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Covid-19 і SARS-CoV-2 - не одне й те саме. Covid-19 - це
захворювання (D - скорочення від disease), викликане
новим коронавірусом.
SARS-CoV-2 - назва самого вірусу

Коронавіруси - самозванці від біології. Кінцева частина кожного
шипа "імітує" молекулу корисної речовини, тому клітинні
рецептори самі затягують її у себе - а за шипом до клітини
потрапляє весь вірус. Так відбувається зараження.

Коронавіруси - це частина великої родини вірусів, що зустрічаються як у
тварин, так і у людей
Якщо на коронавіруси
дивитися в електронний
мікроскоп, вони мають
схожий на корону ореол

Коронавіруси, патогенні
для людини
HCoV-229E
Виклика
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ГРВІ
ють клініку
клініку
HCoV-NL63
ГРВІ
HCoV-HKU1
SARS-CoV - збудник ТОРС
MERS-CoV - збудник БВРС
2019 nCoV новий коронавірус
Временные методические рекомендации
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Версия 2 (03.02.2020)

Цей вірус заражає людину,
викликаючи різні захворювання,
від звичайної застуди до важких
респіраторних захворювань,
таких як

Віруси, що перейшли від тварин до
людини

SARS-CoV2.

COVID-19
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синдро́м (БКРС)
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2009 Пандемія «свиного» грипу
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2003 Пандемія високопатогенний пташиного грипу

SARS
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Карта світового
поширення ТГРС
від 1.11 2002 р. до
7.08 2003 р.

35 країнах світу було виявлено 8461 випадок ТГРС, з яких 916 закінчилися смертю хворих. Летальність
склала 10,83 %. В Україні не було зареєстровано жодного випадку ТГРС. вірус ТГРС є вірусом нової групи,
походить від коронавірусів великої рогатої худоби і вірусу інфекційного бронхіту птахів.

Схематичне зображення структури коронавируса, що показує білок M
(мембранний), білок S (Spike), білок E (оболонка), білок N (нуклеокапсид) і РНК
разом з рецептором ACE2.

Геном коронавируса кодує білок-спайк, білок оболонки, білок мембрани і нуклеопротеїн.
Спайковий білок - найважливіший поверхневий мембранний білок коронавируса.
https://www.researchgate.net/figure/Schematic-representation-of-coronavirus-structure-showing-M-membrane-protein-SSpike_fig6_342129073

Спосіб зараження
Спосіб передачі нового коронавируса SARS-CoV-2, головним чином, крапельний і
контактний

Коронавірус
заразний так
само, як
застуда і грип.
Віруси можуть
передаватися з
дихальних
шляхів хворого
іншій людині
трьома
способами:
Факти про коронавіруси SARS-CoV-2 і хвороби Covid-19 на 17.07.2020
(Норвезький інститут охорони здоров'я)
30.07.2020

Інфекція крапель: інфікований кашляє, чхає, можливо говорить / співає,
викидаються маленькі краплі, що містять віруси. Краплі падають швидко,
зазвичай в межах одного метра, але люди, які знаходяться досить
близько, можуть вдихати вірус або вірус вступає в контакт зі слизовими
.
оболонками очей,
носа або рота.

За прямого контакту. Інфікований через руки з власної слини
або дихальних шляхів передає його при контакті з іншими,
які переносить вірус з рук в слизові оболонки очей, носа або
рота
При непрямому контакті. Це відбувається, коли вірус
передається з меблів, предметів або контактних поверхонь
(наприклад, дверних ручок, клавіатур, телефонів і т. П) з
яким контактував інфікований.

Берлінський інститут охорони здоров'я:
використання високопродуктивних обчислень на
благо всього світу

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/corporate-responsibility/covid-19-response-bih-article.html

Наскільки заразний коронавірус?

Одна людина, заражена
коронавірусом, в
середньому заражає 2-3,6
інших
(2-4).

Для порівняння, одна
людина з грипом
заразить 1-2 людини

За даними ВООЗ, інкубаційний період оцінюється в 5-6 днів, але може
варіюватися від 0 до 14 днів. Інкубаційний період - це час від моменту
зараження до появи симптомів захворювання.

Серед маленьких дітей концентрація РНК
коронавируса в верхніх дихальних шляхах виявилася
в 10-100 разів більше, ніж в інших групах.

Більш високе вірусне навантаження сприяє і більш
активному поширенню вірусу.
Таким чином, маленькі діти потенційно можуть
вносити серйозний внесок в поширення SARS-COV-2
серед населення в цілому

Найдивовижніша властивість коронавируса SARS-CoV2.
У ньому об'єдналися особливості, які зустрічаються у цілого ряду інших
вірусів.
Цитокіновий
шторм

Тромбоутворення, синдром
дисемінованого згортання
крові
Вірус лихоманки
Денге

Вірус Эбола

Про це в інтерв'ю «Лента.ру» розповів вірусолог, член-кореспондент РАН,
доктор біологічних наук, завідувач лабораторією біотехнології і вірусології
факультету природничих наук Новосибірського державного університету
професор Сергій Нетесов:

Вірус КримськоїКонго геморагічної лихоманки
Вірус геморагічної
лихоманки з
нирковим
синдромом

Втрата нюху

Можуть викликати не
менше 20 вірусів . Всі вони
потрапляють в організм
через ніс і вражають
нюхові нерви.

Патогенез органних уражень при COVID-19
Обумовлений трьома групами взаємопов'язаних між собою факторів, що
. утворюють порочне патологічне коло:

1. Першим фактором служить цитопатична шкідлива дія вірусу на
тропні клітини;
2. Другим фактором можна назвати цитокіновий шторм, який надає руйнівну
дію на тканини і судини і забезпечує запальну реакцію і коагулопатії з
рекрутуванням в осередок пошкодження лейкоцитів, макрофагів,
лімфоїдних елементів;
3. Третім фактором - порушення згортання внаслідок пошкодження ендотелію
судин і клітин печінки, з розвитком тромбозів і крововиливів
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Унікальність вірусу (SARS-CoV-2), який викликає пандемію
коронавирусної хвороби 2019 року (COVID-19).
1. Рецепторами для нього служать АПФ-2 і CD147, які присутні на величезній кількості
типів клітин (аж до стовбурових) і тканин. Це може призводити до поліорганної
патології.
2. Тропність до ендотелію судин з розвитком системних васкулітів і порушень
згортання. останні, в свою чергу, призводять до ушкодження тканин судинного
генезу, а також призводять до розвитку системного захворювання.
3. Взаємодія з толл-подібними рецепторами призводить до активації реакцій
вродженого імунітету, які, по суті, є реакціями неспецифічного запалення. Однак
при COVID-19 розігрується цитокіновий шторм з надмірно вираженою запальною
реакцією
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Молекулярні основи патогенезу COVID-19
Вірус націлений на білковий шип на поверхні
клітин, званий ACE2, який є частиною
ренінангіотензинової системи (РАС). РАС
(ренін-агітензівная система) регулює
кров'яний тиск і запальну реакцію.
У процесі реплікації вірус може виснажувати
ACE2, що викликає цитокіновий шторм неконтрольоване запалення, яке
призводить до пошкодження власних
тканин організму. Регуляція цього рецептора
вітаміном D може позитивно впливати на
розвиток інфекції.
Молекулы в патогенезе: ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) СВОБОДНО
Оуэн Визе 1 ,Аннализ Э. Землин 1 ,http://orcid.org/0000-0002-9982-9710Тахир С Пиллэй 2https://jcp.bmj.com/content/early/2020/08/04/jclinpath-2020-206954

Схема циклу реплікації SARS-CoV-2
Вірус SARS –Cov -2

молекулярні ножиці, вірусні
протеази, які, розрізаючи
«намисто» в певних точ
ках, вивільняють білки, щоб
кожен білок міг виконувати
свою конкретну функцію

РАЦІОНАЛЬНА РОЗРОБКА противірусні препарати:
«ЗНЕШКОДЖУВАТИ» НОЖИЦІ SARS-COV-2COVID-19

https://www.gsdinternational.com/ru/news/developing-antivirals-in-a-rational-wayblunting-the-sars-cov-2-scissors.html

РАЦІОНАЛЬНА РОЗРОБКА ПРОТИВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ: «ЗНЕШКОДЖУВАТИ»
НОЖИЦІ SARS-COV-2COVID-19

Деталь циклу реплікації SARS-CoV-2. Оболонка вірусу
зливається з клітинною мембраною. Як тільки РНК
вивільняється в цитоплазму, вона перекладається в
поліпротеїни, серед яких і основна протеаза (позначена
на схемі ножицями). Протеаза розрізає поліпротеїни:
один з цих зрізів утворює фермент РНК-полімерази,
необхідний для реплікації вірусу.

Основна протеаза SARS-CoV-2 називається Mpro (Main Protease - англ.), Без її дії вірус не
може розмножуватися і інфікувати нові клітини. Mpro є більш привабливою мішенню
через свою унікальність: справа в тому, що в організмі людини немає білків з аналогічною
структурою і функцією, тому з'єднання, яке пригнічує дію вірусної протеази, має низьку
ймовірність викликати серйозні побічні ефекти у пацієнта.
https://www.gsdinternational.com/ru/news/developing-antivirals-in-a-rational-way-blunting-the-sars-cov-2-scissors.html
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Органи і системи, залучені до враження ковідом 19
Залучені органи і
системи

Симптоми

Загальні симптоми

Лихоманка, головний біль, анорексія, нездужання, біль у м'язах

Кожа

шкірні висипання

Кров і гемостаз

Цитопения (анемія, лейкопенія, лімфопенія, тромбоцитопенія), збільшення D-димеру,
гіпофібриногенемія)

Серцево-судинна система Легка: тахікардія з пропасницею
Важкі: підвищення тропоніну, гіпотонія, зниження серцевого викиду, аритмії, зупинка
серця
Дихальна
система (легені)

Гіпоксія, задишка, набряк легенів, пневмонія, гострий респіраторний дистрес-синдром

ЖКТ

Діарея, біль в животі, коліт, гіпербілірубінемія, збільшення печінкових ферментів

Нирки

Електролітний дисбаланс, азотемія, пошкодження нирок внаслідок зниження ниркової
перфузії

Нервова система

Головний біль, сплутаність свідомості, галюцинації, дисфазія, тремор, судоми, параліч
лицьового нерва, змінена хода

Кістково-м'язовий апарат

Виявили міалгії, м'язову дисфункцію, остеопороз і остеонекроз як часті наслідки у пацієнтів
із середніми і важкими формами цього захворювання. Ранні дослідження показали, що у

Симптоми коронавірусу

Хоча нещодавній аналіз педіатричних випадків у США показав, що діти
частіше за дорослих мали лихоманку і не так часто як дорослі – кашель.
"Новий тип коронавірусу "полюбляє" легені, що призводить до розвитку
всім відомої "візитної картки" COVID-19 – вірусної пневмонії.

