
 Дифтерія - гостре антропонозне інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом 

передавання збудника, що характеризується ураженням ротоглотки та дихальних шляхів, рідше 

шкіри, з розвитком фібринозного (дифтеритичного) запалення в місці проникнення збудника, а також 

токсичним ураженням серцево-судинної й нервової систем, нирок. 

 Характеризується дифтеретичним  або крупозним запаленням з утворенням на місці 

проникнення збудника фібринозних плівок, а при деяких формах – і токсичним ураженням органів 

кровообігу, нервової системи, надниркових залоз і нирок.  

Що потрібно знати про дифтерію? 



Етіологія 

 

 Збудник: Corynebacterium diphtheriae -(паличка Леффлера) – відкрив Фрідріх 

Леффлер 

 

 Паличка – грампозитивна, нерухома, спор не утворює, має вигляд римської цифри V. 



Джерело збудника 

Механізм передачі. 

Головний М\П: Повітряно-крапельний.  

Головна локалізація збудника:  

Рото-Носоглотка. 

Передається інфекція – під час кашлю,  

чхання, при розмові. 

Шляхи передачі: 

1. Пиловий. 

2. Контактно-побутовий. (спільні речі) 

3. Аліментарний. (їжа, вода). 



Прояви епідеміологічного процесу 

 Дифтерія – повсюдно-поширене захворювання. Останнім часом в зв'язку з систематичною імунізацією 

населення, у багатьох країнах рівень захворюваності знизився до поодиноких випадків. 

  В Україні, останнім часом, поряд із спорадичними випадками часто стали виникати епідемічні 

спалахи, що не може не насторожувати епідеміологів. Пов'язують це із зростанням кількості людей які 

не були імунізовані проти дифтерії. 

   В не щеплених колективах частіше хворіють діти віком до 6 років, однак, в останні роки, цей показник 

значно поширився серед більш дорослого населення.  

   Після перенесення хвороби формується антитоксичний та антимікробний довготривалий імунітет. 

Вакцинація дифтерійним анатоксином забезпечує формування антитоксичного імунітету, що у більшості 

випадків запобігає розвитку хвороби, однак, не може гарантувати того що людина НЕ буде заразоносієм. 



Резервуар і шляхи передачі: єдиним резервуаром є людина (хворий, реконвалесцент, 

носій). Інфікування, як правило, відбувається повітряно-краплинним шляхом, рідше — 

при безпосередньому контакті з виділеннями з дихальних шляхів або з виразками. 

Види дифтерії 

Дифтерія має кілька форм залежно від місця ураження інфекцією: 

Дифтерія ротоглотки (мигдалин) 

Дифтерія дихальних шляхів (трахеї, гортані, бронхів) 

Дифтерія носа 

Дифтерія шкіри 

Дифтерія очей 

Дифтерія статевих органів 

Найпоширенішою є дифтерія ротоглотки, а от останні три трапляються вкрай рідко. 

 

 



Діагностика 
Особливості клінічної діагностики 

 Попередній діагноз типових форм дифтерії варто ставити клінічно, тому що своєчасно повинно вирішити 

питання про необхідність введення антитоксичної ПДС. Діагноз є складним при атипових формах дифтерії 

(катаральній чи острівцевій). Велике значення мають епідеміологічні дані (наявність контакту з хворими або 

носіями дифтерійного збудника, врахування епідеміологічної обстановки у населеному пункті тощо). 

 Дифтерія мигдаликів і дифтерійний фарингіт мають ряд загальних особливостей, що дозволяє відрізнити їх 

від інших захворювань. Імовірним діагноз є при поєднанні 2-3 з нижче зазначених симптомів: 

початок захворювання надзвичайно гострий; 

при всіх формах, окрім субклінічної, має місце інтоксикаційний синдром, виразність якого далеко не завжди 

корелює з місцевими змінами, особливо у перші дні хвороби; 

є нашарування, що мають фібринозний плівчастий характер, на мигдаликах або на інших лімфоаденоїдних 

утворах глотки; 

біль у горлі помірний, часто не відповідає характеру місцевих змін; 

підщелепні та шийні лімфовузли збільшені не завжди, якщо збільшені — то помірно болючі; 



Клінічні ознаки 

 Основні ознаки: 

Фіброзний наліт – щільний,  

суцільний, сірувато-білий, гладкий, іноді з 

краплинками крові. Швидко поширюється. 

Після зіскобу плівки –  вона поновлюється. 

Набряк підшкірної клітковини 

шиї (поширюється на грудину), та гіперемія 

зіву з ціанозом. 

Загальна інтоксикація. 

Дихання та ковтання утруднене. 

 При цьому розвивається – 

Дифтерійний круп – це гостре запалення 

гортані, трахеї та певних відділів бронхів, 

супроводжується: 

Стеноз (звуження) гортані. 

Гавкаючий кашель, дисфонія. 

Задишка при вдиханні. 

Утворення фібринозних (тонких) плівок. 

Ціаноз обличчя. 



Профілактика: 

Специфічна: 

Неспецифічна:  

       До цього виду профілактики входить – 

цілеспрямоване створення штучного активного 

імунітету. Для цього використовують вакцини. 

 Вакцинацію проводять згідно з календарем 

профілактичних щеплень – починаючи з 3-

місячного віку інтервалом в 1,5 місяці роблять 3 

щеплення, потім 1,5 рік, в 6 років, 14 і надалі 

через кожні 10 років. 

 Регулярне провітрювання приміщень. 

Систематично проводити вологе прибирання із 

застосуванням дезінфікуючих засобів. 

 В період епідемії обмежити відвідування місць 

із великими скупченнями людей. 

При контакті з можливими хворими використовувати 

ватно-марлеві лицеві пов'язки.  
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