

тей старше 5 років і дорослих припадає 5–10% 

хворих [14]. 

Маючи багато спільних рис з бактеріаль-

ними менінгітами іншої етіології, Hib-менінгіт 

відрізняється низкою суттєвих клініко-патогене-

тичних особливостей, які необхідно враховува-

ти при ранній діагностиці і виборі оптимальної 

тактики етіотропної і патогенетичної терапії [11]. 

До цих особливостей належать:

•  у більшості хворих Hib-менінгіт розви-

вається на обтяженому преморбідному 

фоні – органічні ураження ЦНС, вагітність, 

стан після пологів, часті респіраторні інфек-

ції в анамнезі, порушення імунної системі; 

•  у дітей старше 5 років і дорослих істотне 

значення мають анатомічні дефекти – spina 
bifida, вроджені дефекти решітчастої кіст-

ки, лікворея; 

•  такі хворі, як правило, неодноразово хво-

ріють на бактеріальний менінгіт різної етіо-

логії;

•  захворювання частіше починається під-

гостро: з кашлю, нежитю, підвищення тем-

ператури тіла до 38–39°С; 

•  у деяких хворих в початковий період мо-

жуть домінувати диспепсичні розлади. Цей 

період триває від кількох годин до 2–4 діб, 

потім стан хворого погіршується: посилю-

ються симптоми інтоксикації, температура 

тіла сягає 39–41°С, посилюється головний 

біль, приєднуються блювота, менінгеальні 

симптоми, розлади свідомості, судоми, а 

через 1–2 дні – вогнищеві симптоми; 

•  при гострому початку захворювання ката-

ральні явища можуть бути відсутніми. За-

хворювання у таких випадках починається 

зі швидкого підвищення температури тіла 

до 39–40°С, головного болю, блювоти; 

•  менінгеальний синдром з’являється на 

1–2-й день захворювання; 

•  в середньому виражені ознаки уражен-

ня ЦНС при Hib-менінгіті відзначають на 

2 доби пізніше, ніж при менінгококовому 

менінгіті, і на добу пізніше, ніж при пневмо-

коковому менінгіті. Складність діагностики 

призводить до пізнього діагностування та 

відповідно – до пізнього початку етіотроп-

ної терапії.

Лихоманка при Hib-менінгіті частіше ремі-

туючого характеру або неправильна, реєстру-

ється навіть на фоні антибактеріальної терапії, 

тривалістю від 3–5 до 20 (в середньому 10–14) 

діб і більше. Рівень лихоманки вище, ніж при 

бактеріальних менінгітах іншої етіології.

Поява шкірного висипу можлива в окремих 

випадках. Катаральні явища у формі фарингі-

ту виявляють у понад 80% хворих, риніту –у 

понад 50% хворих. Рідше відзначають явища 

бронхіту, в окремих випадках – пневмонію. 

Часто збільшені селезінка та печінка: апетит 

відсутній, виникають блювання, зригування їжі, 

запор (але можлива діарея). Загальмованість 

свідомості, адинамія, астенія характерні для 

більшості хворих. Рідше розвивається сопор, 

в окремих випадках – кома. На фоні патогене-

тичної і адекватної антибактеріальної терапії 

свідомість повністю відновлюється в термін 

від 4–6 годин до 2–3 діб. Виражену картину 

набряку мозку спостерігають приблизно у 25% 

хворих, але ознаки дислокації мозку (кома, 

генералізовані судоми, розлади дихання) ви-

являють значно рідше.

Вогнищеві неврологічні симптоми при ге-

мофільній інфекції виявляють не менше ніж у 

50% хворих. Найчастіше відзначають парези 

черепних нервів, погіршення слуху, фокальні 

судоми, атаксію, порушення м’язового тонусу 

за екстрапірамідним типом, рідше – парези 

кінцівок.

Менінгеальний синдром виражений помір-

но. Ригідність потиличних м’язів, як правило, 

характерна для дітей старше 1 року, а симптоми 

Брудзинського і Керніга у частини хворих ви-

ражені слабо або відсутні.

Картина ліквору характеризується помірним 

нейтрофільним зсувом або змішаним плеоци-

тозом, незначним підвищенням рівня білка. 