Сьогоднішня інформативна ілюстрація, створена науковим дизайнером і аніматором
Авеста Растан, докладно описує вплив COVID-19 на легені - від помірних до важких.
Вірус SARS-CoV-2, проникає через рот або ніс в
альвеоли.
Там фіксується білками-шипами. Як тільки вірусна
РНК пороникає в клітину, створюються нові копії, а
клітина гине, вивільняючи нові віруси для
зараження сусідніх клітин в альвеолах.
Спочатку цей процес може відбуватися без клініки
інфекції, що є однією з причин того, що COVID-19
зміг так ефективно поширюватися.
Цей процес розмноження вірусу призводить до запалення в легенях,
що викликає імунну відповідь. У міру розвитку запалення в альвеолах
починає накопичуватися рідина, викликаючи сухий кашель і
утруднення дихання.
У 80-85% людей, інфікованих COVID-19, ці симптоми будуть проходити
так само, як і в разі грипу.

У 15-20% випадків реакція імунної системи на запалення в легенях може
викликати так званий «цитокіновий шторм»,якщо руйнується велика кількість
альвеол. Пацієнта поміщають на апарат штучної вентиляції легенів. Як
причини спостерігаються – як гострий респіраторний дистрес-синдром
(ARDS), так і набряк легенів (HAPE).

Visualizing What COVID-19 Does to Your BodyPublished 9 months ago
on April 10, 2020By Nick Routl
У 15-20% випадків, реакція
імунної системи на запалення в
легенях може викликати
«цитокіновий шторм».
Супроводжується гострим
респіраторним дистрес-синдром
(ARDS), так/ і набряком легенів
(HAPE). Ця неконтрольована
реакція вважається основною
причиною швидкого
погіршування та смерті молодих,
здорових пацієнтів.
https://www.visualcapitalist.com/visualizing-what-covid-19-does-to-your-body/

Особливість танатогенезу нової вірусної інфекції COVID-19
Особливістю нової вірусної інфекції є також і те, що найбільш важкі
форми розвиваються у осіб старше 65.
Окремо слід зупинитися на танатогенезі при даному захворюванні і
назвати основні причини смерті:
❖гостра серцево-легенева недостатність,
❖гостра ниркова недостатність,
❖тромбоемболія легеневої артерії,
❖шок і поліорганна недостатність, а також
❖сепсис.
Особливості танатогенеза при COVID-19 більш детально
з’ясовуються.
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Симптом і хвороба
Новий коронавірус може викликати від легких симптомів до серйозних захворювань і в
рідкісних випадках призводити до смерті. Іноді covid-19 перебігає без розвитку
симптомів. Це особливо актуально для дітей і молодих людей. Неясно, якою мірою
люди без симптомів можуть поширювати хворобу.
Легкий перебіг (м'який курс). Це відноситься до більшості пацієнтів.
Захворювання
починається з симптомів
з боку верхніх дихальних
шляхів (біль в горлі, засту
да, легкий кашель
нездужання і мязові болі.
Передує болю в животі в
деяких випадках діарея.
Зниження смаку і нюху.
Перебіг захворювання
може сильно варіювати

Симптоми усуваються протягом одного-двох тижнів. Рідко виникає потреба
в лікуванні з боку служби охорони здоров'я.

Госпіталізація,
інтенсивна
терапія
і смерть
частіше
Помірної важкості
: перебігає 4-7
днів з легкими
симптомами,
у
зустрічаються
у пневмонія.
людей похилого
віку та
при супутніх
деяких виникає
Деякі потребують
госпіталізації.
Рентгенологічне дослідження
легенів
може вказувати
на Проте,
вірусну
захворюваннях,
особливо
у літніх
людей.
пневмонію (інфільтрат легені).
смертельні випадки також можуть відбуватися у
людей потребує
без відомих
факторів
ризику.
Важкий перебіг:
інтенсивного
лікування.
Симптоми можуть
тривати 3-6 тижнів. Можна спостерігати різні ускладнення, включаючи
пошкодження легенів, серцево-судинні захворювання і порушення
згортання крові.

Коронавірусна інфекція COVID-19 у дітей

У дітей коронавірусна інфекція COVID-19 зустрічається у різному віці,
в тому числі у новонароджених. Згідно з даними великого
систематичного огляду, опублікованого в журналі Acta Paediatrica,
діти складають близько 5% всіх хворих.
Смертність від COVID-19 у них значно нижче, ніж у дорослих.
https://health.tut.by/news/disease/680684.html

Дані, зібрані Китайським центром з контролю і профілактики захворювань
( з 16 січня до 8 лютого 2020 р.)

2143
дітей, у яких був підтверджений коронавірус лабораторними
тестами (у 34%) або були підозри на COVID-19.
У 4% дітей
хвороба
перебігала
безсимптомно.

Більше третини (39%)
виявляли помірно важкі
симптоми, включаючи
запалення легенів, але без
видимої задишки.

Важкий перебіг хвороби - у
6% дітей (125 осіб), в тому
числі один - з летальним
результатом, (14-річний
хлопчик)

Понад 60% були
молодше п’яти років

40 з них -у віці до
12 місяців.

Всього критичний стан було виявлено у тринадцяти дітей, у яких в тому
числі діагностували тяжкі ураження органів.

Чи варто думати про переривання вагітності, якщо жінка
інфікована?
Як вік дитини впливає на тяжкість захворювання ?
Яка тактика лікування дітей з COVID-19?.
В кінці березня в журналі JAMA Pediatrics опубліковано ряд статей, що
описують клінічні випадки виявлення COVID-19 у новонароджених
протягом першої доби життя, незважаючи на суворе дотримання всіх
протиепідемічних заходів і повне обмеження контакту з породіллею.
Але на даний момент немає ніяких рекомендацій про переривання
вагітності у жінок з підтвердженим COVID-19
https://health.tut.by/news/disease/680684.html Портал «Здорові люди» (24health.by)

Особливості перебігу COVID-19 у дітей.
❖ більш ніж в 90% випадків COVID-19 протікає у дітей
безсимптомно, в легкій або середньотяжкій формі,
❖ розвиток вірусної пневмонії не характерно,
❖ летальні випадки рідкісні.

Характерне
поєднання ли хоманки, кашлю і
задишки має
місце тільки у 73%
(у дорослих - 93%).

❖ У дітей так само домінують лихоманка і респіраторний синдром,
однак менш виражені лімфопенія і запальні маркери.
❖ Інкубаційний період у дітей коливається від 2 до 10 днів, частіше
складає 2 дні.
❖ Клінічні симптоми COVID-19 у дітей відповідають клінічній
картині ГРВІ: лихоманка, кашель, біль у горлі, чхання, слабкість,
біль у м'язах. Виразність лихоманки може бути різна.

Зіставлення частоти окремих симптомів у дітей та дорослих
дорослих.
Діти

Дорослі

лихоманка

56%

71%,

кашель
задишка
інтоксикація:
Головний біль
міалгія
нудота блювота
абдомінальний біль діарея

54%
13%

80%
43%

28%
23%
11%
5,8%
13%

58%
61%
16%
12%
31%

Тахікардія відзначається у половини госпіталізованих дітей,
тахіпное - у третини
У дітей рідко спостерігається зниження SpO2 <92%

Діарея і блювота - можуть вказувати на коронавірус у дітей
Їх спостерігають навіть тоді, коли у дитини немає кашлю або проблем з
диханням. Своєчасний аналіз на SARS-COV-2 в цьому випадку допоможе
вчасно діагностувати хворобу і, можливо, навіть врятувати життя дитини.
«Шлунково-кишкові симптоми можуть бути пов'язані з
розподілом рецепторів і шляхом передачі інфекції. Вірус
заражає людей через рецептор ACE2, який можна виявити в
певних клітинах легенів, а також кишечника. Це дозволяє
припустити, що COVID-19 може інфікувати пацієнтів не тільки
через дихальні шляхи, а й через шлунково-кишковий тракт
при контактній або фекально-орального передачі ». (Лі)
«Ідея, що COVID-19 щадить молодь – не має під собою основи»

Причини більш легкого перебігу короновірусної хвороби у дітей
1. У дітей немає такої кількості хронічних захворювань.
2. Рідше трапляються важкі форми, через дефіцит ACE2 рецепторів, які
зв'язуються з віріонами коронавірусу.
3. Можливо, рецептори для цього вірусу у дітей і дорослих знаходяться не
в однаковій конфігурації
4. Приблизно до 6-річного віку триває формування і дозрівання імунної
системи. Це дає слабкість імунітету, але важкі форми коронавирус
ної інфекції можуть бути пов'язані з гіперімунною відповіддю.

https://tsn.ua/ukrayina/koronavirus-u-ditey-infekcionistka-rozpovila-pro-simptomi-naslidki-perenosimist-zahvoryuvannya-covid-19-1633708.html

Клінічні форми COVID-19 у дітей (Американська академія педіатрії)
:
Безсимптомний
перебіг:
• немає клінічних ознак
захворювання,
• Відсутні патологічні
зміни в легенях при
рентгено графії і / або
комп’ют ерній
томографії
• наявності позитивні
результати ПЛР.

