
МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ

94 ISSN 1992�5913   Современная педиатрия  8(104)/2019

Читайте нас на сайте: http://med
expert.com.ua

Визначення, класифікація, діагностика та
лікування гострої кропив'янки у дітей

Клінічна настанова, заснована на доказах

Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України 
ГС «Українська Академія Педіатрічних спеціальностей»

Медична мережа «Добробут»

Робоча група з адаптації клінічної настанови

Методичний супровід та інформаційне забезпечення

Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України є членом

Guidelines International Network 
(Міжнародна мережа настанов)

ADAPTE (Франція) 
(Міжнародний проект з адаптації клінічних настанов)

Ліщишина Олена Михайлівна к.мед.н., с.н.с., директор департаменту стандартизації медичних послуг
Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»

Москвіна Наталія Анатоліївна дитячий та дорослий алерголог клініки «Добробут»

Пранік Наталія Борисівна к.мед.н., педіатр відділення стаціонару клініки «Добробут», 

Ренчковська Світлана
Олександрівна педіатр, завідувач педіатричного відділення стаціонару клініки «Добробут»

Риков Олексій Аркадійович керівник групи, медичний директор з педіатрії ММ «Добробут»

Перегляд клінічної настанови заплановано на 2022 рік

Передмова робочої групи з адаптації клінічної настанови. Синтез настанови

За прототип клінічної настанови взято Клінічну настанову:
Передмова робочої групи з адаптації клінічної настанови

За прототип клінічної настанови узято Клінічну настанову:
• The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, C lassification, Diagnosis

and Management of Urticaria. The 2017 Revision and Update (file:///D:/Downloads/2018Zuber�
bier_urticariaupdate.pdf). Копія з екрану 15.06.18.

Робоча група також використала інші джерела спеціалізованої літератури:
• Acute and Chronic Urticaria:Evaluation and Treatment. Paul Schaefer, MD, PhD, University

of Toledo College of Medicine and Life Sciences, Toledo, Ohio. Am Fam Physician. 2017 Jun
1;95(11):717–724.

• Наказ МОЗ України від 30.12.2015 №916 «Уніфікований клінічний протокол екстреної,
первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допо�
моги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію». Копія з екрану 7.12.2018
http://old.moz.gov.ua/docfiles/dn_20151230_0916dod_ukp.pdf

• The Royal Children’s Hospital Melburn. Clinical Practice Guidelines. Urticaria. Копія з екрану
8.12.2018 https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/Urticaria/

Клінічна настанова «Визначення, класифікація, діагностика та лікування гострої кропив'янки
у дітей» створена мультидисциплінарною робочою групою співробітників клініки «Добробут»
на основі оригінальної клінічної настанови The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the
Definition, C lassification, Diagnosis and Management of Urticaria. The 2017 Revision and Update. 

Інформація доповнена даними із спеціалізованих літературних джерел, вказаних вище.
Розробка настанови здійснена шляхом адаптації. Механізм адаптації передбачав внесення

в оригінальний текст настанови коментарів робочої групи, у яких відбивається можливість вико�
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нання тих чи інших положень клінічної настанови в реальних умовах системи охорони здоров'я
України, доступність медичних втручань, наявність зареєстрованих в Україні ліків. 

Клінічна настанова розроблена для використання лікарями�педіатрами поліклініки, сімейни�
ми лікарями поліклініки, лікарями невідкладної допомоги, лікарями�педіатрами стаціонару.

Враховуючи, що випадки хронічної кропив'янки у дітей надзвичайно рідкісні та вимагають
ведення таких пацієнтів алергологом, з даного протоколу видалена інформація щодо хронічної
кропив'янки, як по тексту, так і з таблиць. Видалені фрагменти позначено як <…>

Запропонована клінічна настанова не повинна розцінюватись як стандарт медичного лікуван�
ня. Остаточне рішення щодо тактики ведення пацієнта повинен приймати лікар з урахуванням
клінічного стану пацієнта та можливостей медичного закладу. Клінічна настанова «Визначення,
класифікація, діагностика та лікування гострої кропив'янки у дітей» має на меті допомогу лікарю
в прийнятті раціонального рішення в різних клінічних ситуаціях, слугує інформаційною підтрим�
кою щодо найкращої клінічної практики на основі доказів ефективності застосування певних діаг�
ностичних процедур та ліків.

The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, C lassification, Diagnosis
and Management of Urticaria. The 2017 Revision and Update

Погоджено наступними асоціаціями: AAAAI, AAD, AAIITO, ACAAI , AEDV, APAAACI , ASBAI,
ASCIA, BAD, BSACI, CDA, CMICA, CSACI, DDG, DDS, DGAKI, DSA, DST, EAACI, EIAS , EDF,
EMBRN, ESCD, GA2LEN, IAACI, IADVL, JDA, NVvA, MSAI, OGDV, PSA, RAACI, SBD, S F D,
SGAI, SGDV, SIAAIC, SIDeMaST, SPDV, TSD, UNBB, UNEV та WAO.

AAAAI American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
AAD American Academy of Dermatology
AAIITO Italian Association of Hospital and Territorial Allergists and Immunologists
ACAAI American College of Allergy, Asthma and Immunology
AEDV Spanish Academy of Dermatology and Venereology
APAAACI Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology
ASBAI Brazilian Association of Allergy and Immunopathology
ASCIA Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy
BAD British Association of Dermatologists
BSACI British Society for Allergy and Clinical Immunology
CDA Chinese Dermatologist Association
CMICA Mexican College of Clinical Immunology and Allergy
CSACI Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology
DDG German Society of Dermatology
DDS Danish Dermatological Society
DGAKI German Society of Allergology and Clinical Immunology
DSA Danish Society for Allergology
DST Dermatological Society of Thail
EAACI European Academy of Allergology and Clinical Immunology
EDF European Dermatology Forum
EMBRN European Mast Cell and Basophil Research Network
ESCD European Society of Contact Dermatitis
GA2LEN Global Allergy and Asthma European Network
IAACI Israel Association of Allergy and Clinical Immunology
IADVL Indian Association of Dermatologists, Venereologists and Leprologists

Резюме
Даний протокол, що ґрунтується на доказах та консенсусі, був розроблений відповідно

до методів, рекомендованих Кокранівською організацією та робочою групою з оцінювання реко�
мендацій, розробок і оцінок (GRADE). Конференція відбулася 1 грудня 2016 року.
Це спільна ініціатива відділу дерматології Європейської академії алергології та клінічної імуноло�
гії (EAACI), заснованої в ЄС мережі передового досвіду, Загальноєвропейської мережі центрів
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дослідження астми та алергічних захворювань (GA2LEN), Європейського дерматологічного фору�
му (EDF) та Всесвітньої асоціації алергологів (WAO) за участю 48 делегатів з 42 національних та
міжнародних товариств. Це керівництво було визнано та прийнято Європейською асоціацією
медичних спеціалістів (UEMS).

