
Коронавірусна інфекція та новонароджені: що нам відомо??? 

 

Наприкінці листопада 2019 

року з’явилися повідомлення 

про спалах пневмонії у місті 

Ухань (КНР), викликаної 

новим інфекційним 

збудником, а в березні 2020 

року  ВООЗ констатувала 

пандемію, викликану РНК-вмісним вірусом (β-коронавірусом лінії В групи 

2). В рутинній клінічній практиці педіатри стикаються, як правило, з 

декількома випадками коронавірусної інфекції у дітей, які перебігають як 

сезонні вірусні захворювання з легкими симптомами гострої респіраторної 

інфекції. Таким чином, до початку 20-х років склалося уявлення, що 

коронавіруси безпечні для дорослих та дітей. Але в 2003-2004 роках в Китаї 

зафіксований спалах атипової пневмонії коронавірусної етіології, викликаної 

SARS-CoV (β-коронавірусом групи 2 лінії В), а через 8 років у Саудівській 

Аравії – спалах близькосхідного дистрес-синдрому, викликаного MERS (β-

коронавірусом групи 2 лінії  C) з високими показниками смертності серед 

пацієнтів (від 10 до 40%), що змусило змінити наші уявлення стосовно 

безпечності коронавірусів. Тобто, дана пандемія – це третій спалах 

небезпечних різновидів коронавірусів.  

Інформація щодо клінічного перебігу хвороби в інфікованих дітей 

з’явилась навесні 2020 року. З самого початку спалаху інфекції  китайські 

колеги писали про те, що діти інфікуються та хворіють «новою» 

коронавірусною інфекцією значно рідше та легше, ніж дорослі. Так, за 

результатами досліджень, проведених Китайським Центром за контролем та 

профілактикою захворювань, інфікування дітей від 0 до 10 років склало 1 % 

від загальної кількості випадків. Інформація щодо захворюваності серед 

новонароджених стала відомою з березня 2020 року. За оцінкою британських 



медиків за весняний період 2020 року зафіксовано 0,06%  випадків 

захворювання серед немовлят. Але через декілька місяців «відносного 

спокою» з’явилась інформація щодо розвитку мультисистемного запального 

синдрому у дітей (MIS-C), асоційованим із COVID-19. Хвороба перебігала як 

синдром токсичного шоку або «Кавасакі-подібний синдром». На сьогодні не 

відомо, які біологічні, в тому числі і генетичні фактори, визначають широке 

коло клінічних проявів коронавірусної інфекції у дітей: від безсимптомного 

носійства вірусу або легкого перебігу хвороби, що нагадує звичайну застуду, 

до важкого грипоподібного стану та вірусної пневмонії.  Відносно дітей, 

залишається відкритим питання: чи діти піддаються зараженню рідше чи 

мають менш виразні клінічні прояви захворювання? Індійський штам 

«дельта», який наразі є провідним в пандемії,  ймовірно володіє більш 

агресивними властивостями, пов’язаними з новою мутацією  SARS-CoV-2. З 

його появою зростають ризики захворювання в дитячій популяції, в тому 

числі і серед новонароджених. 

За час перебігу пандемії в науковій літературі оприлюднено багато 

даних щодо особливостей збудника, перебігу захворювання, принципів 

діагностики та підходів до лікування. Але дотепер залишається багато 

невирішених питань стосовно епідеміологічних та клінічних характеристик 

цього захворювання в новонароджених.  