Легкий перебіг:
•
•
•
•
•
•
•

підвищення температури,
стомлюємість,
міалгія,
кашель,
біль в горлі,
нежить, чхання
патологічних змін в легенях не
виявляється.
• У деяких випадках підвищення
температури тіла може не бути.
• захворювання може протікати виключно
з такими симптомами, як нудота /
блювання, біль в животі, діарея.

https://health.tut.by/news/disease/680684.html

Помірна ступінь
тяжкості:
• пневмонія,
• підвищення температури,
• пререважно сухий кашель,
потім кашель з мокротою.
• Очевидних ознак
зниження кисню в крові
(гипоксеміі), задишки,
немає.
• На КТ відзначається
ураження легень.

(продовження) Клінічні форми COVID-19 у дітей

Важкий перебіг
• підвищення температури
• кашель,
• прєднуються симптоми
шлунково-кишкового
тракту (блювота, діарея).
• До кінця першої неділі
захворювання
посилюєть-ся задишка,
ціаноз.

Частота важкого і критичного
перебігу за віковими групами
виглядає так:

Критична форма
• швидкий розвиток гострого
респіраторного дистрессиндрому.
• можливий розвиток шоку,
• енцефалопатії,
• ушкодження міокарду,
• серцева недостатністьність,
• порушення згортання крові
• гостре пошкодження нирок

Вік

%

до 1року

10,6%;
7,3%;
4,2%
4,1%;
3%

1−5 років:
6−10 років:
11−15 років:
16 років і
старше:

https://health.tut.by/news/disease/680684.html

Фактори, що обтяжують перебіг COVID-19 у дітей (фактори
ризику)
❖ захворювання легенів;
❖ захворювання серця;
❖ нейром'язові захворювання;
❖ енцефалопатія середнього та тяжкого ступеня;
❖ діабет 1-го типу;
❖ імунодефіцитні стани різного генезу;
❖ коінфекція з респіраторно-синцитіальним
вірусом і іншими вірусними інфекціями.
В середньому, діти переносять захворювання
легше, ніж дорослі. Однак різниця не настільки
велика, щоб вважати, що вірус для них практично
не небезпечний - у дітей, особливо з хронічними
захворюваннями, можуть спостерігатися важкі
ускладнення, аж до загибелі.
https://health.tut.by/news/disease/680684.html

Маркери важкого перебігу
коронавірусної інфекції

Цитокіновий шторм

"Цитокіновий шторм" - запальна реакція в
організмі, при якій рівень цитокінів в крові
різко зростає, що призводить до атаки
імунітету на клітини і тканини власного
організму. Наслідком цього може стати
руйнування тканин і органів, і, як наслідок,
загибель організму

Приблизно в 15% випадків
захворювання протікає у важкій формі
з необхідністю застосування кисневої
терапії, ще в 5% стан хворих критичне.
Білки гострої фази і маркери
запалення необхідні для моніторингу
перебігу захворювань і контролю
лікування. До них відносяться:
❖ С-реактивний білок (СРБ)
❖ Прокальцитонін
❖ Інтерлейкін-6 (ІЛ-6)
❖ Інтерлейкін-1 (ІЛ-1)

https://www.biochemmack.ru/news/tsitokinovyy_shtorm_pri_razlichnykh_variantakh_techeniya_covid_19_/

Значення перезбільшення феритину при вірусних
звхворюваннях в тому числі і коронавірусних.

При вірусних захворюваннях феритин здатній активувати макрофаги. Макрофаги
виділяють цитокіни, які необхідні для боротьби з хворобою, але коли спостерігається
їх гіперпродукція, то виникає синдром цитокінового шторму, що може привести до
смерті. В зоні ризику знаходчться пацієнти з важкими хронічними захворюваннями і
літні пацієнти.

ФЕРИТИН — водорозчинний білок з
мол. м. 440 000 кД, здатний
приєднати близько 4500 атомів заліза
на молекулу, що пов’язано з
депонуванням заліза, токсичного для
організму, в розчинній (нетоксичній)
та фізіологічно доступній формі.

Відхилення від норми. Підвищення
рівня Ф. може вказувати на гостре або
хронічне захворювання печінки,
передозування заліза, лейкоз, гострі або
хронічні інфекції, або запальний процес,
лімфогранулематоз, хронічну
гемолітичну анемію, рак молочної
залози.

Постковідний синдром
Кожен п'ятий пацієнт, котрий переніс коронавірусниу інфекцію,
стикається з постковідним синдромом. Прояв цього синдрому важко
відрізнити від природної слабкості після будь-якої важкої хвороби.
Постковідний синдром може виникнути як у дітей, так і у
дорослих в перші кілька тижнів після виявлення вірусу, коли
його основні симптоми пройшли.

Симптомами є запалення різних частин тіла і органів, яке
супроводжується набряком, іноді з почервонінням і болем.

Що таке «Дитячий мультисистемний
запальний»

Національний інститут здоров'я та клінічного вдосконалення (NICE)
Великобританії 18 грудня 2020р.опублікував керівництво по лікуванню
постковідного синдрому, назвавши його симптоми:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

лихоманка,
втома,
головний біль,
парастезії й оніміння кінцівок,
порушення сну і когнітивних функцій.
протягом довгого часу може бути нудота, діарея, анорексія і біль в животі.
можлива зміна психологічного стану (депресія, напади тривоги).
часто скарги на болі, відчуття стиснення в грудях і порушення серцебиття.
в меньшій мірі зустрічаються випадки висипу і інших шкірних захворювань,
почервоніння очей, губ, язика

Екстреними симптомами фахівці назвали різкий біль в животі, біль в грудях,
прискорене серцебиття, задишку, посиніння губ та обличчя, припухлість
кінцівок, сплутаність свідомості.
https://iz.ru/1102078/2020-12-19/britanskie-mediki-nazvali-simptomy-postkovidnogo-sindroma

Фатальна небезпека для дітей перехворівших COVID-19
У 662 юних пацієнтів з різних країн, після одужання від
коронавирусной інфекції розвинулося нове
захворювання- педіатричний мультисистемний
запальний синдром (MIS-C) виникає навіть після легкої
форми коронавируса. При цьому його перебіг може
бути набагато важче, ніж COVID-19.
(Центр медичних наук Університету Техасу в Сан-Антоніо,)

MIS-C може привести до смерті,
тому що вражає кілька систем
органів. Серце, легені,
шлунково-кишкового тракту,
нервову систему. У цього
синдрому багато граней, тому
клініцисти не можуть його
відразу виявити

Симптоми педіатричного мультисистемного запального синдрому (MIS-C)
схожі з двома іншими важкими захворюваннями –
❖ хворобою Кавасакі (повідомлення з березня 2020 року Італія, Франція,
Швейцарія, Великобританія і США) і
❖ синдромом токсичного шоку, але поширення загального запалення
відбувається швидше і його наслідки гірше.
https://rg.ru/2020/09/07/nazvana-fatalnaia-opasnost-dlia-perebolevshih-covid-19-detej.html

!

MIS-C здатний викликати незворотні наслідки в роботі серцево-судинної
системи
90 відсотків дітей,
учасників дослідження
після одужання пройшли
тест Ехокардіограма.
Більш як половина з них
виявлені відхилення, а
саме розширення
коронарних кровоносних
судин і зниження
здатності серця
перекачувати насичену
киснем кров в тканини
тіла. У кількох випадках
синдром призвів до появи
аневризми коронарної
судини.
https://rg.ru/2020/09/07/nazvana-fatalnaia-opasnost-dlia-perebolevshih-covid-19-detej.html

Аневризми
коронарних артерій

Назви в публікаціях
«Мультисистемного запального синдрому у дітей (MIS-C)»
o У зв'язку з тим, що дане захворювання раніше не було описано, в
публікаціях зустрічалися такі назви як «Кавашок (Kawashocky)»,
o «Коронасакі (Coronasacki)»,
o «Гипервоспалительний шок у детей з COVID-19»,
o «Кавасакі-подібне захворювання (КПЗ, KLD)»,
o «Педіатричне COVID-19-асоційоване запальне захворювання (PCAID)»,
o «Педіатричний мультисистемний запальний синдром (PMIS)»,
o «Мультисистемний запальний синдром у дітей (MIS-C)»

Мультисистемний запальний синдром у дітей (MIS-C)
виражається в запаленні великих судин і починається
поступово - зазвичай його причиною стає перенесена
ГРВІ
На тлі пандемії в деяких країнах Європи і в
США виявили близько ста випадків
незвичайного запального синдрому у
дітей, припускають, що він є смертельно
небезпечним і може бути пов'язаний з
коронавірусом.Частіше всього цим
синдромом страждають діти від двох до
десяти років. Кілька днів або навіть
тижнів тримається температура,
потім з'являється висип і задишка.

Особливості перебігу синдрому мультисистемного запалення у дітей і підлітків
1.
2.
3.
4.
5.

Запальний процес вражає одночасно кілька систем організму,
Викликає у дітей високу (38.5 ° C і вище) температуру,
Знижений тиск,
Кисневу недостатність і,
В деяких випадках, відмову органів, що зближує його з клінічними проявами з
синдромом Кавасакі.
Захворювання є рідкісним, може розвинутися і після асимптоматичного перебігу
інфекції, а в літературі повідомляється про виникнення мультисистемного запального
синдрому через 3-4 тижні після зараження SARS-CoV-2.