Кропив'янка — це розповсюджена хвороба із залученням опасистих клітин, яка проявляється
у вигляді пухирів, ангіоневротичного набряку (ангіоедема) або їх комбінації. Поширеність гострої
кропив'янки протягом життя становить приблизно 20%. Хронічна спонтанна кропив'янка та інші
хронічні форми кропив'янки пригнічують, погіршують якість життя та впливають на роботу
й навчання у школі. Даний протокол охоплює визначення та класифікацію кропив'янки, врахо�
вуючи нещодавні досягнення у виявленні її причин, провокуючих факторів та патофізіологічних
механізмів. Крім того, в ньому викладаються доказові дані щодо діагностичних та лікувальних
підходів для різних підтипів кропив'янки.

Скорочення
Вступ

AAS Показник активності ангіоедеми

ACE Ангіотензин%перетворюючий фермент

AE%QoL Анкета для оцінки якості життя пацієнтів з ангіоедемою

AGREE Система оцінки досліджень та рекомендацій для протоколів

AOSD Хвороба Стілла у дорослому віці

ARIA Алергічний риніт та його вплив на астму

ASST Аутологічний сироватковий шкірний тест

BAT Тест активації базофілів

CAPS Кріопірин%асоційовані періодичні синдроми

CIndU Хронічна індукована кропив'янка

CNS Центральна нервова система

CSU Хронічна спонтанна кропив'янка

CU Хронічна кропив'янка

CU%Q2oL Анкета для оцінки якості життя пацієнтів з хронічною кропив'янкою

CYP Цитохром P

EAACI Європейська Академія алергології та клінічної імунології

EDF Європейський дерматологічний форум

EtD Від доказів до прийняття рішень

FCAS Сімейний холодовий аутозапальний синдром

GA2LEN Загальноєвропейська мережа центрів дослідження астми
та алергічних захворювань

GDT Інструмент розробки протоколу

GRADE Робоча група з оцінювання рекомендацій, розробок і оцінок

HAE Спадкова ангіоедема

HIDS Гіпер%IgD синдром

IVIG (також IGIV) Імуноглобуліни для внутрішньовенного введення

MWS Синдром Макл—Веллса

NOMID Мультисистемне запальне захворювання неонатального періоду

NSAID Нестероїдні протизапальні препарати

PAF Фактор активації тромбоцитів

PET Позитронно%емісійна томографія

PICO (Patient/Problem/Population, Intervention,
Comparison/ Control/ Comparator, Outcome)  

Техніка, що застосовується в доказовій медицині;
акронім розшифровується як: Пацієнт/Проблема/Популяція,
Втручання, Порівняння/Контроль/Компаратор, Результат

REM Фаза швидкого сну

sgAH Антигістамінні засоби 2%го покоління

sJIA Системний ювенільний ідіопатичний артрит

TRAPS Періодичний синдром із залученням рецептора
фактору некрозу пухлин альфа

UAS Показник активності кропив'янки

UCT Тест/анкета контролю/оцінки кропив'янки

UEMS Європейська Асоціація медичних спеціалістів

UV Ультрафіолет

WAO Всесвітня асоціація алергологів

WHO Всесвітня організація охорони здоров'я 
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Даний протокол, що заснований на доказах та консенсусі, був розроблений відповідно до методів,
рекомендованих Кокранівською організацією та робочою групою з оцінювання рекомендацій,
розробок і оцінок (GRADE). Для обговорення та узгодження рекомендацій був використаний струк�
турований процес консенсусу. Конференція відбулася 1 грудня 2016 року в Берліні, Німеччина.

Це спільна ініціатива відділу дерматології Європейської академії алергології та клінічної
імунології (EAACI), заснованої в ЄС мережі передового досвіду, Загальноєвропейської мережі
центрів дослідження астми та алергічних захворювань (GA2LEN), Європейського дерматологіч�
ного форуму (EDF) та Всесвітньої асоціації алергологів (WAO); кожна з організацій забезпечи�
ла фінансування для розробки цієї оновленої і переглянутої версії рекомендацій
EAACI/GA2LEN/EDF/WAO щодо кропив'янки [1–4]. Фінансування з інших джерел не відбува�
лось. Цей перегляд та оновлення керівних принципів було розроблено 44 експертами з кро�
пив'янки з 25 країн, усі з яких є делегатами національних та/або міжнародних медичних това�
риств. Усі задіяні організації схвалюють це керівництво і підтримують його розробку шляхом
покриття витрат на проїзд для участі своїх делегатів у консенсусній конференції. Розробка цього
перегляду та оновлення керівництва була підтримана групою методистів на чолі з Олександром
Настом і включила внески учасників консенсусної конференції.

Широке розмаїття і кількість різних підтипів кропив'янки, які були виявлені, відображають,
принаймні частково, наше зростаюче розуміння причин і провокуючих факторів кропив'янки,
а також молекулярних та клітинних механізмів, що беруть участь у її патогенезі. Мета цього про�
токолу полягає у наданні визначення та класифікації кропив'янки, тим самим полегшуючи інтер�
претацію розбіжних даних з різних центрів та частин світу відносно основних причин, чинників
ризику, навантаження для пацієнтів і суспільства, а також терапевтичної чутливості підтипів
кропив'янки. Крім того, дане керівництво передбачає рекомендації щодо діагностичних та тера�
певтичних підходів до поширених підтипів кропив'янки. Цей протокол є глобальною керівною
настановою і враховує те, що причинні фактори у пацієнтів, медичні системи та доступ до діагно�
стичних та лікувальних можливостей варіюють у різних країнах.