Непрозорість ліквору може бути зумовлена 

величезною кількістю збудника, який при мік-
роскопії займає все поле зору. Вміст глюкози 

в перші 1–2 дні варіює від різко зниженого до 

підвищеного рівня, після 3-го дня – <1 ммоль/л 

або глюкоза в лікворі не визначається.

За деякими даними H. influenzae виділя-

ється приблизно у 5% всіх хворих на пнев-

монію. Ще частіше цей збудник висівається з 

плеврального ексудату у хворих на плеврит. 

Хворіють частіше діти до 2 років. Захворю-

вання починається гостро, з підвищення тем-

ператури тіла до 39–40°С, катаральних явищ 

і вираженого токсикозу. Симптоматика не від-

різняється від такої при інших бактеріальних 

пневмоніях. 

Перкуторно та аускультативно вдається ви-

явити вогнище запалення в проекції одного 

або кількох сегментів легенів. Процес частіше 

локалізується в прикореневих зонах, але мо-

жуть вражатися нижні і верхні частки одного 

або обох легенів. Можливе утворення абсцесів 

у легенях. Рентгенологічні зміни також не мають 

істотних відмінностей. Відповідно з клінічною 

картиною виявляються вогнища гомогенного 

затемнення або щільні вогнищеві тіні зливного 

характеру в разі виникнення ексудативного 

плевриту.

Гематологічні зміни дуже варіабельні. У 

деяких випадках відзначають високий вміст 

лейкоцитів, нейтрофільний зсув та підвищену 
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швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). Однак 

частіше кількість лейкоцитів – у межах норми 

або помірно підвищена. На думку деяких до-

слідників, відсутність істотних гематологічних 

зрушень у дітей з великими пневмонічними 

вогнищами вказує на ймовірну гемофільну 

етіологію пневмонії. Вирішальне значення для 

діагностики мають позитивні результати посіву 

крові та плеврального випоту.

Епіглотит

Ця форма гемофільної інфекції зустріча-

ється переважно у дітей віком від 2 до 7 років, 

частіше хворіють хлопчики. 

Гострий епіглотит – це швидко прогресуюче 

захворювання, при якому до запального про-

цесу залучаються надгортанник, черпако-над-

гортанні складки, м’які тканини над хрящами, 

іноді язичок м’якого піднебіння. Запальні зміни 

можуть локалізуватися не тільки в підслизо-

вому шарі гортані, але й захоплювати м’язи та 

міжм’язову клітковину. Подальший розвиток 

патологічного процесу іноді призводить до аб-

сцедування.

Захворювання зазвичай починається рап-

тово, на фоні повного здоров’я, з лихоманки і 

болю в горлі. У старших дітей розвитку хворо-

би може передувати гостра респіраторно-ві-

русна інфекція. Температура тіла, як правило, 

фебрильна (до 40°С). Епіглотит супроводжу-

ється болем у горлі, приглушеністю голосу 

і порушенням ковтання. Біль у горлі локалі-

зується в підщелепній ділянці, посилюється 

при ковтанні, часто поширюється на гортань, 

може іррадіювати по бічній поверхні шиї в 

ділянку ключиці. У дітей молодшого віку ці 

прояви у більшості випадків поєднуються зі 

слинотечею, у старших – з відмовою від їжі. 

Турбують також сухість у горлі і сухий кашель. 

Кількома годинами пізніше до всіх згаданих 

вище симптомів приєднується утруднення ди-

хання. Найчастіше хворі приймають вимушене 

положення – «позу тринiжника», коли пацієнт 

сидить, спираючись руками позаду тулуба. 

Голова закинута назад, ніс піднятий догори, 

рот при цьому може бути широко відкритий, 

а язик висунутий вперед. Задишка інспіра-

торного характеру може супроводжуватися 

втягненням над- і підключичних ямок, між-

реберних проміжків, тахікардією, ціанозом. 

Враховуючи, що клінічні симптоми швидко 

виникають і прогресують, за відсутності сво-

єчасного та адекватного лікування патологіч-

ний процес призводить до смерті від асфіксії 

протягом кількох годин.

Захворювання є гострою, тяжкою і небезпеч-

ною для життя патологією. Такі пацієнти потре-

бують невідкладної медичної допомоги. При 

своєчасній діагностиці та забезпеченні адек-

ватної респіраторної підтримки летальність не 

перевищує 1%.

