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К І Р - лат. Morbilli

 гостре висококонтагіозне вірусне

захворювання, що передається

повітряно-крапельним шляхом та

характеризується синдромом

інтоксикації, ураженням дихальних

шляхів, коньюнктив, наявністю

п’ятнисто – папульозної екзантеми з

переходом в пігментацію



КІР- здавна називали «дитячою чумою», і не тільки

по причині надзвичайної заразності але й тому що із-

за тяжких ускладнень росла крива смерності дітей

 Короткі історичні відомості:

 ІХ ст. перше чітке описання клінічних проявів кору

зроблене арабським лікарем Разесом. 

 XVІІ ст. опис проявів кору  ( англійські лікарі

Т. Сіднем та Р. Мортон); 

 1908 р.   Виділено 4 періоди перебігу хвороби- прихований (інкубаційний), 

передвісників (катаральний), висипання і лущення (пігментації). (Н.Ф. Філатов)

 1911 р.  Доведена вірусна природа (А. Андерсен та Д. Гольдберг) 

 1954 р. Виділено збудника (Д. Ендерс та Т.К. Піблс)

 1958 р. Вірус виділено із крові – розроблена жива вакцина

(О. Смородінцев та співавт.) 

 1968р. – застосування вакцини

До впровадження вакцинації проти кору щорічно у світі хворіло

близько 130 млн осіб, із них понад 2,5 млн  помирали. 



…….середина 90-х років минулого століття

з 1967 р. проводиться вакцинація проти кору

Перемога щеплень над кором– «дитячою 

чумою» 19 століття 
Захворюваність  на 100 000 населення 

В період до 

проведення щеплень 

800 випадків 

В теперішній час 0,3-0,4 
 

Частіше хворіють дорослі  

Можливі атипові форми 

Кір – інфекція, що управляється - до 2010 року повинна 

бути елімінована в кожній країні



ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА КІР В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

РЕГІОНІ 2018РІК



За даними 

ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я: 

1-7 квітня 2019р. (14 тиждень 

спостереження в поточному році)

- триває спалах кору, 

з початку спалаху, тобто з 2017р. 

захворіло 96 387 особи

2017 рік 4 578

2018 рік 54 481

з початку 2019р. захворіло 37 328 осіб



 Захворюваність на кір за звітний тиждень(1-7квітня 2019р.)

За звітний З початку

тиждень 2019року

 Захворіло на кір усього 2 250             37 328

зокрема дітей 1 121             20 312

Лабораторно підтверджено 214              3 186

Госпіталізованих 1 439            22 803

зокрема дітей 643               10 969

Летальних 0                   14

 На 07 квітня 2019р.найвищі показники

захворюваності на 100 000 населення на кір

зафіксовано у Тернопільській (23,2); Хмельницькій

(12,4); Вінницькій (9,5); Чернівецькій (9,2);

Київській (9,5); Рівненській (9,4) областях та м. Київ

(7,3); Миколаївська обл. (7,3), Харківська обл. (6,4) 

загалом по Україні — 5,3.



ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

Збудник: РНК-вмісний вірус, 

рід  морбілівірусів, сімейства параміксовірусів.

Відноситься доскладних вірусів –

окрім білкової має ліпідну оболонку.

Вірус кору

- тропний до слизової дихальних шляхів (рото-, носо глотка, трахея, бронхи,

бронхіоли)

- тропний до слизової оболонки кишківника (тонкий, товстий кишківник)

- безпосередньо діє на ЦНС (гострий енцефаліт, мієліт, хронічний енцефаліт, 

склерозуючий паненцефаліт)

- викликає вторинний імунодефіцит (корева анергія)- тривалість якої до 1 

місяця після перенесеного захворювання

- не стійкий в зовнішньому середовищі, швидко гине від дії  різноманітних 

хімічних і фізичних факторів, але довше зберігається при низьких 

температурах.

- дуже леткий — з потоком повітря він може потрапляти в сусідні приміщення й

навіть на інші поверхи будинку через вікна, вентиляцію, замкові щілини, тому

заразитися можна, просто перебуваючи в одному будинку із хворим



Епідеміологія кору

1 Джерело інфекції – тільки хвора людина любою формою в т.ч.

нетиповою, абортивною. Стає заразним в останні 2 дні інкубаційного

періоду і 4 дні появи висипів.