При своєчасному діагностуванні і лікуванні більшість дітей виживає, проте
наслідки захворювання в довгостроковій перспективі поки не відомі. Для
з'ясування причин схильності деяких дітей до даного захворювання
потрібні додаткові дослідження.
Mubbasheer Ahmed, Shailesh Advani, Axel Moreira, Sarah Zoretic, John Martinez. Multisystem inflammatory syndrome in children: A systematic review (англ.) // EClinicalMedicine. — 2020. — 4
September. — ISSN 2589-5370. — doi:10.1016/j.eclinm.2020.100527.

Патогенез і патологоанатомічна картина ДМЗС при COVID-19

Патогенез і патологоанатомічна картина ДМЗС при COVID-19 характеризується
❖ розвитком генералізованої мікроангіопатії у вигляді деструктивнопродуктивного вірусного васкуліту і
❖ гиперкоагуляционного синдрому з вторинним ураженням шкіри, внутрішніх
органів, центральноїнервової системи (ЦНС),
❖ гемофагоцитозом

Відмінність мультисистемного запального захворювання у дітей від
синдрому Кавасакі
Відмінність клініки
1.Середній вік хворих вище, ніж у
звичайного синдрому Кавасакі.
2.Картина симптомів відрізняється від
симптомів Кавасакі тим, що
❖ частіше були прояви з боку
шлунково-кишкового тракту і
❖ аномально низького кров'яного
тиску.

Лікування
Пацієнти отримували таке ж
лікування, як і при синдромі Кавасакі:
❖ введення імуноглобуліну
❖ протизапальних препаратів і
❖ симптоматичної терапії.

Прогноз сприятливий, і більшість хворих повністю одужують протягом 1-2 тижнів.
Коронавірус був виявлений не у всіх дітей / підлітків. Зв'язок з коронавірусом не зовсім
ясна
( NIPH, Європейський інститут контролю інфекційних захворювань (ECDC) і Всесвітня організація охорони здоров'я
(ВООЗ)

Що таке синдром (хвороба) Кавасакі?
Синдром Кавасакі є гострий стан із запаленням
кровоносних судин в різних частинах тіла і
зазвичай вражає дітей у віці до 5 років.

Вперше описаний в 1967 році япон ським
педіатром Томісаку Кавасакі, і названий його
ім'ям. Є досить рідкісим захворюванням.

Стан характеризується:
❖ лихоманкою протягом більше 5 днів,
❖ висипом,
❖ змінами слизової оболонки губ і порожнини рота,
❖ запаленням очей без гною,
❖ опухлими лімфатичними вузлами на шиї і опухлими /
❖ червоними руками і ногами.
❖ у деяких дітей може розвинутися здуття коронарних артерій серця
(найбільш серйозне ускладнення).
Не існує тесту для виявлення синдрому, і діагноз ставиться на основі складової картини
симптомів

Відмінність синдрому токсичного шоку (СТШ) від МСЗС,
СТШ зазвичай викликається стафілококом і стрептококом, які
ушкоджують печінку, нирки, кістковий мозок і легені. Іноді цей
синдром може ставати причиною міокардиту .
СТШ супроводжується високою температурою, лихоманкою раптовим падінням
артеріального тиску і діареєю. , М'язові болі по всьому тілу, головний біль, лущиться і
масштабується висип на долонях і підошвах ніг, «полуничний язик» або почервоніння в
роті, почервоніння навколо очей. Протягом 48-72 годин після TSS проявляються.
дезорієнтація і сплутаність свідомості
Поки неясно, чи пов'язаний спалах СТШ серед дітей з коронавирусною
інфекцією. Проте це може бути «цілком допустимо».
У дітей про синдромі токсичного шоку (СТШ) при коронавирусной
інфекції СТШ може розвинутися раптово, але тяжкість симптомів
буде відрізнятися у різних пацієнтів. (Університетська клиніка
Дрездена, професор Раінхард Бернер) Стан вимагає невідкладної
медичної допомоги.
.
Александра Ефимова «Мутация коронавируса»: дети страдают от необычного синдрома06.05.2020,
19:01https://www.gazeta.ru/social/2020/05/06/13073983.shtml

Випадок з практики
Пацієнтка віком 10 років
( 23.10.2011 року народження)

Клінічний діагноз:
Постковідний педіатричний мультисистемний синдром (MIS-C):
пневмонія (вогнищева лівосторонн-я С8, верхнедолева правост.,
Реконвалесцент), токсичний гепатит, гостре ураження нирок,
абдомінальний синдром, цітопеніческий синдром: анемія,
лімфопенія, тромбоцитопенія. Синдром Лайелла.Токсико-септичний
стан. Кератокон'юнктивіт обох очей

Скарги при надходженні та анамнез життя

Скарги при надходженні: зі слів
матері і часткового контакту з
дитиною: сильна біль в горлі
при ковтанні,олігоурія,
нудота, блювота, гіперемія
шкіряних покривів, висип
геморрагічного характеру,
підвищена реакція на зовнішні
подразникиі.

Анамнез життя: від 3-й
вагітності (1-викидень, 2
пологи), дитина
народилася в термін (40
тиж.) З масою 3850 г,
зріст 52 см, рісда і
развивалася згідно віку.
У дошкільному та
школьному віці
перехворіла ГРВІ

Дівчинка 10 років, 16.12.2020 госпіталізована у ВАІТ та ХД, КНП
«МДЛ№5» ЗМР зі скаргами на сильний біль в горлі при ковтанні,
нудоту, блювоту, геморагічну висипку та гіперемію шкіри, зниження
кількості сечі, підвищена реакція на зовнішні подразники.

Анамнез хвороби
14.12

12.12
11.12
нежить

сильний біль в
горлі,
субфебрильна
температура

13.12
гіперемія шкіри
лиця та спини

гіперемія шкіри ніг,
червоний,
дрібноплямистий
висип (септифріл,
азитроміцин, лінекс).

16.12
15.12

нудота, блювота,
не їсть, мало
стул 1 раз зі
п’є, немає сечі.
слизом.
Госпіталізація.

Об’єктивний огляд при госпіталізації
Стан дитини дуже важкий за рахунок токсикозу, ниркової
недостатності, шкірного синдрому.
• Неврологічний стан: приглушення (13-14 балів по ШКГ), в’ялість,
адинамія, негативізм, гіперестезія, OD=OS, фотореакція збережена,
ністагму немає.
• Нормотермія, відмова від їжі через сильний біль в горлі, м’язова
гіпотонія.
• Шкірні покриви: гіперемовані, на тлі гіперемії поліморфний висип:
петехиально-плямистий, схильний до злиття, на спині, передній
поверхні живота, на нижніх і верхній кінцівці справа типу «шкарпеток і
рукавичок», без свербіння. Симптом «щипка і джгута» позитивні, с-м
Нікольського позитивний

Об’єктивний огляд при госпіталізації
• Слизові оболонки гіперемовані, чисті, помірно вологі. ПЖК та м’які
тканини за типом помірної едеми.
• Дихальна система: дихання спонтанне з інсуфл. звол. О2 через лицьову
маску, при диханні атмосферним повітрям – сатурація менше 90%.
Задишка змішаного характеру, що посилюється при огляді дитини і
зовнішньому подразненні. Аускультатівно: дихання жорстке, зліва
дещо послаблене, хрипи над легеневими полями поодинокі, вологі, в
тому числі провідні.
• Серцева діяльність ритмічна, тони приглушені. Гемодинаміка
компенсована, схильність до тахікардії.
• Живіт звичайної форми, симетричний, при пальпації різко болючий в
мезогастрії, в лівому фланку живота. Печінка +3 см. Селезінка не
пальпується.

Лабораторні дані
Загальній аналіз крові
Hb, г/л

Ер, Т/л

Ht, %

Тр, Г/л

Ле, Г/л

ШОЕ,
мм/год

Мієл.

м/м

п/я, %

с/я, %

Еоз., %

Лімф., %

Мон., % Пл.

16.12.20

93

3,5

29

150

55,8

20

2

2

56

35

1

2

2

0

17.12.20

104

3,6

31

45

48,2

15

1

4

57

27

1

5

4

1

18.12.20

97

3,3

28

35

51,1

12

0

0

40

42

0

14

4

0

19.12.20

75

2,8

23

45

35,3

22

0

0

28

45

1

24

2

0

24.12.20

120

4,1

35

360

11,4

8

0

0

7

70

0

17

6

-

28.12.20

98

3,5

30

440

9,6

12

0

0

7

60

0

26

7

-

Загальний аналіз сечі
колір

прозорість

Пит.вага

реакція

Білок, г/л

глюкоза

Кет.т

Білір-н

Ер.

Ле.

16.12.20

жовт

мутн

1030

кисл

0,54

нег

1+

1+

2-30 ізом.

Все поле

17.12.20

ж

Сл.мутн

1005

кисл

0,06

нег

нег

нег

5-6

10-15

18.12.20

ж

проз

1008

кисл

0,04

3,3

нег

нег

2-3

1-3

24.12.20

Св ж

пр

1006

Луж.