Методи
Детальні методи, які використовувались для розробки цього перегляду та оновлення

рекомендацій EAACI/GA2LEN/EDF/WAO щодо кропив'янки, публікуються як окремий
методологічний звіт, включаючи всі таблиці GRADE (вкладиш REF1 у методологічному звіті,
включаючи DOI2).

Таким чином, в цьому оновленому та переглянутому керівництві враховується Система оцінки
досліджень та рекомендацій для протоколів (AGREE II) [5] та методи, запропоновані робочою
групою GRADE. Огляд літератури проводився з використанням методів, наведених
у Кокранівському довіднику для систематичних оглядів інтервенцій [6].

Для участі у розробці даного протоколу були призначені експерти з 42 організацій. Спочатку
вони визначили ключові питання та оцінили відповідні очікувані результати, використовуючи
онлайн�опитування [7]. 30 членів експертної групи обрали 23 ключові питання.

Згодом розробили протокол огляду літератури, в якому вказали стратегію пошуку літератури,
досліджувані питання (PICO), критерії прийнятності, обрані експертами результати, ризик
упередженості оцінювання та стратегії трансформації, синтезу та оцінки даних.

Систематичний пошук літератури був проведений 1 червня 2016 року і дав 8090 посилань.
Два незалежні рецензенти оцінили літературу та отримали відповідні дані. Після двох етапів
скринінгу було визначено, що 65 досліджень відповідають критеріям включення. Де це можливо,
обчислювали ступені впливу з довірчими інтервалами і виконували метааналізи з використанням
Менеджера огляду [8]. Якість доказів оцінювали згідно з GRADE, використовуючи Інструмент
розробки протоколів GRADEpro (GDT) [9,10].

П'ять критеріїв (а саме ризик упередженості, невідповідності, другорядності, неточності та
похибок публікацій) були оцінені для кожного результату, внаслідок чого вивели загальну оцінку
якості доказів (табл. 1). Такі міри впливу, як коефіцієнти ризику, вказують на величину ефекту,
а рейтинг якості виражає, наскільки можна довіряти результату.

Згодом були створені модифіковані рамки «від доказів до прийняття рішень» (EtD) для того,
щоб допомогти експертам зробити висновок про величину бажаного та небажаного ефекту,
баланс між ними двома, і забезпечити контроль якості. Оцінка доказів дала 31 профіль доказів



Висока (++++) Ми дуже впевнені, що справжній результат близький до оціночного ефекту

Помірна (+++)
Ми помірковано впевнені в оцінці результату: істинний ефект, ймовірно, близький
до оціночного ефекту, але є ймовірність, що він істотно відрізняється

Низька (++)
Наша впевненість в оцінці результату обмежена: справжній ефект може істотно відрізнятися
від оціночного результату.

Дуже низька (+)
У нас дуже мало довіри до оцінки результату: істинний ефект, ймовірно, істотно відрізняється
від оціночного результату

Таблиця 1
Підхід GRADE до оцінки якості доказів за результатами [11]
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відповідно до GRADE / рамки «від доказів до прийняття рішень». Рекомендація для кожного
доказового ключового питання була розроблена з використанням стандартизованого
формулювання (табл. 2).

На передконференційному онлайн�голосуванні були представлені всі GRADE таблиці
«від доказів до прийняття рішень» (EtD) та проекти рекомендацій, за які було проголосовано.
Із 41 запрошеного учасника (панель експертів) 30 завершили опитування (показник відповідей
73%). Результати були або повернуті на експертну панель, або інтегровані в рамки EtD. Усі EtD
рамки та проекти рекомендацій були надані учасникам перед консенсусною конференцією.

Під час конференції за всі рекомендації проголосували понад 250 учасників, кожен з яких
повинен був подати заяву про те, що він: a) фахівець, який бачить хворих з кропив'янкою, і б)
підписав декларацію про конфлікт інтересів. Для узгодження різних рекомендацій було вико�
ристано номінальну групову методику [12]. Консенсусна конференція пройшла структурова�
ний підхід: представлення доказів та проектної рекомендації, відкрите обговорення, початкове
голосування або збір альтернативних формулювань, і остаточне голосування, якщо це необхід�
но. Учасники, які мали право на голосування, отримали одну зелену та одну червону картку,
кожну з яких вони піднімали під час голосування за або проти запропонованої рекомендації.
Результати голосування були задокументовані. Впевнений консенсус був визначений як >90%
згоди, 70–89% було зафіксовано як консенсус. Усі рекомендації пройшли за згодою в 75%.
Відбувся внутрішній і зовнішній огляд. 

Усі узгоджені рекомендації висвітлені сірим кольором, а також вказано, чи ґрунтуються вони
на думці експертів (на основі консенсусу) чи доказів та експертних висновків (на основі дока�
зів та консенсусу).

Таблиця 2
Стандартизовані формулювання та символи для визначення рекомендацій

Тип
рекомендації

Формулювання Символ Пояснення

Впевнена
рекомендація
для введення

«Ми
рекомендуємо…» →→

Ми віримо, що всі чи майже всі поінформовані люди зроблять такий вибір.
Клініцисти зможуть витрачати менше часу на процес прийняття рішень,
що дозволить їм присвятити його подоланню бар'єрів на шляху до реалі%
зації та дотримання рекомендації. У більшості клінічних ситуацій рекомен%
дація може бути прийнята як політика

Умовна
рекомендація
для введення

«Ми
пропонуємо…» →

Ми вважаємо, що достатньо інформовані люди зроблять такий вибір, це
не буде більшість. Клініцистам і медичним працівникам доведеться
присвячувати більше часу процесу спільного прийняття рішень

Умовна
рекомендація для

введення будь%якого
з порівнюваних

елементів

«Ми не можемо
Рекомендувати
відповідно до...»