2 Індекс контагіозності – до 96% (за статистикою із 10 контактних

осіб, які не мають щеплень - 9 захворіє)

3 Механизм передачі – аерозольний, 

шлях передачі повітряно-крапельный (при 

кашлі, розмові та навіть диханні) 

4 Сприйнятливий колектив: хворіють

усі вікові групи. Зараження відбувається

навіть при незначному контакті, при цьому

через третіх осіб не передається. Діти до 3-х місяців

не хворіють якщо у матері є імунітет.

Можлива трансплацентарна передача в третьому

триместрі вагітності.



Клініка кору
 Інкубаційний період 9-17 днів; 

подовжується до 21 дня у пацієнтів, 

які отримували плазму, 

іммунноглобулін, компоненти крові;

 Катаральний період 1-7 днів (період 

продрому);

 Період висипань 3-4 дні (період 

розпалу); 

 Період пігментації 7-14 днів 

(затихання, реконвалісценсія)



Клініка кору
 Гострий початок хвороби - одночасна поява 

інтоксикації (головний біль, ломота,

лихоманка - до 40ºC, відсутність апетиту, 

одутловатість обличчя) і катарального 

синдрому(сухий кашель, нежить, осиплість 

голосу), набряк ротоглотки 

(тонзилофарингит); 

 Не рідко - діарея (ентерит)

 На 2-3 день синдром інтоксикації 

зменшується, катаральний наростає; 

 Синдром ураження очей: кон'юнктивіт, 

склерит, світлобоязнь; 

 Поява енантеми і патогномоничного 

симптому плями Бєльського-Філатова-

Коплика на слизових за 1-2 дні до висипання 

на шкірі одночасно наростає синдром 

інтоксикації;



Корева енантема (в катаральний період)

На 2-3-й день хвороби, за   1-2 дні до 

появи висипів на шкірі, на слизовій 

твердого та м'якого піднебіння 

з'являються елементи невеликі, 

рожево-червоного кольору, 

неправильної форми плями розміром 

від шпилькової головки до 

чечевіци.Через 1-2 дня зливаються і 

стають невиразні на гіперимованому  

тлі слизової оболонки.



На 2-й день хвороби на слизовій 

оболонці щік біля  корененевих 

зубів з'являються мілкі білуваті 

цятки, оточені вузькою 

червоною облямівкою, не 

зливаються між собою, міцно 

тримаються основи,  не 

знімаються шпателем. 

тримаються 2-3 дні-

плями Бєльського -

Філатова - Коплика -

патогномонічні для кору



ПЕРІОД ВИСИПАНЬ 4-5 ДЕНЬ ХВОРОБИ)

1.Етапність висипу:

спочатку на спинці носа, за вухами, в першу добу поширюється на

обличчя, шию, верхня частина грудей, плечі; на 2 добу - тулуб і

проксимальні відділи верхніх кінцівок;

на 3 добу дистальні відділи верхніх кінцівок і нижні

кінцівки;

2. Висипання великі, плямисто-папульозні, схильні до

зливання, на незміненому фоні шкіри;

3.Зворотний розвиток елементів висипу починається з 4-

го дня висипань - температура нормалізується, висип

темніє, буріє, пігментіруется, лущиться (в тій же

послідовності, що і висипання). Пігментація зберігається

1-1,5 тижні.



ПАТОГЕНЕЗ
Період Термін (дні) Пато і саногенез Клініка

Инкубаційний 8-17

21

(при введенні ІГ, 

можливо у 

привитих

одноразово)

Ізоляція

контактних

Реплікація віруса в 

епітелії, 

імунокомпетентних

клітинах (Т-лімфоцити) 

верхніх дихательних

шляхів, слизової очей

Відсут.



патогенез
Періоди Термін

(дни)

Пато і саногенез Клиника

Продромальний

- катаральний
1-7

Хворих

ізолюють

досить

часто з 

диагнозом 

ГРВІ

(аденовір. 

инфекція)

МісцевіТ-кл. 

реакції-

катар у входних

воротах інфекції

(повнокрів’я, 

поверхневий

некроз, набряк).

 Генералізація

гемато- и 

лімфогенна

(вірусемія, 

руйнування Т-

лимфоцитів).

Гострий початок

Виражена

інтоксикація.

Нежить , кашель, 

гіперемія і набряк  

органів ротоглотки 

(риніт, 

тонзилофарингит, 

трахеіт, бронхіт).

Світлобоязнь,

склерит,      

конъ’юнктивит.

Діарея (ентерит)

П’ятна Бєльского-

Філатова-Коплика,

енантема



патогенез
Періоди Терміни

(дні)

Пато і саногенез Клініка

Розпал -

висипання
5

Час 

ізоляції

хворих

Максимальна 

вірусемія

нарастанням титрів

IgM.

