
Дизентерія (шигельоз) – уберегтися можна! 

 

Актуальність проблеми гострих кишкових інфекцій у дитячому віці ніколи не 

зменшувалася. Серед усіх кишкових інфекційних захворювань особливої уваги 

заслуговують бактеріальні інфекції, такі як шигельоз та сальмонельоз, перебіг яких 

супроводжується значним порушенням загального стану, багаторазовим проносом та 

зневодненням.  

Термін «дизентерія» вперше використав ще видатний учений і лікар Гіппократ до 

нашої ери, термін у дослівному перекладі з грецької мови означає «розлад 

кишківника». Назва «шигельоз» з’явилася значно пізніше і відповідає назві бактерії, 

що зумовлює дане захворювання. 

Шигельоз - кишкова інфекція, що характеризується ураженням переважно нижніх 

відділів товстого кишечнику та інтоксикацією. В осіб зі зниженою реактивністю 

організму та дітей може набувати затяжного перебігу і призводити до виникнення 

хронічних запальних процесів у кишечнику. Частіше перебігає у нетяжких формах, 

проте можливий і тяжкий перебіг захворювання. Основним ускладненням 

шигельозу є зневоднення, що особливо небезпечно для дітей. Рідше перебіг 

шигельозу може супроводжуватися розвитком інфекційно-токсичного шоку, 

кишкової кровотечі, випадінням прямої кишки, та перфорацією (прориванням) 

кишечнику з розвитком небезпечного для життя стану – перитоніту. 

ШЛЯХИ ЗАРАЖЕННЯ: 

 ХАРЧОВИИ (ОСНОВНИЙ) — вживання заражених збудниками продуктів 

(найчастіше м'ясні та молочні продукти, солодкі креми та соки, немиті овочі 

та фрукти). Саме «молочний» шлях (у т.ч. вживання продуктів, приготованих 

на молочних кухнях) найчастіше призводить до спалахів захворювання. 

 ВОДНИЙ — при вживанні інфікованої води, також може призводити до 

спалахів захворювання. 

 КОНТАКТНО-ПОБУТОВИЙ - при користуванні загальними предметами у 

побуті, якщо в колективі є бактеріоносій збудників хвороби чи особа, яка 

хворіє на будь-яку клінічну форму шигельозу. 

Кількість здорових бактеріоносіїв збудників цієї хвороби значно переважає над 

кількістю захворілих. 

Для шигельозу характерна літньо-осіння сезонність, що пов'язано як з 

підвищеною міграцією населення, так і з погодними умовами (температура, 

вологість). 

Шигельоз розпочинається гостро з підвищення температури тіла та явищ 

загальної інтоксикації. Першими симптомами можуть також бути біль у верхній 

частині живота, нудота та блювання (інколи багаторазове, що призводить до 

зневоднення). У подальшому біль з верхніх відділів живота переміщається в нижні 

ліві відділи; з'являється діарея. Випорожнення в ранні терміни хвороби можуть бути 

рясними, проте дуже швидко вони набувають характерного для шигельозу вигляду: 

мізерні, з домішками слизу та крові, часто лише слиз та кров. Кількість таких 

випорожнень може бути 20-30 і більше разів на добу. Біль у животі посилюється 

(іноді до «нестерпного») під час акту дефекації, проте він може турбувати хворого і 

при відсутності випорожнень. Характерні несправжні позиви до акту дефекації (без 

випорожнень), що також супроводжується сильним болем у животі. У осіб із 

зниженою реактивністю організму та супутньою хронічною патологією кишечнику, 

при порушенні харчування та вживанні алкоголю, неадекватному лікуванні ( у т.ч. і 

самолікуванні) захворювання може перебігати тривало (понад 1 місяць), із 

загостренням та стиханням клінічних проявів. 

Стертий перебіг хвороби (невиразні клінічні прояви — незначне нездужання, 

послаблення випорожнень: 1-2 рази на добу) досить складний для діагностики, 



створює ілюзію повного здоров'я, однак є небезпечним з точки зору 

неконтрольованого розповсюдження інфекції. 

Звернення до лікаря в ранні терміни хвороби при будь-яких розладах здоров'я дає 

змогу своєчасно встановити правильний діагноз, призначити відповідне лікування 

та попереджує такі негативні наслідки, як розвиток ускладнень та формування 

хронічних запальних процесів кишечнику, скорочує терміни хвороби та запобігає 

інфікуванню оточуючих людей. 

Клінічне одужання значно випереджає повне відновлення функції і 

морфологічної структури кишок, яке настає лише через 1-3 міс. У зв'язку з цим при 

грубому порушенні дієти, вживанні алкоголю, нераціональному лікуванні на 

післягоспітальному етапі можливі затяжний перебіг хвороби і рецидиви. 

 

Основними профілактичними заходами в запобіганні захворюванню є: 

 дотримання правил санітарії та особистої гігієни, 

 використання тільки доброякісної очищеної питної води, 

 виконання вимог щодо реалізації, зберігання і приготування продуктів 

харчування, 

 вживання лише свіжих, термічно оброблених харчових продуктів, а також 

овочів і фруктів, ретельно вимитих доброякісною гарячою водою. 

 

Пам’ятайте – від шигельозу можна уберегтися! Дотримуйтеся рекомендацій! 

 

 

 

 

 

 

 

 