0
На даний момент рекомендація на користь чи проти
введення не може бути зроблена з певних причин (наприклад, немає
доступних доказів, конфліктні результати тощо)

Умовна
рекомендація

проти введення

«Ми НЕ
пропонуємо»

→ Ми вважаємо, що достатньо інформовані люди зможуть зробити вибір
проти даного введення, але це не буде більшість

Впевнена
рекомендація

проти введення

«Ми НЕ
рекомендуємо»

→→ Ми віримо, що всі або майже всі інформовані люди зробили б
вибір проти цього введення
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Визначення
Кропив'янка — це група захворювань, що характеризуються розвитком пухирів, ангіоневро�

тичного набряку (ангіоедеми) або їх комбінацією. Кропив'янку необхідно диференціювати
з іншими захворюваннями, при яких можуть виникати пухирі та ангіоневротичний набряк,
наприклад, анафілаксія, аутозапальні синдроми, уртикарний васкуліт або брадикінін�опосеред�
кована ангіоедема, включаючи спадковий ангіоневротичний набряк.

А) Пухирі (висип) у хворих з кропив'янкою має три типові ознаки:
1 — центральна припухлість, може бути різного розміру, майже завжди оточена рефлекторним

почервонінням;
2 — свербіж, іноді відчуття печіння;
3 — швидкоплинний характер із подальшим поверненням шкіри до нормального вигляду,

зазвичай в межах від 30 хвилин до 24 годин.

В) Ангіоневротичний набряк у хворих з кропив'янкою характеризується:
1 — раптовим, виразним почервонінням шкіри і набряком нижнього (сітчастого) шару дерми та

підшкірної основи або слизових оболонок;
2 — іноді виникненням болю, а не свербежу;
3 — повільнішим, ніж при пухиревому висипі, поверненням до нормального вигляду (може

зайняти до 72 годин).
Класифікація кропив'янки на основі її тривалості та наявності провокуючих факторів
Спектр клінічних проявів різних підтипів кропив'янки дуже широкий. Крім того, два

або більше різних підтипів кропив'янки можуть одночасно виникнути у будь�якого пацієнта.
Гостра спонтанна кропив'янка визначається як раптова поява пухирів, ангіоневротичного
набряку, або і того, й іншого протягом менш ніж 6 тижнів.

<…>
Уртикарний васкуліт, макуло�папульозний шкірний мастоцитоз (раніше називався пігментна

кропив'янка), аутозапальні синдроми (наприклад, кріопірин�асоційовані періодичні синдроми
або синдром Шніцлера), ангіоедеми, що виникають без участі медіаторів опасистих клітин
(наприклад, брадикінін�опосередкована ангіоедема) та інші захворювання і синдроми, які можуть
проявлятися виникненням пухирів і/або ангіоневротичним набряком, не вважаються підтипами
кропив'янки через їх кардинально різні патофізіологічні механізми (табл. 3).

Хвороби, історично пов'язані з кропив'янкою, та синдроми, при яких виникають пухирі
та/або ангіоедема

• Макуло�папульозний шкірний мастоцитоз (пігментна кропив'янка)
• Уртикарний васкуліт
• Брадикінін�опосередкована ангіоедема (наприклад, HAE)
• Анафілаксія, викликана фізичним навантаженням
• Кріопірин�асоційовані періодичні синдроми (CAPS; уртикарний висип, рецидивні

лихоманки, артралгія або артрит, запалення очей, втома та головні болі), такі як сімейний
холодовий аутозапальний синдром (FCAS), синдром Макл—Велса (MWS) або
мультисистемне запальне захворювання неонатального періоду (NOMID)

• Синдром Шніцлера (рецидивна уртикарна висипка та моноклональна гаммапатія,
рецидивна лихоманка, болі в кістках та м'язах, артралгії або артрит та лімфаденопатія)

Кропив'янка — це стан, що характеризується розвитком пухирів, ангіоневротичного набряку
або і того, й іншого.

Як слід класифікувати кропив'янку?
Ми рекомендуємо класифікувати кропив'янку на основі її тривалості як гостру (< 6 тижнів)
або хронічну (> 6 тижнів).

Ми рекомендуємо класифікувати кропив'янку як спонтанну (немає специфічного провокуючого
фактора) або індуковану (наявний специфічний провокуючий фактор).

(на основі консенсусу)

→→

>90%
консенсусу
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• Синдром Глейха (епізодичний ангіоневротичний набряк з еозинофілією)
• Синдром Велла (гранулематозний дерматит з еозинофілією/еозинофільним целюлітом)
• Бульозний пемфігоїд (до появи булл)
Ці захворювання та синдроми пов'язані з кропив'янкою: 1) тому що при них можуть виникати

пухирі і/або ангіоневротичний набряк; 2) з історичних причин.

The Royal Children’s Hospital Melburn. Clinical Practice Guidelines. Urticaria.
Мультиформна еритема
Як відрізнити?
• зазвичай немає свербіжу;
• висип не мігрує, зберігається впродовж кількох днів;
• мішенеподібний вигляд елементів із папулою, виразкою або пурпурою в центрі;
• часто вражаються слизові оболонки.
Коментар робочої групи. У ряді випадків у лікаря без відповідної фахової підготовки можуть

виникнути труднощі при проведенні диференційного діагнозу. Тому в цьому випадку пропонуємо
направити пацієнта на консультацію до алерголога.