Реакція Аг/Ат в 

стінках судин –

периваскулярне

запалення

(гнездовий 

дерматит).

Продовжуюча

деструкція клітин.

Вираженна

інтоксикація.

П’ятнисто-папулярні

висипи

«Легеневий кір» -

перибронхіт.

Лейкоцитоз  

нейтрофільного

характеру , лімфо і 

тромбоцитопенія, 

Т-лимфоцитопенія.



патогенез

Періоди Терміни(

дні)

Пато і 

саногенез

Клініка

Реконвалесценція –

пігментація
7-14

(до 1 

мес.)

Зниження

титрів IgM з 

10- дня, 

підвищення

IgG до 6 міс.

Зниження

Т-л.

Розпад

гемосідерину

у вогнищах

діапедезу

еритроцитів.

Етапна

пігментація.

Висівкоподібне

лущення

Анергія

(зниження

імунітету)



КЛАСИФІКАЦІЯ КОРУ

Класифікація (Нісевич Н.І., Учайкін В.Ф., 1985): 

І. За формою: типова, атипова. 

Атипова форма:

— мітигований кір (від слова mitis — «легкий») виникає при введенні 

контактним дітям препаратів, що містять антитіла.Інкубаційний період 

подовжується до 21 дня. Відмічаються слабкі та можливо нетипові клінічні симптоми. 

Відсутня етапність висипу; 

— абортивнаа (від слова abortus — «обрив») — починається типово, однак 

обривається на 1-шу — 2-гу добу висипного періоду. Висип дрібний, у невеликій 

кількості, лише на обличчі та тулубі, його пігментація бліда і короткочасна. 

Температура тіла може підвищуватися тільки в перший день висипу;

— стерта; 

— безсимптомна; 

— з агравованими симптомами:

а) гіпертоксична, б) геморагічна, в) злоякісна;

— кір у щеплених - виникає в дітей, щеплених живою протикоровою 

вакциною. Перебігає як легка, рідше — середньотяжка типова форма кору



КІР – АТИПОВА ФОРМА, ГЕМОРАГІЧНА

ОЦІНКА ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ ХВОРОБИ

Виразність інтоксикації,

характер і поширеність ураження шкіри,

глибина ураження респіраторного тракту,

наявність ускладнень



Ускладнення кору
Поділяють: 

1) на первинні — власне корові (зумовлені дією вірусу), що виникають у 

гострому періоді (катаральний та висипний): 

— стенозуючий ларинготрахеїт; 

— пневмонія;

— енцефаліт та енцефаломієліт;

— ентероколіт; 

— міокардит, перикардит;

— дефіцит вітаміну А аж до сліпоти;

— тромбоцитопенічна пурпура («чорний кір»); 

— безжовтяничний гепатит.

2) вторинні(зумовлені приєднанням вторинної бактеріальної інфекції) —

виникають у періоді пігментації: 

— стоматит, гінгівіт, глосит;

— отит, синусит; 

— бронхіт, пневмонія, плеврит; 

— гнійний кон’юнктивіт, блефарит, виразковий кератит;

— інфекція сечових шляхів;

— гастроентероколіт



Діагностика

 Епідеміологічний анамнез – контакт із хворим на кір

 клініка

 Загальний аналіз крові — лейкопенія, лімфоцитоз, еозинофілія, 

моноцитопенія, тромбоцитопенія. 

 Цитологічне дослідження (цитоскопія) носових виділень чи мазків

відбитків із ротоглотки — виявлення типових для кору багатоядерних

гігантських клітин – до 

 Серологічні методи (реакція гальмування гемаглютинації та реакція

пасивної гемолітичної аглютинації) — збільшення титру антитіл у 

динаміці в 4 рази та більше. 

 Імуноферментний аналіз — виявлення антитіл до вірусу кору класу IgМ 

(гострий період), наростання титру класу IgG у 4 рази та більше

(перенесена хвороба).