Флегмона

Спостерігається насамперед у дітей віком 

до 1 року. Найчастіша локалізація – голова і 

шия. Клінічна картина цієї патології може на-

гадувати бешиху. Можлива наявність супутніх 

бактеріємії та менінгіту.

Целюліт

Целюліт є запальним захворюванням гли-

боких відділів шкіри і підшкірно-жирової кліт-

ковини. Захворювання виникає переважно у 

дітей перших двох років життя. Ураженню шкіри 

зазвичай передує гостра інфекція респіратор-

ного тракту. Найчастіше уражуються ділянки 

на голові, шиї, але процес може локалізуватися 

і на кінцівках.

Зазвичай в місці ураження з’являється ділян-

ка щільної гіперемованої болючої інфільтрації 

шкіри розмірами від 1 до 10 см, з нечіткими кон-

турами. Гіперемія може мати фіолетовий або 

синюшний відтінок. Як правило, відзначається 

регіонарна лімфаденопатія. Загальні симпто-

ми інтоксикації зазвичай виражені помірно. 

Серйозною проблемою може бути локалізація 

целюліту в ділянці орбіти. 

Розрізняють таку локалізацію патологічного 

процесу: 

•  періорбітальний целюліт (періорбіталь-

ний абсцес) – характеризується ураженням 

тканин, що лежать спереду від сполучно-

тканинних пластинок верхньої та нижньої 

повік;

•  орбітальний целюліт – запалення м’яких 

тканин орбіти.

Розвитку періорбітального целюліту може 

сприяти будь-яка травма повік. Запалення тка-

нин орбіти часто розвивається як ускладнення 

гострого або хронічного синуситу. Клінічними 

проявами періорбітального целюліту є гіпере-

мія, інфільтрація, болючість та локальна гіпер-

термія періорбітальних тканин. 

Симптоматика зазвичай обмежена місцеви-

ми проявами, але іноді можуть бути і загальні 

реакції – гарячка, погіршення загального само-

почуття. Ураження орбіти (орбітальний целюліт) 

також проявляється інфільтрацією і гіперемією 

періорбітальних тканин. Може з’являтися екзо-

фтальм, обмеження рухливості очного яблука, 

зниження гостроти зору, що не зустрічається 

при періорбітальному целюліті.

Перикардит

За даними американських авторів, пери-

кардити, викликані H. influenzae, становлять 

близько 15% усіх випадків перикардиту у дітей. 

У вітчизняній літературі описано поодинокі ви-

падки захворювання. Клінічно перикардити, що 

викликаються H. influenzae, не відрізняються 

від перикардитів іншої бактеріальної етіології. 

Захворювання проявляється високою темпера-

турою тіла, тахікардією, розширенням меж сер-

цевої тупості, глухістю тонів серця, дихальними 

порушеннями тощо. Перебіг хвороби дуже тяж-

кий і часто закінчується смертю.

Гнійний артрит

За даними зарубіжних авторів, в етіології 

гнійного артриту у дітей раннього віку про-

відну роль відіграє H. influenzae. В нашій країні 

такі артрити зустрічаються рідко. Уражуються 

зазвичай великі суглоби: колінний, ліктьовий, 

кульшовий, плечовий. 

Клінічні прояви гнійного артриту не відрізня-

ються від таких при артриті іншої бактеріальної 

етіології. Для діагностики може мати значення 

часте поєднання гнійного артриту з іншими про-

явами інфекції, викликаної H. influenzae: гній-

ним менінгітом, целюлітом, пневмонією та ін. 

Для остаточного встановлення діагнозу 

необхідно зробити посіви крові і внутрішньо-

суглобової рідини, а також дослідити мазки, 

пофарбовані за Грамом.

Остеомієліт

Остеомієліт, спричинений H. influenzae, клі-

нічно проявляється тими самими симптомами, 

що і остеомієліт іншої бактеріальної етіології 

(стафілококової, стрептококової та ін.). Ура-

жуються переважно великі трубчасті кістки: 

стегнова, великогомілкова, плечова. Діагноз 

встановлюють на підставі результатів бактеріо-

логічних посівів аспірату кісткового мозку, а та-

кож вивчення мазків, пофарбованих за Грамом.