The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, C lassification, Diagnosis
and Management of Urticaria. The 2017 Revision and Update

Патофізіологічні аспекти
Кропив'янка — це хвороба, керована опасистими клітинами. Гістамін та інші медіатори, такі

як фактор активації тромбоцитів (PAF) та цитокіни, виділені з активованих опасистих клітин
шкіри, призводять до активації чутливого нерва (афферентного, сенсорного), вазодилятації та
екстравазації плазми, а також до скупчення клітин у ділянці уртикарних уражень. Сигнали, що
активізують опасисті клітини при кропив'янці, погано вивчені і зазвичай є неоднорідними та різ�
номанітними. Гістологічно, пухирі характеризуються набряком верхнього і середнього шару
дерми, з дилятацією і підвищеною проникністю посткапілярних венул, а також лімфатичних
судин верхнього шару дерми, що призводить до виходу плазми в тканини. При ангіоневротично�
му набряку подібні зміни відбуваються перш за все в нижньому шарі дерми і підшкірній основі.
Шкіра, уражена пухирцями, практично завжди виявляється за рахунок молекул адгезії ендотелі�
альних клітин, нейропептидів та факторів росту, а також змішаного запального периваскулярно�
го інфільтрату змінної інтенсивності, що складається з нейтрофілів з еозинофілами або без них,

Таблиця 3
Хвороби, історично пов'язані з кропив'янкою, та синдроми, при яких виникають пухирі та/або ангіоедема

Acute and Chronic Urticaria:Evaluation and Treatment. Paul Schaefer, MD, PhD, University
of Toledo College of Medicine and Life Sciences, Toledo, Ohio

Діагноз Симптоми на користь діагнозу
Укуси комах Тримається кілька наступних днів, епізод контакту із комахами

Атопічний дерматит Макулопапульозний, однотипний висип із характерною локалізацією

Бульозний пемфігоїд
Висип зберігається більше 24 годин, утворення міхура, симптом Нікольського
(легке тертя спричинює ерозування та утворення міхурів)

Контактний дерматит Папульозні елементи, нечіткість країв

Мультиформна еритема
Зберігається впродовж кількох днів; мішенеподібний вигляд елементів із папулою, може
спостерігатися лихоманка

Фіксований медикаментозний
висип/ реакція

Вплив лікарських засобів,
відсутність свербіжу, гіперпігментація

Пурпура Шенляйн—Геноха Пурпура з локалізацією на нижніх кінцівках, системні прояви

Мастоцитома
Від жовтої до помаранчевої пігментації, феномен Дар’є (при погладжуванні висипу
здуття елементу із загостренням), почервоніння, булли, виникає частіше у дітей

Мастоцитоз, дифузний шкірний Колір шкіри від нормального до свіло%коричневого, дифузне потовщення, булли

Морбіліформна (кіроподібна)
реакція на медикаменти

Макуло%папульозний висип, асоційований
із прийомом медикаментів

Рожевий лишай Жибера Триває тижнями, ефект «різдвяної ялинки», часто не свербить

Пігментна кропив'янка
Невеликі ураження 1–3 мм, пігментація від помаранчевої до коричневої, феномен
Дар’є (при погладжуванні висипу здуття елементу із загостренням)

Вірусна екзантема
Не свербить, є продром, лихоманка, макуло%папульозні елементи,
триває протягом кількох днів
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базофілів, макрофагів і Т�клітин, але без некрозу судинної стінки, що є патогномонічним симпто�
мом уртикарного васкуліту [13–17]. Неуражена шкіра пацієнтів з хронічною спонтанною кро�
пив'янкою (ХСК) визначається за рахунок молекул адгезії [18], інфільтрації еозинофілами та
експресією різних цитокінів [19]. Деякими авторами також повідомлялось про незначне або
помірне збільшення кількості опасистих клітин. Ці дані показують складний характер патогенезу
кропив'янки, який має багато особливостей на додачу до вивільнення гістаміну з опасистих клі�
тин дерми [20–22]. Деякі з цих особливостей кропив'янки також проявляються у значної кілько�
сті запальних захворювань, таким чином, вони не є специфічними чи діагностично значущими.
Тому бажаним є пошук більш конкретних гістологічних біомаркерів для різних підтипів кро�
пив'янки та для диференціації кропив'янки від інших станів <…>

Діагностика кропив'янки

Діагностичний алгоритм при гострій кропив'янці
Гостра кропив'янка зазвичай не потребує діагностичного алгоритму, оскільки вона, як правило,

має чіткі ознаки. Єдиним винятком є підозра на гостру кропив'янку внаслідок харчової алергічної
реакції I типу у пацієнтів із сенсибілізацією або інших провокуючих факторів, таких
як нестероїдні протизапальні засоби. У такому випадку може бути корисною алергічна панель
досліджень, а також роз'яснення для пацієнтів, що дозволить уникнути повторного впливу
відповідних причинних факторів.

Коментар робочої групи: об'єм обстеження в цьому випадку рекомендуємо визначати
за результатами консультації алерголога.

<…>
Отже, важливо пам'ятати, що не всі можливі причинні фактори необхідно досліджувати у всіх

пацієнтів, а перший крок в діагностиці — це ретельний збір анамнезу з урахуванням наступних
пунктів:

1. Час початку захворювання.
2. Форма, розмір, частота/тривалість і поширеність пухирцевої висипки.
3. Асоційований ангіоневротичний набряк.
4. Асоційовані симптоми, наприклад болі в кістках/суглобах, лихоманка, спазми у животі.
5. Сімейний та особистий анамнез стосовно виникнення пухирців та ангіоневротичних набряків.
6. Індукція фізичними навантаженнями чи вправами.
7. Поява відповідно до пори дня, часу відпочинку, менструального циклу, свят і закордонних

подорожей.
8. Поява залежно від вживання певних продуктів харчування або медикаментів (наприклад,

НПЗЗ, інгібіторів АПФ).
9. Поява після перенесених інфекцій, стресу.
10. Попередня чи поточна алергія, інфекції, внутрішні/аутоімунні хвороби, шлунково�кишкові

розлади або інші порушення.
11. Соціальна та професійна діяльність, дозвілля.
12. Попередня терапія та відповідь на неї, включаючи дозування та тривалість лікування.
13. Попередні діагностичні процедури / результати.

Коментар робочої групи. Хоча дані рекомендації щодо збору анамнезу розроблені для хронічної
кропив'янки, ми вважаємо доцільним використання цього алгоритму і для гострої.

Другий крок діагностики — об'єктивне обстеження хворого. Подальші діагностичні
дослідження ґрунтуються на анамнезі та результаті огляду пацієнта. Вибір цих діагностичних
заходів багато в чому залежить від підтипу кропив'янки, що підсумовується у табл. 4.

Чи слід проводити загальні діагностичні тести при гострій кропив'янці?

Ми не рекомендуємо проведення будь%яких загальних діагностичних тестів при гострій спонтанній
кропив'янці.