 Диференціальна діагностика: гострі респіраторні вірусні інфекції, краснуха, 

інфекційний мононуклеоз,    скарлатина, псевдотуберкульоз, лептоспіроз, 

ентеровірусна інфекція, алергічний висип



на кожен  виявлений випадок захворювання на кір, а також при підозрі на це 

захворювання медичні працівники  лікувально-профілактичних закладів, а 

також ті, що займаються приватною практикою, направляють протягом 12 годин 

термінове повідомлення про інфекційне захворювання за формою № 058/о 

(затверджена наказом МОЗ України від 10.01.2006 року  № 1, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України  08.06.2006 року за № 686/12560) у територіальний 

за місцем проживання (виявлення) хворого заклад чи установу «Лабораторний 

Центр МОЗ України 

Кожен випадок захворювання на вірусний гепатит чи підозри на це 

захворювання підлягає реєстрації та обліку за місцем його виявлення у 

Журналі обліку інфекційних захворювань (форма № 060/о) (затверджена 

наказом МОЗ України від від 10.01.2006 року  № 1, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України  08.06.2006 року за № 686/12560). Якщо діагноз не 

підтверджується або змінюється на інший, обов'язково протягом 12 годин від 

моменту зміни діагнозу необхідно направляти термінове повідомлення (за 

формою № 058/о) у територіальний заклад Лабораторний Центр МОЗ України чи 

установу до яких надіслали первинне екстрене повідомлення. 



Протиепідемічні заходи

 Хворий ізолюється до зникнення клінічних симтомів, але 

не менш ніж на 5 діб з момента появи висипань; 

 Дезінфекція,  в першу чергу поточна у вогнищі з метою 

попередження виникнення міксінфекцій

 Контактні спостерігаються протягом 21 дня з моменту 

виявлення останнього хворого в осередку.

 Контактні із хворим на кір віком від 1 року, які не хворіли 

на кір, не щеплені, не мають відомостей про щеплення, а 

також щеплені одноразово незалежно від віку 

вакцинуються протягом перших 72 годин

 Вакцинація пізніше 72 годин після контакту може бути не 

тільки неефективною, але і шкідливою.



Показання для госпіталізації в стаціонар 

 Важкий перебіг захворювання;

 Особи з організацій з цілодобовим перебуванням, які 

проживають в гуртожитках, комунальних квартирах, 

 при наявності в сім'ї хворого осіб декретованого групи; 

 Наявність модифікуючих факторів ризику: Ранній вік; 

Пороки розвитку серця і судин, енцефалопатія; 

імунодефіцитні стани

 Умови виписки. За умови клінічного видужання, але

не раніше 5-го дня після появи висипки. За наявності

ускладнень — не раніше 10-го дня.

Допуск у колектив. Після клінічного видужання, але

не раніше 5-го дня після появи висипки.

Диспансеризація. Не проводиться.



Протиепідемічні заходи

Дітям, які не досягли віку щеплення проти 

кору (12 місяців), дітям, які не отримали 

щеплення в зв'язку з медичними 

протипоказаннями або відмовою, не пізніше 5 

дня з моменту контакту вводиться імуноглобулін 

людини нормальний у відповідності до Інструкції 

по застосуванню з відміткою в медичній 

документації; 

 Контактні особи з вогнищ кору не 

допускаються до планової госпіталізації в 

неінфекційні відділення весь період 

спостереження



При виявленні хворого в ЛЛЗ, школі і т.д.

 У  разі виявлення хворого  або спалаху на   кір в 

організованих колективах медичні працівники разом    з 

лікарем-епідеміологом територіальної санітарно-епідеміологічної

станції розробляють план  протиепідемічних заходів та проводять

епідрозслідування, яке передбачає:

 - проведення санітарно-гігієнічних заходів;

 - максимально  можливу ізоляцію групи (класу)  від іншого

колективу на 21 день;

 - заборону приймання нещеплених осіб і осіб без  довідки про 

щеплення, про перенесене захворювання на кір на термін карантину;

 - установлення щоденного медичного нагляду за  особами,  які

знаходились протягом 21 дня у контакті з хворим на кір;

 - медогляд осіб,  які перебували в контакті з хворим на  кір, 

установлення часу спілкування з хворим,  а також імунний статус і 

наявність захворювання на кір в анамнезі



Специфічна профілактика
 Імунізація в рамках національного календаря профілактичних щеплень -

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 N 595 "Про порядок 

проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних 

препаратів" (у редакції наказу МОЗ України від 11.08.2014 N 551), ;

 Дітям і дорослим, щепленим проти кору, при відсутності специфічних 

антитіл, щеплення вводяться додатково; 

 специфічного лікування від кору не існує — запобігти захворюванню 

допоможе лише вакцинація

 Для забезпечення популяційного (колективного) імунітету до кору охоплення 

щепленнями дітей повинне становити на території не менше 95%, дорослих 

18-35 років - не менше 90%;

