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Муковісцидоз (МВ) - це рідкісне спадкове аутосомно-рецесивне мультисистемне захворювання, що 
розвивається на фоні продукції екзокринними залозами секрету підвищеної в'язкості з формуванням 
вторинних змін переважно у органах систем дихання та травлення. Чим раніше встановлено діагноз, 

чим раніше розпочато лікування, тим легше буде стан хворого, тим довше і краще він проживе.

Що таке муковісцідоз?

У дітей дошкільного віку
• Стійкий малопродуктивний кашель з або без 

гнійної мокроти
• Рецидивуюча або хронічна задишка невизначеної 

етіологіі
• Відставання у вазі і зрості
• Випадіння прямої кишки
• Інвагінація
• Хронічна діарея
• Симптом «барабанних паличок»
• Кристали солі на шкірі
• Гіпотонічна дегідратація
• Гіпоелектролітемія і метаболічний алкалоз
• Гепатомегалія або порушення функції печінки
  невизначеної етіологіі

У підлітків і дорослих
• Гнійне захворювання легень невизначеної 

етіологіі
• Симптом «барабанних паличок»
• Хронічний панкреатит
• Синдром дистальної інтестинальної обструкції
• Цукровий діабет у поєднанні з респіраторними 

симптомами
• Ознаки цирозу печінки і портальної гіпертензії
• Відставання в зрості
• Затримка статевого розвитку
• Стерильність з азооспермією в осіб чоловічої статі
• Зниження фертильності в осіб жіночої статі

У грудному віці
• Рецидивуючі або хронічні респіраторні симптоми, такі 

як кашель або задишка
• Рецидивуюча пневмонія
• Відставання у фізичному розвитку
• Неоформлені, рясні, маслянисті і смердючі випорож-

нення
• Хронічна діарея
• Випадіння прямої кишки
• Затяжна неонатальна жовтяниця
• Солоний смак шкіри
• Тепловий удар або дегідратація при жаркій погоді
• Хронічна гіпоелектролітемія
• Дані сімейного анамнезу про смерть дітей на першо-

му році життя або наявність сибсів зі схожими 
клінічними проявами

• Гіпопротеїнемія / набряки

У дітей шкільного віку
• Хронічні респіраторні симптоми невизначеної 

етіологіі
• Pseudomonas aeruginosa в мокроті
• Хронічний синусит
• Назальний поліпоз
• Бронхоектази
• Симптом «барабанних паличок»
• Хронічна діарея
• Синдром дистальної інтестинальної обструкції
• Хронічний панкреатит
• Випадіння прямої кишки
• Цукровий діабет у поєднанні з респіраторними 

симптомами
• Гепатомегалія
• Захворювання печінки невизначеної етіологіі
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«Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Виключну відповідальність за її зміст несе Словацька Асоціація Муковісцидозу і вона не обов’язково 
відображає погляди Європейського Союзу».

«Держави-члени Європейського Союзу вирішили зв’язати разом свої ноу-хау, ресурси та долі. Разом вони побудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи 
культурне різноманіття, толерантність та свободи особистості. Європейський Союз зобов’язаний ділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його межами ».

Які симптоми і ознаки муковісцидозу?

HUSKROUA/1702/8.2/0008 SK UA CF CAREНазва проекту:

«Передача ноу-хау та створення Центру муковісцидозу для забезпечення кращого 
догляду за хворими на муковісцидоз в Івано-Франківській області»

Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківська 
обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної 
ради» вул. Коновальця, 132, Україна, if-odkl@ua.fm, www.odkl.if.ua

Покази до визначення
хлоридів поту 

пілокарпіновим методом

Дихальна система

Гастроінтестинальна система

Метаболічні та інші клінічні ознаки

рецидивуючі або хронічні респіраторні симптоми (кашель, задишка)
тахіпное
рецидивуючі бронхіти
колонізація Pseudomonas aeruginosa
легеневе серце
рецидивуюча пневмонія
бронхоектази
кровохаркання
ателектази
інфекційно-залежна бронхіальна астма
носові поліпи
хронічний синусит
симптом «барабанних паличок»

меконеальний ілеус
випадіння прямої кишки
стеаторея
затяжна неонатальна жовтяниця
інвагінація
хронічна діарея
ознаки цирозу печінки і портальної гіпертензії
цукровий діабет з респіраторними симптомами
хронічний панкреатит
дистальний інтестінальний обструктивний синдром

солена шкіра
муковісцидоз в родинному анамнезі
гіпотонічна дегідратація
кристалики солі на шкірі
недостатність вітамінy А
недостатність вітамінy К
недостатність вітамінy Е
гіпонатріємія, гіпохлоремія
метаболічний алкалоз
гіпопротеїнемія / набряки
відставання у фізичному розвитку
затримка статевого розвитку
стерильність з азооспермією
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