(на основі консенсусу)

→→ >90%
консенсусу
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Коментар робочої групи: схема 1 видалена, оскільки зображує алгоритм при хронічній
кропив'янці

Коментар робочої групи. Рекомендовані діагностичні тести проводить алерголог. Тому дітей
з індукованою гострою кропив'янкою слід скерувати на консультацію до дитячого алерголога.

<…>

Ведення кропив'янки
Основні положення
1. Метою лікування є лікування хвороби, поки вона не мине <…>
3. Лікування повинно відповідати основним принципам не менше, але й не більше, ніж необхід�

но. Це може передбачати здійснення «кроку вгору» або «кроку вниз» в алгоритмі лікування від�
повідно до перебігу захворювання.

Виявлення та усунення основних причин та уникнення провокуючих факторів.
Для усунення основної причини точна діагностика є базовою передумовою  <…>

Препарати. Якщо ліки є підозрюваною причиною кропив'янки, під час діагностичного пошуку
вони повинні бути повністю виключені або замінені іншим класом перепаратів, якщо їх
застосування є необхідним <…>

Таблиця 4
Рекомендовані діагностичні тести при частих підтипах кропив'янки

Тип Підтип
Загальноклінічні діагностичні тести

(рекомендовані)

Розширена діагностична програма1

(на основі анамнезу)
для ідентифікації основних причин

або провокуючих факторів і для виключення
можливого диференціального діагнозу

Спонтанна
кропив'янка

Гостра
спонтанна

кропив'янка
Немає Немає2

Індукована
кропив'янка

Холодова
кропив'янка

Провокаційний холодовий тест
і тест холодового порогу3,4

Розгорнутий аналіз крові; СРБ і/або ШОЕ;
виключення інших хвороб, особливо інфекційних [37]5

Відстрочена
кропив'янка

від тиску

Випробування
тиском

і пороговий тест3,4

Немає

Теплова
кропив'янка

Провокаційний
тепловий тест і тест теплового порогу3,4 Немає

Сонячна
кропив'янка

УФ і видиме світло з хвилями різної
довжини, пороговий тест3

Виключити інші,
індуковані світлом, дерматози

Симптоматичний
дермографізм

Виявлення дермографізму
і пороговий тест3,4

Розгорнутий АК;
СРБ і/або ШОЕ

Вібраційна
ангіоедема

Тест
з вібрацією4 Немає

Аквагенна
кропив'янка

Провокаційний
тест4 Немає

Холінергічна
кропив'янка

Провокаційний
і пороговий тест4 Немає

Контактна
кропив'янка

Провокаційний
тест4 Немає

Примітки: 1. Залежно від підозрюваної причини. 2. Якщо тільки не вимагає анамнез, наприклад при алергії. 3. Усі випробування
виконуються з різними рівнями потенційного тригера для визначення порогу. 4. Деталі проведення провакаційних тестів див. [36].
5. Згідно з першоджерелом, гостра кропив'янка може виникати на тлі вірусних, паразитарних і бактеріальних інфекції. Специфічні
захворювання включають хворобу Лайма, гепатити, інфекційний мононуклеоз, гострий токсоплазмоз, хелікобактеріоз, ВІЛ.

Чи має лікування на меті повний контроль симптомів кропив'янки?

Ми рекомендуємо досягати повного контролю симптомів кропив'янки, максимально зважаючи на
безпеку та якість життя кожного окремого пацієнта →→

>90% 
консенсусу
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Дієтичне харчування. IgE�опосередкована харчова алергія надзвичайно рідко є основною при�
чиною ХСК [90,91]. Якщо алергія встановлена, то конкретні харчові алергени повинні бути мак�
симально виключені з раціону, що призводить до ремісії менш ніж за 24 години. У деяких хворих
з ХСК спостерігаються псевдоалергічні реакції (реакції гіперчутливості, не пов'язані з IgE) до
природних харчових інгредієнтів та, в деяких випадках, до харчових добавок [90–95]. Дієти, що
містять лише низький рівень природних та штучних псевдоалергенів, були досліджені в різних
країнах [96]. Також дієта з низьким вмістом гістаміну може полегшити симптоми у цих пацієнтів
[97]. Ці дієти є суперечливими і ще не підтверджені у добре продуманих подвійних сліпих плаце�
бо�контрольованих дослідженнях. Якщо дієту використовують для лікування, то її, як правило,
потрібно дотримуватися протягом мінімум 2–3 тижнів, поки не буде досягнуто сприятливого
ефекту. Однак слід зазначити, що такий вид лікування потребує старанності пацієнта, і показни�
ки успіху можуть істотно відрізнятися через регіональні відмінності в харчових та дієтичних звич�
ках. Потрібні подальші дослідження щодо впливу натуральних та штучних інгредієнтів харчових
продуктів на виникнення кропив'янки.

Коментар робочої групи. Першоджерела [94,96,97] містять дані, що вказують на покращення
стану пацієнтів при використанні елімінаційної дієти (псевдоалергени, продукти, багаті на
гістамін). Тому робоча група пропонує рекомендувати пацієнтам з гострою кропив'янкою в
гострому періоді виключити продукти/гістамінолібератори (наприклад, малина, полуниця,
апельсин, ківі, томати) та продукти із значним вмістом гістаміну (наприклад, шоколад, сири
тверді, ковбаси, штучні барвники, квашена капуста).

Оскільки у дітей часто дуже важко визначити причину гострої кропивянки, доцільно буде
рекомендувати батькам уникати таких провокуючих факторів посилення висипу, як тугі резинки
та пояси в одязі, фізичні навантаження та тренування, перебування на яскравому сонці.

Симптоматичне фармакологічне лікування
Базовим принципом фармакологічного лікування є досягнення повного зняття симптомів.

Іншим загальним принципом фармакотерапії є її використання не менше, але й не більше, ніж
необхідно. Таким чином, ступінь та вибір препаратів може змінюватися при перебігу захворювання.