отр

5,7

отр

отр

35-40 изом

1-3

ЄЄГ та Біохімічні дослідження

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ЭКГ 17.12.2020: вольтаж достатній.Синусовааритмія.ЕОС не відхилена, вертикальне
положення.Дисметаболічні зміни в міокарді
IgG СOVID-19 от 16.12.2020 позит.IgM 16.12.200 негат.
Д-димер17.12.2020: 12028 нг ФЕЕ/мл (норма0-500)
Залізо 17.12.2020: 4,5 мкМ/л (рефер. 9-21,5)
Холестерин загальний 2,8 мМ / л (рефер. 3,11-5,18), бета-ЛП: 4,78 г / л (реф. 2,3-4,4)
Протеінограмма 17.12.2020: альбуміни 53,3 (норма 52-65), альфа 1 глобуліни 3,4 (норма 2,5-5), альфа2глобуліни 9,5 (реф. 7-13), бета-глобуліни 12, 8 (реф.8-14), гамма-глоб. 21 (норма 12-22) (відсотків)
СРБ суперчутлівій17.12.2020: 100 мг / л (низька ризики менше 1, високий більше 3)
Прокальцітонін17.12.2020: 19,7 нг / мл (норма 0-0,1)
Лактат 18.12.20 1,02 мМ / л (рефер.інтервалі 0,5-2,2)
Альфа-амілаза17.12.20: 17 г / ЛЧ (рефер. 12-32) Серомукоїді17.12.20: 0,33 (рефер. 0,11-0,2 од.)
АСЛО 17.12.20: 150 Мод / мл (рефер. До 200) РФ17.12.20: негатив.
Лужна фосфатаза 317 Од / л (норма до 645)
Мікробіологічні дослідження: зів 17.12.2020- мас. піогенний стрептокококк, помірно золотистий стаф

Коагулограма
ПТІ, %

АЧТЧ, с

Тромб.час, с

МНВ

РФМК, 10-2 г/л

Фібриноген, г/л

16.12.20

78

48

25

1,32

4

2,44

17.12.20

80

38

22

1,28

5

2,66

18.12.20

88

55

35

1,15

4

2,44

21.12.20

95

45

41

1,06

3

2,66

27.12.20

94

33

25

1,07

3

2,66

Біохімічні дослідження
Глюкоза,
мМ/л

Заг.білок,
г/л

Калій, мМ/л Натрій,
мМ/л

Хлор, мМ/л

Сечовина,
мМ/л

Креатинін,
мкМ/л

АЛТ,
мМ/лч

АСТ,
мМ/лч

Тим.пр., Ед

Білір.
заг.

Білір.прями
й, мкм/л

16.12.20

1,7

42

4,2

127

96

30,6

486

1,3

1,7

0,96

72

65

17.12.20

9,3

45

3,85

133

101

28,5

293

3,8

4,4

1,08

73

66

18.12.20

5,9

54

3,54

135

103

30

312

3,2

2,18

3,81

87

81

21.12.20

3,6

55

3,17

140

104

16,2

165

3,3

1,7

3,38

33

22

24.12.20

4,3

53

4,38

134

101

9,6

88

0,95

0,79

2,1

19

10

27.12.20

6,66

62

3,66

136

104

4,81

75

1,35

0,2

2,99

12

-

Консультація нефролога 18.12.2020: висновок: у дівчинки в складі основного захворювання має місце
COVAN- ковід19-асоційована нефропатія з порушенням азотовидільної функції нирок-гостре пошкодження
нирок.
ЛОР 16.12.2020 д-з: фарингіт
17.12.20 д-з: острий рінофарінгіт
25.12.20: д-з: реконвалесцент.з фарінгіту
Окуліст 21.12.20: д-з: кератокон'юнктивіт обох очей
УЗД 17.12.2020: Висновок: дифузні зміни нирок. Ехопрізнакі асциту.
Рентгенографія ОГК 17.12.2020: ознаки лівосторонньої вогнищевої пневмонії (С8)
22.12.20: верхнедолевая правобічна пневмонія
28.12.2020: Розрішення пневмонічної інфільтрації
Мікробіологічні дослідження: зів 17.12.20: массивний піогенний стрептокок (стійкий до макролідів,
чутливий до всіх інших групах АБП), помірно золотистий стафілокок
18.12.2020 Дитина консультував проф. Недєльською С.Н., проф. Усачово О.В., мед. директор Шевченко Р.Л.
Висновок: : Токсико-септичний стан. Постковідний педіатричний мультісистемний сіндром (MIS-C): пневмонія,
токсичний гепатит, гостре ураження нирок, абдомінальний синдром, цітопенічний синдром: анемія,
лімфопенія, тромбоцитопенія. Синдром Лайєлла.

Проведена терапія:
1. Меронем з 17.12.20 по теперішній час; ванкоміцин з 18.12.20 по теперішній час
2. Гепарин по 250 ОД 6 р / д в / в
3. ГКС: дексазон з 17.12.20 4 мг / кг / сутсо зниженням дози до 2 мг / кг / сут по преднизолону
Солумедрол з 18.12 до 23.12.20 по 40 мг 2р / д
4. Протівогрібковие- флуконазолс 21.12.20 по теперішній час
5. Гідазепам
6. Йогурт
7. Дипиридамол
8. Еналаприл
9. Цітімакс 22.12.20-26.12.20, пірацетам
10. Симптоматична (фуросемід, пантенол, тантум-верде, Флоксала в очі, Стоматидін, аква-маріс)
11. Штучна вентиляція легенів 4 дня
12. Гемодіаліз № 2
13. Трансфузія еритроцитів В (III) резус покладе. № 1 23.12.20
Трансфузія ПСЗ В (III) № 2

28.12.2020 дитина переведена в педіатричне відділення
для подальшого лікування, рекомендовано продовжити
терапію, розпочату в ОАІТ (меронем, ванкоміцин,
флуконазол, дексазон, гепарин, гідазепам, йогурт,
дипіридамол, еналаприл, аква-маріс), догляд за
періф.вен.катетером .

Проведена терапія:
1. Меронем з 17.12.20 по теперішній час; ванкоміцин з 18.12.20 по теперішній час
2. Гепарин по 250 ОД 6 р / д в / в
3. ГКС: дексазон з 17.12.20 4 мг / кг / сутсо зниженням дози до 2 мг / кг / сут по преднизолону
Солумедрол з 18.12 до 23.12.20 по 40 мг 2р / д
4. Протигрибкові- флуконазолс 21.12.20 по теперішній час
5. Гідазепам
6. Йогурт
7. Діпирідамол
8. Еналаприл
9. Цітімакс 22.12.20-26.12.20, пірацетам
10. Симптоматична (фуросемід, пантенол, тантум-верде, Флоксала в очі, Стоматидін, аква-маріс)
11. Штучна вентиляція легенів 4 дня
12. Гемодіаліз № 2
13. Трансфузія еритроцитів В (III) резус. № 1 23.12.20
Трансфузія ПСЗ В (III) № 2

Лікування COVID-19
Етіотропна терапія

Патогенетична терапія

Симптоматична терапія

В даний час виділяють
такі препарати
етіологічної спрямованості:
• фавіпіравір;
• ремдесівір;
• арбідол
• гидроксихлорохин;
• гидроксихлорохин +
азитроміцин;
• препарати інтерферону-альфа.

Глюкокортикоїди призначаються тільки
пацієнтам з ознаками Цитокинового шторму;
• призначення препаратів гепарину всім
госпіталізованим пацієнтам *;
• амбулаторно при среднетяжкійй формі
рекомендовані прямі пероральні
антикоагулянти;
• інгібітори ІЛ-6 та ІЛ-1 застосовуються для
лікування критичних форм COVID-19;
• при средньотяжкійй формі пневмонії
можливе призначення інгібіторів янус-кіназ і
ІЛ-6;
• достатня кількість рідини; при вираженій
інтоксикації показані ентеросорбенти;
• інфузійна терапія на тлі форсованого діурезу
у пацієнтів у важкому стані (з обережністю);
при необхідності зондове харчування
з використанням стандартних і
полуелементарних сумішей;
• мукоактівні препарати з метою поліпшення
відходження мокроти;
• бронхолітична інгаляційна терапія
бронхообструктивного синдрому

• купірування лихоманки;
• комплексна терапія
риніту / ринофарингіту;
• комплексна терапія бронхіту.

Опубліковані на сьогодні відомості
про результати лікування із
застосуванням
даних препаратів не дозволяють
зробити однозначний висновок про їх
ефективність / неефективність,
в зв'язку з чим їх застосування
допустимо за рішенням лікарської
комісії, якщо можлива користь
для пацієнта перевищить ризик.

жарознижуючі призначають
при температурі вище 38,0-38,5 ºС.
При поганій переносимості
гарячкового синдрому,головних болях,
підвищенні артеріального тиску
і вираженої тахікардії (Особливо при
наявності ішемічних змін або
порушеннях ритму) жарознижуючі
використовують і при більш низьких
цифрах.

Найбільш безпечним препаратом є
парацетамол

Рекомендації для лікування пацієнтів дитячого віку
з підозрою або лабораторно підтвердженим COVID-19, госпіталізованих із
тяжким перебігом захворювання
Лікарський засіб

Особливості застосування

Ремдесивір для лікування дітей з
підозрюваним або
лабораторно підтвердженим СOVID- 19
госпіталізованих
✓ із тяжким перебігом захворювання.
✓ середнім ступенем тяжкості захворювання,

Ремдесивір найкраще призначати у перші 5 днів від
появи перших симптомів захворювання, але можливо
у будь-якій термін за наявності клінічних показань.

Ремдесивір не рекомендується для лікування
легкої форми COVID-19

Для дітей вагою від 3,5 до 40 кг застосовують ремедесивір лише у
вигляді ліофілізованого порошку. У складі лікарських форм для
парентерального введення ремдесивіру є допоміжна речовина
натрієва сіль сульфобутилового ефіру-β-циклодекстрину
(SBECD). SBECD виводиться нирками і може затримуватися у
пацієнтів з порушеною функцією нирок. Тому рекомендують
застосовувати у педіатричних пацієнтів з масою тіла <40 кг тільки
ліофілізований порошок.
Тривалість лікування: 5 днів для пацієнтів, які не потребують
ШВЛ або ЕКМО.
При відсутності ефекту або якщо пацієнт перебуває на ШВЛ або
ЕКМО - курс лікування складає 10 днів.

Лікарський засіб

Особливості застосування

Системні кортикостероїди для лікування дітей з
підозрюваним або лабораторно підтвердженим
COVID-19, що потребують додаткового кисню,
госпіталізованих із тяжким або критичним
перебігом
захворювання.