Hib-септицемія

Діагностується за наявності симптомів 

системної запальної відповіді та виділення 

H. іnfluenzae в гемокультурі. Початок захво-

рювання гострий або (за наявності первин-

ного вогнища) підгострий, температура тіла 

підвищується до фебрильних цифр, виражені 

симптоми інтоксикації та порушення перифе-

ричної гемодинаміки, геморагічний висип. При 

фульмінантній септицемії швидко прогресує 
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інфекційно-токсичний шок та розвиток синд-

рому Уотерхауза–Фрідеріксена (Waterhouse–

Friderichsen syndrome).

Особливості гемофільної інфекції 

у дітей раннього віку

У новонароджених інфекція, викликана 

Haemophilus influenzae, часто має перебіг у ви-

гляді генералізованих форм. Виникають септи-

цемія або септикопіємія з формуванням гнійних 

вогнищ в різних органах і тканинах (менінгіт, 

гнійний артрит, мастоїдит, пневмонія тощо). 

Захворювання має дуже тяжкий перебіг, харак-

терна висока летальність.

Діагностика та диференційна 

діагностика

При розпізнаванні захворювання необхідно 

враховувати вік хворого, наявність чинників, що 

сприяють інфікуванню гемофільною паличкою, 

характерні форми захворювання (целюліт, епі-

глотит та ін.). Велику роль у діагностиці відіграє 

епідеміологічний анамнез – виявлення факто-

рів, що підвищують ризик інфікування Hib. 

Необхідно пам’ятати, що до групи ризику 

входять переважно діти віком від 6 місяців 

до 4 років. Гнійний менінгіт, пневмонію, ар-

трит та інші ураження, викликані Haemophilus 
influenzae, слід диференціювати від відповідних 

уражень іншої етіології.

Діагностика часто ускладнюється через по-

ліморфізм клінічних проявів (менінгіт, епігло-

тит, артрит, остеомієліт, целюліт, отит тощо) 

та відсутність патогномонічних ознак, які чітко 

вказували б на Hib-етіологію захворювання. 

Картина крові у таких хворих змінюється 

слабко або характеризується помірно вира-

женим лейкоцитозом: майже у половини хво-

рих лейкоцитоз, у решти – нормоцитоз або 

лейкопенія. У більшості хворих – абсолютна 

лімфопенія (до 300–500 клітин в 1 мкл), а також 

тенденція до розвитку анемії. 

Лабораторна діагностика

Підтвердженням діагнозу є виділення гемо-

фільної палички (матеріал – гній, мокротиння, 

цереброспінальна рідина, матеріал, взятий зі 

слизової оболонки). 

У цереброспінальній рідині (а іноді і в сечі) 

можна виявити капсульний антиген гемофіль-

ної палички за допомогою реакції зустрічного 

імуноелектрофорезу або імуноферментного 

методу. Використовують мікроскопію мазків, 

забарвлених за Грамом; бактеріологічне до-

слідження з ідентифікацією збудника на основі 

вивчення морфологічних, культуральних та 

біохімічних властивостей. 

Експрес-діагностика – виявлення антиге-

ну збудника і його серотипування за реакцією 

латекс-аглютинації (РЛА) і реакцією непрямої 

гемаглютинації (РНГА). Для серологічної діа-

гностики широко використовують реакції іму-

нодифузії, зв’язування комплементу, непрямої 

гемаглютинації.

Лікування

Основою лікування всіх форм гемофільної 

інфекції є антибіотикотерапія. В останні роки 

з’явилася чітка тенденція до формування стій-

кості штамів H. influenzae до антибактеріальних 

засобів. Основний механізм антибіотикорезис-

тентності гемофільної палички – вироблення 

β-лактамаз [7]. 

За сучасними даними близько 20–50% шта-

мів H. influenzae продукують β-лактамази. Дуже 

високий рівень резистентності гемофільна па-

личка має щодо комбінації сульфаметоксазолу 

та триметоприму (ко-тримоксазолу) (28,9% 

штамів). Низький рівень чутливості відзначаєть-

ся також щодо еритроміцину і левоміцетину [9]. 

За даними дослідження PROTEKT, в якому 

вивчалася активність антибіотиків in vitro щодо 

2948 штамів гемофільної палички, чутливість 

цих мікроорганізмів становила до: 

• 80,6% – амоксициліну;

• 99,9% – амоксициліну/клавуланату;

• 99,4% – цефуроксиму;

• 89,4% – кларитроміцину;

• 99,8% – азитроміцину;

• 99,9% – моксифлоксацину.