Основна мета симптоматичної терапії полягає у зменшенні впливу медіаторів опасистих
клітин, таких як гістамін, ФАТ (фактор активації тромбоцитів) тощо, на органи�мішені. Багато
симптомів кропив'янки виникають через, перш за все, дію гістаміну на H1�рецептори,
розташовані на ендотеліальних клітинах (пухирі) та на сенсорних нервах (нейрогенні печіння та
свербіння). Таким чином, тривале лікування H1�антигістамінними препаратами має вирішальне
значення при лікуванні кропив'янки (згідно з доступними надійними науковими даними останніх
років). Тривале застосування H1�антістамінних засобів при ХК підтверджується не тільки
результатами клінічних досліджень [99,100], але й механізмом дії цих лікарських засобів, тобто
вони є зворотними агоністами з переважною спорідненістю до неактивних H1�рецепторів
гістаміну, стабілізують рецептори в цій конформації, зміщуючи рівновагу до неактивного стану.

Однак у процес можуть бути залучені й інші медіатори опасистих клітин (ФАТ, лейкотрієни,
цитокіни), і спостерігатиметься яскраво виражений клітинний інфільтрат, який включає
базофіли, лімфоцити та еозинофіли [101]. Вони можуть повністю відреагувати на швидке
введення кортикостероїдів, але бути відносно резистентними до антигістамінних препаратів.

Ці узагальнені міркування щодо фармакотерапії стосуються усіх форм гострої та хронічної
кропив'янки <…>

Антигістамінні препарати використовувалися для лікування кропив'янки з 1950�х років.
Антигістамінні препарати першого покоління мають яскраво виражені антихолінергічні ефекти
та седативний вплив на центральну нервову систему (ЦНС), взаємодіють з алкоголем та ліка�
ми, що впливають на ЦНС, такими як анальгетики, снодійні засоби, седативні засоби та антиде�
пресанти. Вони також можуть перешкоджати швидкій фазі сну (ШРО — швидкого руху
очей/англ. REM — rapid eye movement) і впливають на навчання та продуктивність. Погіршен�
ня особливо важливе під час виконання багатозадачних та складних сенсомоторних завдань,
таких як водіння. У документі GA2LEN [102] наполегливо рекомендується не використовувати
антигістамінні препарати першого покоління при алергії, як для дорослих, так і для дітей.
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Цю точку зору поділяють керівні настанови ВООЗ ARIA (Алергічний риніт та його вплив на
астму; [103]). На підставі достовірних даних про можливі серйозні побічні ефекти застарілих
седативних антигістамінних препаратів (повідомляється про смертельні передозування), ми
рекомендуємо не застосовувати ці седативні антигістамінні препарати для планового лікування
ХК як препарати першої лінії, за рідкісним винятком для місцевостей, де сучасні антигістамін�
ні препарати 2�го покоління недоступні. Побічні ефекти H1�антигістамінних препаратів першо�
го покоління найбільш виражені для прометазину, дифенгідраміну, кетотіфену та хлорфенамі�
ну і є добре зрозумілими. Вони проникають через гематоенцефалічний бар'єр, зв'язуються
з Н1�рецепторами в ЦНС та перешкоджають нейромедіаторному впливу гістаміну. Досліджен�
ня з допомогою позитронно�емісійної томографії (ПЕТ) документують їх проникнення в мозок
людини і надають новий критерій, згідно з яким зайнятість Н1�рецепторів ЦНС може бути без�
посередньо пов'язана з впливом на функцію ЦНС [104].

Розвиток сучасних антигістамінних препаратів другого покоління призвів до створення лікар�
ських засобів, які не мають седативного ефекту взагалі або ж мінімальний, і не мають антихолінер�
гічної дії. Проте два ранні препарати 2�го покоління, астемізол і терфенадин, які, по суті, були про�
ліками, піддавалися метаболізму в печінці, щоб стати повністю активними, мали кардіотоксичний
ефект, якщо їх перетворення було заблоковане при одночасному застосуванні інгібіторів ізофер�
менту цитохрому Р450 (CYP) 3А4, таких як кетоконазол або еритроміцин. Цих двох препаратів
зараз немає в доступі у більшості країн, і ми рекомендуємо, щоб вони не використовувались.

Подальший прогрес безпеки антигістамінів був досягнутий протягом останніх кількох десяти�
літь з появою великої кількості новітніх сучасних антигістамінних препаратів другого покоління
[104]. Не всі антигістамінні препарати були спеціально протестовані при кропив'янці, але наявні
численні дослідження, що стосуються неседативних антигістамінних засобів, таких як цетиризин,
дезлоратадин, фексофенадин, левоцетиризин, лоратадин, ебастин, рупатадін і біластин. Сучасні
антигістамінні препарати другого покоління слід розглядати як симптоматичну терапію першої
лінії при кропив'янці у зв'язку з їхнім надійним профілем безпечності. Проте сучасні, правильно
організовані клінічні дослідження, що порівнюють ефективність та безпеку сучасних H1�антигі�
стамінних препаратів другого покоління при кропив'янці, в значній мірі відсутні <…>

Існують дослідження, які демонструють переваги більш високих доз антигістамінних препаратів
2�го покоління в окремих пацієнтів [105–107], такі ж результати у попередніх досліджень
з використанням антигістамінних засобів першого покоління [108,109]. Це перевірено в дослідженнях
з використанням чотириразово збільшених, порівняно з рекомендованими, доз біластину, цетиризину,
дезлоратадину, ебастину, фексофенадину, левоцетиризину та рупатадіну [105,106,110–113].