Дексаметазон 0,15 мг/кг перорально, або
внутрішньовенно один раз на добу (максимальна доза
6 мг); преднізолон 1 мг/кг перорально, або через
назогастральний зонд один раз на добу (максимальна
доза 40 мг); метилпреднізолон 0,8 мг/кг
внутрішньовенно один раз на добу (максимальна доза
32 мг).
Тривалість лікування до 7–10 днів.
Моніторинг: контролюйте рівень глюкози, незалежно
від того, чи відомо, що у пацієнта цукровий діабет

При ко-інфекції вірусу грипу
Озельтамівір

Озельтамівір не можна призначати пацієнтам з 19 COVID-19
за відсутності встановленої супутньої інфекції вірусу
грипу.Тривалість лікування 5 днів

Безсимптомна форма COVID-19 не вимагає специфічного лікування, при легкій формі симптоматичне лікування.
Показання для госпіталізації дітей з COVID-19 або підозрою на нього:
1. Важка або середньотяжкий ступінь респіраторного захворювання або позалікарняна пневмонія.
2. Лихоманка вище 38,5 ° С, в тому числі за даними анамнезу, або нижче 36,0 ° С або при тривалості
лихоманки вище 38,0 ° С більше 5 днів.
3. Задишка в спокої або при неспокої.
4. Тахіпное, не пов'язане з лихоманкою, більше 20% від вікової норми:
до 1 року - більше 50,
від 1 до 5 років - більше 40,
старше 5 років - більше 30 в хв.
5. Тахікардія, не пов'язана з лихоманкою, більше 20% від вікової норми:
до 1 року - понад 140,
від 1 до 5 років - понад 130,
старше 5 років - понад 120 в хв.
6. SpO2 ≤ 95%.

Показання для госпіталізації дітей з COVID-19 або підозрою на нього (продовження)
7. Пригнічення свідомості (сонливість) або підвищене збудження, інверсія сну, відмова від їжі і пиття.
8. Судоми.
9. Відсутність позитивної динаміки або наростання клінічної симптоматики на тлі проведеної терапії через 5
днів після початку захворювання.
10. Наявність важких фонових захворювань: Вроджені та набуті захворювання серця, в тому числі в анамнезі
(пороки серця, порушення ритму, миокардиопатия або міокардит);
-Хронічні захворювання легенів (бронхолегеневої дисплазії, бронхіальна астма, муковісцидоз,
бронхоектатична хвороба, вроджені вади легень та ін)
- Первинний або вторинний імунодефіцит, в тому числі ВІЛ-інфекція, аутоімунні захворювання,
імуносупресивної терапії;
- онкогематологічні захворювання, хіміотерапія;
- метаболічні захворювання (цукровий діабет, ожиріння та ін);
- Захворювання печінки і нирок.
11. Неможливість ізоляції при проживанні з особами з груп ризику.
12. Відсутність умов для лікування на дому або гарантій виконання рекомендацій (гуртожиток, учрежде ня
соціального забезпечення, пункт тимчасового розміщення, соціально неблагополучна сім'я, погані
соціально-побутові умови).

Показання для переводу в ОРИТ:
1. Порушення свідомості (14 балів і менше за шкалою коми Глазго для відповідної вікової категорії) або
незрозуміле виражене збудження (плач, крик) на тлі перебігу ГРІ;
2. Збільшення ЧДД більш ніж на 15% від фізіологічних вікових показників в стані спокою;
3. протяжний або крекчуче дихання;
4. Збільшення ЧСС більш ніж на 15% від фізіологічних вікових показників в стані спокою;
5. Ціаноз і задишка, які визначаються при візуальному огляді, роздування крил носа у дітей першого року
життя;
6. SpO2 ≤ 93%;
7. Респіраторний ацидоз (рСО2> 50 мм рт. Ст.);
8. Декомпенсовані порушення кислотно-основного стану крові (рН <7,25);
9. Виражені порушення тканинної перфузії, артеріальна гіпотензія;
10. Лактат-ацидоз (концентрація лактату> 2,5 ммоль / л);
11. Артеріальна гіпотонія з клінічними проявами шоку;
12. Зниження діурезу до рівня олігоуріі і нижче (нижче 50% від вікової нормиі менш);
13. Поява кашлю з домішкою крові в мокроті, болю або тяжкості в грудях;
14. Поява ознак геморагічного синдрому.
У наданні медичної допомоги в умовах ВРІТ потребують від 0,5% до 2%
госпіталізованих дітей.

Медикаментозна терапія
❖ Як противірусної терапії дітей з COVID-19 у випадках захворювань середньо-і легкого ступеня тяжкості
рекомендуються препарати ІФН-α, при важкому ступені тяжкості використовується імуноглобуліни.
❖ Інтерферон-альфа може знизити вірусне навантаження на початкових стадіях хвороби, полегшити
симптоми і зменшити тривалість хвороби.
❖ Дослідження в КНР у дітей показали можливість більш тривалого виділення вірусу з фекаліями, ніж з
верхніх дихальних шляхів (до 28 проти 14 днів). Тому обґрунтовано застосування препаратів ІФН-α в
свічках, особливо з антиоксидантами, які забезпечують системну дію препарату, можуть сприяти
скороченню періоду виділення вірусу SARS-CoV-2 з фекаліями.
❖ Арбідол застосовується у пацієнтів з COVID-19, проте відсутні докази його ефективності і безпеки. У дітей
можливе застосування препарату у віці старше 6 років.
❖ Антибактеріальна терапія показана при наявності ознак приєднання до інфекції COVID-19 бактеріальної
інфекції.
❖ Одужання у дітей переважно відбувається протягом 1-2 тижнів.

http://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/covid19what.pdf

Якщо мова йде про новонароджених, то Інструкція Міністерства охорони здоров'я
рекомендує:

Уникати необгрунтованого призначення антибіотиків;
❖ в залежності від тяжкості перебігу застосовувати методи підтримуючого лікування:
кисневу терапію,
❖ інфузійну терапію з корекцією електролітного балансу,
❖ парентеральне харчування;
❖ при дихальній недостатності - механічна вентиляція легенів;
❖ при важкому перебігу гострого респіраторного дистрес-синдрому введення
сурфактанту, високочастотна осциляційна вентиляція.

https://health.tut.by/news/disease/680684.html

ТЕРАПІЯ ДМВС
23 травня 2020 року було опубліковано перше керівництво, присвячене діагностиці і терапії ДМВС, Західного
регіону штату Нью-Йорк (США), що включає критерії CDC, в якому представлений наступний алгоритм
ведення пацієнтів
Відповідно до цього алгоритмом терапія залежить від клінічних проявів і тяжкості захворювання.

• Антибіотики підбираються емпірично, на початку захворювання вони рекомендовані
всім пацієнтам, так як симптоми ДМВС схожі з симптомами бактеріальних інфекцій.
• При легкому перебігу рекомендований цефтриаксон,
• при переважанні гастроінтестинальних симптомів - метронідазол,
• при важкому перебігу або шоці - комбінація ванкомицина, кліндаміцину і цефепіму або
комбінація ванкомицина, меропенему і гентаміцину. Включення в терапію СТШ
клиндамицина пов'язано зі здатністю даного препарату пригнічувати токсиноутворення.
• Ремдесівір є новим противірусним препаратом, що належать до аналогам нуклеотидів,
який був дозволений 1 травня 2020 р управлінням по санітарному нагляду за якістю
харчових продуктів і медикаментів (FDA) США для лікування COVID-19.
• Доза для дітей становить 5 мг / кг в / в одноразово (максимальна доза 200 мг) в перший
день, потім 2,5 мг / кг (максимальна доза 100 мг) в / в, щодня протягом дев'яти днів.

ТЕРАПІЯ ДМВС
Інші лікарські препарати включають
❖ ІГВВ (2 г / кг протягом доби),
❖ АСК (80-100 мг / кг / сут в 4 прийоми),
❖ ГКС,
❖ генно-інженерні біологічні препарати (анакінри і тоцілізумаб).
Згідно з цим, показаннями для терапії ІГВВ можуть бути ознаки БК / КПЗ,
надмірного запалення (феритин> 700 нг / мл, СРБ> 130 г / дл,
поліорганна недостатність або ураження серця.
Симптоми БК слід оцінити через 24-36 год після закінчення інфузії ІГВВ, при збереженні лихоманки і ознак
погіршення стану ІГВВ може бути призначений повторно.
Пацієнтам з КПЗ з категорій високого ризику (немовлята, представники монголоїдної раси, синдром шоку
при БК, CРБ> 130 г / дл, z-score діаметра коронарних артерій при проведенні ЕхоКГ при надходженні> 2,5
або виявлення АКА) рекомендується призначати 2 г / кг ІГВВ у вигляді одноразової інфузії в поєднанні з
триденним курсом пульс-терапії метилпреднізолоном. У деяких пацієнтів спостерігається важкий перебіг
захворювання з розвитком «цитокинового шторму» без симптомів БК, цим пацієнтам рекомендується
анакінри і ГКС, особливо, якщо вони не відповідають на підтримуючу терапію або першу лінію терапії
Лікування САМ включає ГКС, анакінри і тоцілізумаб.

Імуномодулююча, терапія дитячого мультисистемного
запального синдрому

Імуномодулююча терапія
❖ Терапія першої лінії: ІГВВ і / або ГКС
❖ ІГВВ (зазвичай 1-2 г / кг), при цьому до введення ІГВВ необхідно оцінити функцію серця і об'єм
циркулюючої крові, у пацієнтів з симптомами шоку ІГВВ слід вводити після відновлення функції серця
❖ ГКС в низьких або середніх дозах; при наявності симптомів шоку, у пацієнтів з потребою в инотропной /
вазопресорної підтримці можливе застосування високих доз ГКС внутрішньовенно *
❖ Для лікування ДМВС, резистентного до ІГВВ і ГКС або у пацієнтів з протипоказаннями до них - можливо
застосування анакінри (> 4 мг / кг / день) під контролем функції печінки
❖ Тоцілізумаб: доза залежить від маси тіла (<30 кг: 12 мг / кг в / в; ≥ 30 кг: 8 мг / кг в / в, максимум 800
мг), під контролем функції печінки і рівня тригліцеридів
❖ Тривалість терапії - 2-3 тижні з наступною поступовою відміною

Антикоагулянти
Антикоагулянти (лат. anticoagulantia < грец. anti — проти + лат. coagulatio — згортання) — це
Лікарські препарати, які гальмують процес згортання крові.