 Наказ МОЗ України від 26.06.2018 № 1216 "Про проведення обов'язкових 
профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями«
…забезпечити проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними 

показаннями серед груп професійного ризику: медичних працівників, працівників освітніх 

закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров'я, представників силових структур 

(МВС, Міноборони, СБУ,Національна поліція України, Національна гвардія України, 

Прикордонна служба України, Державна служба охорони), а також студентів навчальних закладів 

без обмеження віку, використовуючи для цього залишки вакцин, закуплених за бюджетні кошти у 

.»

http://consultant.parus.ua/?doc=09AII3A8F0&abz=G8SM4


Нормативні документи

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ «ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВАУКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ 
ЗДОРОВ’Я»(ст. ст)5, 8, 78,8 0
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГОТА ЕПІДЕМІЧНОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ» ст.ст. 5, 27
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ»
ст.ст. 15, 27
наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 N 595 "Про порядок проведення 

профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних 
препаратів" (у редакції наказу МОЗ України від 11.08.2014 N 551)

Наказ МОЗ України від 05.07.2017р. №763 «Про створення

оперативного штабу МОЗ України з

реагування на ситуацію з поширення кору в Україні»

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 

вересня 2011 року № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 11 серпня 2014 року № 551), 

Наказ МОЗ :  01.02.2019 № 280 Про внесення змін до Положення про 

організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних 

санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів 

охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) 

http://consultant.parus.ua/?doc=09AII3A8F0&abz=G8SM4


Про затвердження Інструкції щодо організації 
епідеміологічного нагляду за 

кором від 17.05.2005р. №178 (із змінами, 
внесеними наказом №213 від 14.04.2014р. 

Організувати    виконання   комплексу   протиепідемічних 

заходів для профілактики кору відповідно до цієї 

Інструкції. 

Забезпечити облік та своєчасне обстеження всіх хворих на 

кір, включаючи вірусологічні дослідження. 

Забезпечити    дотримання   "холодового   ланцюга"   при 

транспортуванні,  зберіганні та використанні комбінованої  

вакцини проти  кору,  паротиту,  краснухи (далі - вакцини 

КПК) та проб для вірусологічних досліджень. 

Забезпечи  високий  рівень (97%) охоплення 

щепленнями проти кору дітей згідно з календарем 

профілактичних щеплень.



 Провести    семінари    з   лікарями-
інфекціоністами, 
епідеміологами,   педіатрами   щодо   виконання   
цього  наказу  в лікувально-профілактичних  і  
санітарно-епідеміологічних  закладах протягом 
2005-2006 років.

 Здійснювати  вхідний  контроль  за  якістю  

вакцин,  які містять протикоровий компонент. 

Проводити   аналіз   епідемічної   ситуації  з  

кору  та ефективності імунопрофілактики в 

країні. 

Розробити   науково   обґрунтовані   

рекомендації   щодо  подальшого вдосконалення 

вакцинопрофілактики кору. 



 Здійснювати  аналіз  епідемічної  ситуації  з  кору   

та  ефективності імунопрофілактики в країні.



Проводити  моніторинг  за  виконанням  програми  ВООЗ  

з ліквідації кору до 2007 року та сертифікації України 

як території, на якій передача збудника буде перервана. 

 Забезпечити своєчасну закупівлю,  зберігання та 
доставку в регіони вакцини КПК з належним дотриманням 
"холодового ланцюга". 



В країні Європейського Союзу

 Італійським дітям повідомили, що вони не 

зможуть відвідувати заняття у школах, якщо не 

можуть довести наявність необхідних щеплень.

 обмеження в Італії встановили після місяців дебатів

щодо обов'язкової вакцинації.

 Батьків можуть оштрафувати на суму до 500 євро, 

якщо вони відправлятимуть своїх невакцинованих

дітей до школи. Дітей до 6 років без необхідних

щеплень можуть відправити додому з дитячих

закладів.



УКРАЇНА

 З числа захворілих :

помирає 1 особа на 1 000

отримують ускладнення:

середній отит - 7–9%

пневмонія 1–6%

діарея 8%

енцефаліт - 1 на 2000 випадків

підгострий склерозуючий паненцефаліт - 1 на

100 000 випадків

 При цьому,

 ВАКЦИНАЦІЯ – найголовніший захід в 

попередженні виникнення кору.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

ВІТАЄМО ІЗ ВЕЛИКОДНИМИ СВЯТАМИ

ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ»

ТЕЛ. 063 7747 66 26,  WWW/DANAMEDIKAL.COM