Таким чином, ці дослідження показують, що більшість хворих з кропив'янкою, яка не піддаєть�
ся лікуванню стандартними дозами, матимуть переваги від високих доз антигістамінних препара�
тів. Сучасні антигістамінні препарати 2�го покоління в ліцензованих дозах — терапія першої лінії
при кропив'янці, а в збільшених дозах — терапія другої лінії <…>

Інші терапевтичні можливості для антигістамін(рефрактерних пацієнтів <…>
На даний момент топічні кортикостероїди часто та успішно застосовуються при багатьох

алергічних захворюваннях, але при кропив'янці місцеві стероїди не допомагають (за винятком
кропив'янки від тиску на підошвах як альтернативна терапія з низьким рівнем доказових даних).
Застосування системних кортикостероїдів вимагає дозування від 20 до 50 мг/день за преднізоном,
з неминучим виникненням побічних ефектів при тривалому лікуванні. Існує наполеглива
рекомендація проти тривалого застосування кортикостероїдів поза спеціальними клініками.
Слід зазначити, що, залежно від країни, стероїди також не зареєстровані для лікування ХК
(наприклад, у Німеччині преднізолон зареєстрований лише для лікування гострої кропив'янки).
Однак при гострій кропив'янці та загостреннях ХСК короткий, тобто не більше 10 днів, курс
пероральних кортикостероїдів, може сприяти зменшенню тривалості/активності захворювання
[139,140]. Незважаючи на це, належно спланованих РКД не вистачає <…>

Коментар робочої групи. Враховуючи відсутність чітких доз щодо використання
кортикостероїдів у дітей та дозування по преднізону, робоча група дає нижченаведене посилання
на першоджерело, що містить чіткі рекомендації.
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Acute and Chronic Urticaria:Evaluation and Treatment. Paul Schaefer, MD, PhD, University
of Toledo College of Medicine and Life Sciences, Toledo, Ohio

У важких випадках для контролю симптомів можуть бути додатково використані кортикостероїди,
такі як преднізон або преднізолон, у дозі 0,5–1 мг/кг/добу курсом від трьох до 10 днів.

The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, C lassification, Diagnosis
and Management of Urticaria. The 2017 Revision and Update

Хоча антигістамінні препарати в дозах, збільшених до 4�х разів від рекомендованих виробниками,
контролюють симптоми у більшості пацієнтів з кропив'янкою в загальній практиці, альтернативні
методи лікування необхідні для решти пацієнтів, які не піддаються лікуванню. Перш ніж перейти до
альтернативної терапії, рекомендується зачекати 1–4 тижні, щоб забезпечити повну ефективність.

Лікування особливих груп населення
Діти. Багато клініцистів використовують перше покоління седативних H1�антигістамінних засобів

як препарати першого вибору при лікуванні дітей з алергією, враховуючи, що профіль безпеки цих
препаратів більш вивчений, ніж у сучасних H1�антигістамінних препаратів 2�го покоління, завдяки
більш тривалому досвіду роботи з ними. Також використання сучасних H1�антигістамінних
препаратів 2�го покоління офіційно не дозволене для лікування дітей віком до 6 місяців у багатьох
країнах, тоді як рекомендації щодо H1�антигістамінних препаратів першого покоління іноді є менш
обґрунтованими, оскільки ці ліки були дозволені для використання в той час, коли кодекс клінічної
практики фармацевтичної промисловості був менш суворим. Як наслідок, багато лікарів вибирають
антигістамінні препарати 1�го покоління, які, як зазначено вище, мають нижчий рівень безпечності
порівняно із сучасними H1�антигістамінними препаратами 2�го покоління. Авторська група
висловила наполегливу рекомендацію, щоб запобігти використанню антигістамінних препаратів
першого покоління у дітей та підлітків. Таким чином, для дітей рекомендується така сама терапія
першої лінії, як і для дорослих (з урахуванням маси тіла та віку). Необхідно використовувати
препарати тільки з доведеною ефективністю та безпечністю в педіатричній популяції. У дітей було
добре вивчено цетиризин [158], дезлоратадин [159,160], фексофенадин [161], левоцетиризин [162],
рупатадін [163], біластин [164] і лоратадин [158], їх безпечність підтверджувалася тривалий час. Крім
того, вибір сучасних H1�антигістамінних препаратів 2�го покоління у дітей залежить від віку та
доступної лікарської форми, оскільки не всі вони доступні у формі сиропу або швидкорозчинної
таблетки, що підходить дітям. Наймолодший дозволений вік для застосування препаратів також
відрізняється залежно від країни. Усі подальші кроки повинні ґрунтуватися на індивідуальних
висновках та бути ретельно обміркованими, оскільки підвищення дози антигістамінних препаратів та
подальші варіанти терапії недостатньо вивчені у дітей <…>

Коментар робочої групи
1. Враховуючи відсутність на території України зареєстрованих антигістамінних препаратів 2/го

покоління для дітей до 6 місяців, ми рекомендуємо госпіталізацію у випадку розвитку кропив'янки у дити/
ни до 6 місяців з введенням антигістамінних препаратів 1 покоління (супрастин ) в/в за необхідності.

2. Інші показання до госпіталізації (наказ МОЗ України №916 від 30.12.2015 «Уніфікований клі/
нічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізо/
ваної) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію). Копія з екрану
7.12.2018 http://old.moz.gov.ua/docfiles/dn_20151230_0916dod_ukp.pdf):

в педіатричний стаціонар:
—  генералізована кропив'янка;
—  генералізована кропив'янка з ангіоневротичним набряком;
у відділення реанімації та інтенсивної терапії: 
—  ангіоневротичний набряк з локалізацією в ділянці гортані;
—  анафілаксія.
3. Дитина може бути госпіталізована при занепокоєнні батьків.
4. Рекомендуємо за неефективності терапії спонтанної гострої кропив'янки протягом 6 тижнів

/ або при чотириразовому збільшенні дози АГП / або занепокоєнні батьків скеровувати пацієнта на
консультацію до дитячого алерголога.
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Важливо: Оскільки це глобальна настанова, ніяких коментарів щодо дозволу препаратів,
згаданих для лікування кропив'янки, не надано. Обов'язком лікаря є дотримання відповідних
місцевих правил.
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Міжнародного консенсусу з питань кропив'янки 2016 року.
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воно наводиться у транслітерації. Таке оформлення списку літератури необхідно для аналізу статті та посилань на
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Приклади оформлення літературних джерел:
Author AA, Author BB, Author CC. (2005). Title of the article. Title of Journal. 10(2);3:49–53.
Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of the book. Sity: Publisher: 256.
У тексті статті допускаються загальноприйняті скорочення, а також авторські скорочення, які обов'язково

розшифровуються у тексті при першому згадуванні та залишається незмінними по всьому тексту. У кінці статті автори
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