Антикоагулянти поділяють на дві групи:
Антикоагулянти прямої дії — гепарин
натрію та низькомолекулярні гепарини
(нандропарин, еноксапарин, фраксипарин,
ревіпарин та ін.), натрію гідроцитрат, які
виявляють швидкий ефект, діють in vitro та
in vivo;

Антикоагулянти непрямої дії —
антагоністи вітаміну К
(етилбіскумацетат, феніндіон та ін.);
ефект виявляється після латентного
періоду тільки in vivo.

Скринінг на венозну тромбоемболію
Систематичний скринінг на венозні тромбоемболії у пацієнтів із COVID-19 не рекомендується, але слід
підвищити рівень обізнаності щодо можливогорозвитку венозної тромбоемболії під час госпіталізації
(звертайте увагу на такі
клінічні ознаки, як
• припухлість нижньої кінцівки,
• гіпоксемія, непропорційна дихальному стану,
• гостра правошлуночкова недостатність або розширення правого шлуночка за даними ультразвукового
дослідження, проблеми з катетером тощо),
• судоми у нижніх кінцівках (особливо вночі можуть
бути внаслідок тромбозу глибоких вен).
D-димер
Візуалізація повинна бути виконана у всіх випадках з підозрою на венозну тромбоемболію. У разі клінічно
подібного, але непідтвердженого діагнозу, антикоагулянтна терапія може розглядатися, особливо в
відділенні інтенсивної
терапії.
Анти-Xa - це лабораторний показник, відображає протизгортуючу активність низькомолекулярніх
гепаринів (НМГ). Дослідження анти-Xa дозволяє оцінити на скільки пригнічений Xa фактор згортання
крові (фактор Стюарта-Прауера),. Таким чином, результат аналізу побічно вказує на повноцінність
лікування гепарином.
D-димер - підвищення рівня D-димеру може вказувати на розвиток венозної тромбоемболії і може
коригувати рішення стосовно проведення візуалізації венозної тромбоемболії.

Антикоагулянтна терапія після виписки із закладу охорони здоров’я

Рекомендовано продовжувати антикоагулянтну терапію після виписки із закладу охорони здоров’я:
у пацієнтів з попередніми показаннями до терапевтичної антикоагулянтної терапії рекомендується
повернутися до початкової пероральної антикоагулянтної терапії і режиму її застосування; пацієнтам, у яких
розвинулася венозна тромбоемболія в період госпіталізації, рекомендується продовжувати терапію
низькомолекулярними
гепаринами під амбулаторним контролем. Перехід на оральну терапію, наприклад прямі пероральні
антикоагулянти (DOAC) можна розглядати тільки у окремих пацієнтів, які знаходяться в задовільному
загальному стані і у яких
більше немає симптомів COVID-19. Тривалість терапевтичної антикоагулянтної терапії повинна становити не
менше трьох місяців (зазвичай);

Антикоагулянтна терапія при COVID-19 у дітей
Антикоагулянтна терапія у дітей при лікуванні COVID-19 має наступні особливості: всі діти, які
госпіталізовані для лікування інфекції SARS-CoV-2, проходять обстеження при поступленні, а потім щоденно
на можливість ризику тромбозів;

Рекомендується при госпіталізації з наступними моніторингом зробити
❖
❖
❖
❖
❖

❑
❑

❑
❑

Рішення про початок тромболітичної
загальний аналіз крові з підрахунком
терапії у дитини приймається
тромбоцитів,
комісійно за участі фахівців з
фибриногеном,
інтенсивної терапії, гематологів та
протромбіновим часом,
дитячих
D-димером;
інфекціоністів;
При наявності показань до тромболітичної терапії рекомендується низькомолекулярний гепарин або
нефракційний гепарин, враховуючи наявний досвід по застосуванню препаратів гепарину у дітей;
не рекомендується застосування пероральних антикоагулянтів прямої дії із-за обмежених даних щодо їх
застосування у дітей при COVID-19;
терапевтична антикоагулянтна терапія рекомендується пацієнтам, що отримували її перед госпіталізаці
єю, гемодинаміч но нестабільною тромбоемболією легеневої артерії або загрозою тромбозом глибоких
вен кінцівок або пацієнтам з підозрою на венозну тромбоемболію;
призначення антикоагулянтів дітям повинно бути персоніфіковане.

Фактори ризику тромбозу у дітей:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тромбофілія або венозна тромбоемболія в анамнезі;
наявність венозної тромбоемболії у родичів першої лінії;
пубертатний вік;
опіки;
активне онкогематологічне захворювання;
ознаки венозного застою або серцевої недостатності;
терапія естрогенами;
активна системна інфекція;
загострення хронічного захворювання;
ожиріння;
сильне зневоднення;
нещодавня операція або травма;
автоімунні захворювання;
антифосфоліпідний синдром;
тривала імобілізація пацієнта (проведення неінвазивної або
інвазивної
• вентиляції легень);
• наявність внутрішньовенних катетерів

Рання підтримуюча терапія за наявності тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ)

Слід ініціювати кисневу терапію починаючи з 5 л/хв та регулювати швидкість потоку до досягнення цільового
рівня SpO2 ≥93% у невагітних дорослих та SpO2 ≥92-95% у вагітних пацієнток. Діти з екстреними ознаками
(утруднене чи відсутнє дихання, гострий респіраторний дистрес-синдром, центральний ціаноз, шок, кома або
судоми) повинні отримувати кисневу терапію під час реанімаційних заходів до досягнення SpO2 ≥94%; в
іншому випадку цільовий SpO2 становить ≥90%. Необхідно використовувати контактні заходи безпеки при
роботі із забрудненими кисневими інтерфейсами пацієнтів із COVID-19.
Пацієнтам в тяжкому стані без ознак шоку слід обережно вводити рідини внутрішньовенно (рестриктивна
стратегія інфузійної терапії), оскільки швидке введення рідини може погіршити оксигенацію, особливо в
умовах обмеженого доступу до механічної вентиляції.

Протимікробна терапія бактеріальної ко-інфекції у дітей
Дітям, які повністю імунізовані кон’югованими вакцинами проти Haemophilus influenzae типу b та Streptococcus
pneumoniae, призначають
ампіцилін (150-200 мг/кг/добу на 4 введення або пеніцилін 200000-250000
МО/кг/добу у 4-6 введень);
альтернативою може бути призначення цефтриаксону (50-100 мг/кг/добу у 1-2 введення) або цефотаксиму (150
мг/кг/добу у 3 введення);
додавання ванкоміцину (40-60 мг/кг/добу у 3-4 введення) або кліндаміцину (40 мг/кг/добу у 3-4 введення при підозрі на
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).
Не повністю імунізовані діти проти Haemophilus influenzae типу b та Streptococcus pneumoniae в якості стартової
емпіричної терапії показано застосування цефтриаксону або цефотаксиму; додавання ванкоміцину або кліндаміцину при
підозрі на Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) у відповідних дозах.

При підозрі на ко-інфекцію атиповими збудниками (мікоплазма, хламідія призначається азитроміцин внутрішньовенно
(10 мг/кг/добу у 1-2 введення) при тяжкій пневмонії; при нетяжкій пневмонії - перорально (10 мг/кг/ добу в
перший день, 2-5 день – 5 мг/кг/добу у 1 введення).
При сепсисі призначають цефалоспорини ІІІ покоління внутрішньовенно (цефотаксим 50 мг/кг/добу кожні 6 годин,
максимум 2 г разова доза або 8 г на добу) або цефтріаксон внутрішньовенно (75 мг/кг/разова доза) кожні 12-24
годин максимум 4 г/добу) з додаванням ванкоміцину внутрішньовенно (15 мг/кг/кожні 6 годин, максимум 500 мг/разова
доза) при тяжкому перебігузахворювання.

Сепсис та септичний шок у хворих на COVID-19 у дітей

Підозрювана або доведена інфекція та критерії синдрому системної запальної відповіді
(ССЗВ) у віці ≥2 років, серед яких має бути аномальна температура чи рівень лейкоцитів у
крові.
Критерії ССЗВ включають в себе:
❖ аномальну температуру <36°C або >38,5°C,
❖ частоту серцевих скорочень >2пунктів стандартного відхилення вище норми за віком,
або брадикардію, якщо<1 року,
❖ частоту дихання > 2 пунктів стандартного відхилення вище норми завіком та
❖ аномальну кількість лейкоцитів або > 10% незрілих нейтрофілів.

Клінічні ознаки септичного шоку у дітей:
❖ Будь-який рівень гіпотензії (середній артеріальний тиск <5-го центілю або >2 пунктів стандартного
відхилення нижче норми за віком) або дві-три з наступних ознак:
❖ змінений психічний стан;
❖ тахікардія або брадикардія (ЧСС <90 уд./хв або > 160 уд./хв у немовлят та ЧСС <70 уд./хв або >150 уд./хв
у дітей);
❖ симптом блідої плями (>2 сек) або слабкий пульс;
❖ тахіпное;
❖ плямиста або прохолодна шкіра або петехіальні чи пурпурові висипання;
❖ підвищений лактат;
❖ олігурія;
❖ гіпертермія або гіпотермія.
За відсутності можливості визначення лактату використовуйте середній артеріальний тиск (СерАТ) та
клінічні ознаки перфузії для діагностики шоку.
Стандартна допомога включає раннє розпізнавання та наступні методи лікування протягом однієї години
після розпізнавання:
❖ антибактеріальна і
❖ інфузійна терапія та
❖ вазопресори при рефрактерній гіпотензії.