На сьогоднішній день найбільш ефектив-

ними антибактеріальними препаратами для 

лікування інвазивних форм гемофільної інфек-

ції є цефалоспорини третього покоління (цефо-

таксим, цефтриаксон), карбапенеми (іміпенем, 

меропенем). 

Для терапії ЛОР-патології рекомендується 

використовувати «захищені» пеніциліни, такі 

як ампіцилін із сульбактамом або амоксицилін-

клавуланат. За відсутності ефекту від обраного 

антибактеріального препарату його необхідно 

замінити протягом перших 3–5 діб з моменту 

призначення на альтернативний. Фторхінолони 

можуть застосовуватися у дорослих пацієнтів.

Без адекватної етіотропної терапії деякі 

форми гемофільної інфекції (менінгіт, епігло-

тит) дуже часто закінчуються смертю хворого. 

У тяжких випадках можливе використання 

комбінації антибактеріальних препаратів. Курс 

лікування становить 10–14 днів, а при тяжких 

формах триває до 4 тижнів.

Велике значення в комплексі лікувальних 

заходів має патогенетична і симптоматична 

терапія, відповідна з клінічними формами за-

хворювання.

Профілактика

Здоровим носіям гемофільної палички типу 

b та особам з групи ризику, які контактують з 

хворими з гемофільною інфекцією, протягом 

першого тижня після реєстрації першого ви-

падку захворювання рекомендується приймати 

перорально рифампіцин в дозі 10–20 мг/кг на 

добу (максимум 600 мг на добу) одноразово 

протягом 4 діб.

Специфічна імунопрофілактика

В даний час обов’язкова імунізація проти 

гемофільної інфекції введена в США (1990), 

Канаді (1990), Росії (2011) та ряді інших країн. 

У більшості опублікованих досліджень під-

креслюється відносно висока профілактична 

ефективність та низька реактогенність вакцин. 

Потрібно пам’ятати, що всі існуючі Hib-

вакцини захищають виключно від захворю-

вань, які викликані H. іnfluenzae серотипу b, 

і неефективні проти інших серотипів збудника. 

Після проведеної вакцинації тривалість вияв-

лення антитіл у захисних титрах становить не 

більше 4 років. Вакцини взаємозамінні, тобто 

на різних етапах вакцинації в процесі трикрат-

ної імунізації дітей можна використовувати 

вакцини різних виробників. Hib-вакцини при-

значені для імунізації дітей віком від 6 тижнів 

до 5 років. В основу імунізації покладені такі 

основні принципи:

•  перша доза вакцини вводиться дітям віком 

6 тижнів і більше; 

•  проводиться трикратна імунізація з інтер-

валом не менше 1 місяця;

•  для створення тривалого захисту можлива 

бустерна імунізація на другому році життя.

Оскільки імунна відповідь на введення вак-

цини посилюється з віком щеплених, то чим 

пізніше проводиться щеплення – тим менше доз 

вакцини необхідно застосовувати для повного 

захисту. Так, якщо розпочати щеплення з три-

місячного віку, вводять 3 дози з ревакцинацією 

через рік після останнього щеплення; при вак-

цинації, розпочатій у віці 6–12 місяців, достатнім 

виявляється двократне щеплення з інтервалом 

1–2 місяці та ревакцинацією у 18 місяців. Для ді-

тей віком від 1 до 5 років достатнім є одноразове 

щеплення [4].

В останні роки в Україні приділяється все 

більше уваги проблемі гемофільної інфекції. 

Так, для вирішення завдань, поставлених ВООЗ, 
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в Україні з 2006 року до сучасного календаря 

щеплень введено вакцинацію для профілак-

тики захворювань, що викликані H. іnfluenzae 
серотипу b [12]. 

На сьогодні в світі існує декілька різновидів 

вакцин проти Hib-інфекції. В Україні зареєстро-

вано такі Hib-вакцини:

• моновакцина «Акт-Хіб»;

• комбінована вакцина «Пентаксим» (диф-

терія, правець, кашлюк, поліомієліт, Hib) фірми 

Авентіс Пастер (Франція);

• моновакцина «Хіберикс»;

• комбінована вакцина «Інфанрикс-гекса» 

(дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, Hib, 

гепатит В) фірми ГлаксоСмітКляйн (Бельгія).
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