На початку пандемії експерти центру контролю та профілактики 

захворювань (CDC, США) зазначили, що в новонароджених передача SARS-

CoV-2 здійснюється переважно повітряно-крапельним шляхом після 

народження. Проте, на початку квітня 2020 року китайськими лікарями 

представлені результати  лікування 55 вагітних жінок, хворих на COVID-19, 

із подальшим обстеженням 46 новонароджених, у яких у жодному випадку 

ознак вертикальної передачі інфекції не зафіксовано. Отримані результати 

дали можливість припустити, що, ймовірніше, новонароджені інфікуються 

повітряно-крапельним чи контактно-побутовим шляхом (руки, предмети 

догляду) від інфікованих матерів чи медичного персоналу. Довгий час 



вважали, що немає відомостей щодо можливості трансплацентарної передачі 

збудника від матері до дитини. На сьогодні відомий лише один випадок 

підтвердженої трансплаценарної передачі збудника у пізньому терміні 

вагітності. Згідно з даними ВООЗ, ризик трансмісії COVID-19 від матері до 

дитини при годуванні грудьми не встановлений. На сьогодні фрагментів 

вірусу або самого вірусу в молоці не виявлено, що дає змогу рекомендувати 

продовження грудного вигодовування хворими на COVID-19 матерями з 

дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм. ВООЗ визнає, що 

рекомендація, щоб інфікована мати перебувала в тісному контакті зі своєю 

дитиною, може суперечити сучасним настановам, які включають ізоляцію 

матерів, інфікованих вірусом COVID-19. Однак співвідношення ризиків для 

немовлят істотно відрізняється від такого для дорослих і в кожному випадку 

це питання повинно вирішуватись індивідуально за поінформованою згодою 

батьків з урахуванням усіх можливих ризиків. У немовлят ймовірність 

зараження COVID-19 невелика, інфекція зазвичай протікає в легкій або 

безсимптомній формі, а наслідки відмови від грудного вигодовування або 

розлучення матері і дитини можуть бути значними, особливо в когорті 

передчасно народжених немовлят. Доведено, що тісний контакт «шкіра до 

шкіри» (метод «кенгуру») та грудне вигодовування перевищує ризик 

розвитку тяжкої форми ковіду у немовляти. Так, показано, що метод 

«кенгуру» знижує ризик смертності на 40%, розвиток інфекційних 

захворювань на 65%, випадків гіпотермії на 75%.   Водночас доведено, що 

антитіла (Ig G та A) до SARS-CoV-2 можуть передаватися новонародженому 

під час грудного вигодовування, що сприяє формуванню пасивного 

імунітету. За період пандемії відомі три випадки народження здорових дітей 

з антитілами до COVID-19,  жінками, які перехворіла на COVID-19 під час 

вагітності.  

Стосовно особливостей клінічного перебігу коронавірусної інфекції у 

новонароджених чітких даних немає. Захворювання може мати варіабельний 

характер: від безсимптомного або легкого перебігу до поодиноких випадків 



тяжкого перебігу захворювання, що ймовірно обумовлено основним 

захворюванням у передчасно народжених немовлят або в дітей із затримкою 

внутрішньоутробного розвитку. Наразі, існує ймовірний зв’язок між 

захворюванням жінок на COVID-19 під час вагітності та розвитком 

респіраторного дистрес-синдрому, тромбоцитопенії та порушення функції 

печінки та серцевого м’язу у новонароджених.  Серед клінічних ознак слід 

відзначити наступне: немовлята можуть бути безсимптомними носіями, або 

ж хвороба може перебігати у легкому, або середньо-важкому варіанті з 

клінічною симптоматикою, типовою для ГРВІ, у вигляді закладеності носу, 

кашлю, підвищенням температури до субфебрильних або фебрильних цифр, 

та/або з порушенням з боку шлунково-кишкового тракту у вигляді відмови 

від годування, зригування та розріджених випорожнень. Дуже рідко 

можливий важкий перебіг з розвитком стогнучого дихання, посилення 

роботи м’язів, тахікардії, кволого смоктання, здуття живота, що потребує 

стаціонарного лікування. До «прихованих» симптомів ковіду у немовлят  

слід віднести відмову від годування, частий плач, неспокій під час годин 

активності дитини, поганий сон, неможливість заспокоєння дитини.  

Тому слід пам’ятати, при перших ознаках захворювання або після 

контакту дитини з ковід-позитивною людиною необхідно терміново 

звернутись до лікаря-педіатра або сімейного лікаря та не займатись 

самолікуванням!!! 

 

Інформацію підготували доц. кафедри педіатрії та дитячих інфекційних 

хвороб Колюбакіна Л.В., доцент Власова О.В., асистент Крецу Н.М. 

 

 