При інтенсивній терапії дітям септичного шоку рекомендовано ввести 20 мл/кг у вигляді швидкого
болюсу та до 40-60 мл/кг у перші години
Надмірне введення рідини може призвести до об’ємного перевантаження,включаючи дихальну
недостатність. Якщо немає реакції на введення рідини і з’являються ознаки перевантаженості об’ємом
(наприклад, здуття яремної вени,
крепітація при аускультації легень, набряк легень на рентгенівських знімках або гепатомегалія у дітей), то
необхідно зменшити або припинити введеннярідини. Цей крок є особливо важливим, коли відсутня
механічна вентиляція.
. Використання реконвалесцентної плазми, яка містить нейтралізуючі антитіла класу IgG проти SARS-CoV-2

у високих титрах.Оптимальним є введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл), найбільш
ефективно - в перші 72 години від появи перших клінічних симптомів.
Реконвалесцентна плазма може бути використана для раннього специфічного лікування COVID-19 лише для
пацієнтів, які мають:
• лабораторно підтверджений SARS-CoV-2;
• тяжкий або критичний перебіг захворювання або мають прогностичні
• фактори прогресування до тяжкого або критичного стан

Мультисистемний запальний синдром при COVID-19 у дітей та підлітків

Мультисистемний запальний синдром у дітей та підлітків є рідкісним ускладненням
коронавірусної хвороби (COVID-19).
Визначення випадку мультисистемного запального синдрому у дітей та підлітків,
асоційованого із коронавірусною хворобою (COVID-19):
Особа 0–21 років із
❖лихоманкою ≥38,0°C тривалістю більше 72 годин,
❖лабораторними ознаками запалення*,
❖доказами тяжкості клінічного перебігу
❖захворювання, яке потребує госпіталізації, з мультисистемним ураженняморганів (>2)
(серцевої, ниркової, дихальної, системи крові, шлунково-кишкової,покривної або
нервової).

Мультисистемний запальний синдром при COVID-19 у дітей та підлітків
ТА дві з наступних ознак:
1) висип або двосторонній негнійний кон’юнктивіт
або ознаки запалення слизово-шкірної оболонки
(ротової порожнини, рук або ніг);
2) гіпотензія або шок;
3) ознаки міокардіальної дисфункції, перикардиту,
вальвуліту або коронарних порушень (включаючи
результати ЕКГ або підвищення тропоніну/Nкінцевого пропептиду натрійуретичного гормону Bтипу
(NT-proBNP));
4) докази коагулопатії (за прототромбіновим часом
(PT), частковим(парціальний) тромбопластиновим
часом (PTT), підвищеним рівнемD-димеру);
5) гострі шлунково-кишкові проблеми (діарея,
блювота або біль у животі)

ТА Виключення запалення бактеріальної етіології,
включаючи бактеріальнийсепсис, стафілококовий або
стрептококовий синдром токсичного шоку.

ТА

Лабораторне підтвердження COVID-19 (полімеразна
ланцюгова реакція з використанням зворотної
транскрипції (RT-PCR), тест на антиген або позитивний
серологічний тест) або ймовірний контакт з хворими
на COVID-19 впродовж останніх 4 тижнів від початку
симптомів.
* Лабораторні докази запалення включають, але не
обмежуються однією або більше з наступних ознак:
підвищений С-реактивний білок, швидкість осідання
еритроцитів (ШОЕ), фібриноген, прокальцитонін, Dдимер, феритин, лактат дегідрогеназа (ЛДГ) або
інтерлейкін
6 (IЛ-6), підвищений рівень нейтрофілів,
знижений рівень лімфоцитів та низький рівень
альбуміну

Клінічні та лабораторні ознаки для діагностики мультисистемногозапального синдрому
Клінічні ознаки

Лабораторні ознаки

У всіх пацієнтів
Стійка лихоманка вище 38,0°C

У всіх пацієнтів
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Підвищений рівень фібриногену
Високий рівень С-реактивного білку
Високий рівень D-димеру
Високий рівень феритину
Гіпоальбумінемія
Лімфопенія
Нейтрофілія у більшості пацієнтів, деяких пацієнтів можливий нормальний
рівень нейтрофілів
❖ Підвищена швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

У більшості пацієнтів
Потреба в кисні
Гіпотонія

У деяких пацієнтів
❖ Біль у животі
❖ Сплутаність свідомості
❖ Кон’юнктивіт
❖ Кашель
❖ Діарея
❖ Головний біль
❖ Лімфаденопатія
❖ Зміни слизових оболонок

У деяких пацієнтів Підвищений рівень креатиніну, сечовини (маркери
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Набряк шиї
Висип на шкірі
Біль у горлі
Набряк рук і ніг
Синкопе
Блювота

гострого ураження нирок)
❖ Тромбоцитопенія
❖ Анемія
❖ Підвищений рівень
❖ Коагулопатія
трансаміназ (АЛТ, АСТ)
❖ Високий рівень ІЛ-10 (за можливості)
❖ Підвищення рівня N❖ Високий рівень ІЛ-6 (за можливості)
кінцевого пропептиду
❖ Нейтрофілія
натрійуретичного
❖ Протеїнурія
❖ гормону B-типу (NT-proBNP)
❖ Підвищений рівень креатинкінази (КК)
❖ Підвищений рівень лактатдегідрогенази (ЛДГ)
❖ Підвищений рівень тригліцеридів (ТАГ)
❖ Підвищений рівень тропоніну

Лікування мультисистемного запального синдрому у дітей та підлітків
Пацієнтам з мультисистемним запальним синдромом без симптомів, що загрожують життю, рекомендована
підтримуюча терапія та моніторинг клінічного стану без імуномодулюючого лікування.
Імуномодулююче лікування включає:
Перша лінія терапії – імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення в дозі 1-2 г/кг, яка може бути
введена як єдина доза або розділена залежно від клінічної картини та серцевої функції. Введення другої дози
імуноглобуліну може бути розглянуто у пацієнтів, які не відповіли на введення першої дози. До початку введення
імуноглобуліну пацієнтам з шоком слід оцінити серцеву функцію та рідинний баланс. Імуноглобулін слід вводити, коли
серцева функція буде відновлена.

Застереження: Внаслідок лікування препаратами імуноглобуліну може
виникнути тромбоз. Перед застосуванням препарату слід переконатися у
належному рівні гідратації пацієнта. У пацієнтів з ризиком виникнення
підвищеної в’язкості слід здійснювати контроль симптомів тромбозу та
оцінку в’язкості крові. Ризик виникнення побічних явищ зростає із
збільшенням дози та швидкості вливання імуноглобуліну людини
нормального для внутрішньовенного введення, особливо при інфузії
першої дози.

Лікування мультисистемного запального синдрому у дітей та підлітків
Друга лінія терапії - розгляньте можливість застосування системних кортикостероїдів (наприклад,
метилпреднізолон 2-30 мг/кг/добу) (незалежно від потреби в кисні) у пацієнтів, у яких відсутній ефект через
24 години після введення імуноглобуліну (тахікардія, необхідність вазоактивної підтримки),особливо у дітей з
лихоманкою.
Глюкокортикоїди в низьких та середніх дозах можуть розглядатися для лікування мультисистемного
запального синдрому. Пульс-терапія глюкокортикоїдами у високих дозах може бути розглянута для
лікування пацієнтів із загрожуючими для життя ускладненнями, такими як шок, а особливо, якщо пацієнту
потрібні високі або повторні дози інотропів та/або вазопресорів
Дозування кортикостероїдів має поступово знижуватися впродовж 2-3-тижнів на підставі результати
лабора торних аналізів та оцінки стану серця.
При Кавасакі-подібному синдромі існує високий ризик несприятливого перебігу у дітей молодше 12
місяців і дітей з змінами коронарних артерій. У таких випадках внутрішньовенні кортикостероїди можуть
бути призначені як варіант першої лінії терапії у поєднанні з внутрішньовенним імуноглобуліном.
Пацієнти, у яких було діагностовано мультисистемний запальний синдром, повинні проходити амбулаторне
педіатричне кардіологічне спостереження протягом 6 тижнів після виписки із закладу охорони здоров’я

Пацієнтам з раніше призначеною терапевтичною антикоагулянтною терапією слід
продовжувати отримувати терапевтичну антикоагулянтну терапію. Перехід на
терапевтичну дозу низькомолекулярних гепаринів замість пероральної
антикоагулянтної терапії (антагоністи вітаміну К або прямі пероральні антикоагулянти)
слід розглядати у таких випадках: для тяжко хворих пацієнтів, пацієнтів із шлунковокишковими захворюваннями, для пацієнтів із запланованими інвазивними
процедурами, пацієнтів із нестабільним міжнародним нормалізованим відношенням
(МНВ) та/або при наявності взаємодій між лікарськими засобами.

РекомендаціЇ ВООЗ щодо масок для дітей
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ) не рекомендують вимагати від дітей до п'яти років носити
маски в зв'язку з пандемією COVID-19. «Це засновано на безпеки і
спільних інтересах дитини, а також на здатності використовувати маску
належним способом при мінімальній допомозі», - йдеться в
рекомендаціях ВООЗ.
—Дітям у віці від 6 до 11 років носити маски потрібно при обліку ряду
факторів - потрібно оцінювати, як поширюється COVID-19 в регіоні, чи
може дитина користуватися засобом індивідуального захисту самостійно,
чи є у дорослих можливість його проконтролювати. Також важливо, який
вплив маска надає на розвиток дитини.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Благодарю
за
внимание!

