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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Доцільність комбінування ТДАХП і ТДБА
Згідно з рекомендаціями GOLD за відсутності покра-

щення на тлі монотерапії бронходилататором пацієнту 

з ХОЗЛ слід призначити комбінацію ТДБА і ТДАХП. 

На сьогодні переконливо доведено взаємно потенціюючу 

дію β
2
-агоністів й антихолінергічних препаратів. Патогене-

тичні механізми цієї синергії пов’язують із низкою чинників:

• взаємодія на постсинаптичному рівні: активація 

β
2
-адренорецепторів обмежує продукцію інозитолтрифос-

фату внаслідок активації М
3
-холінорецепторів, а блокада 

М
3
-холінорецепторів значно посилює бронходилатацію під 

дією β
2
-агоністів, блокуючи активацію протеїнкінази С і по-

дальше фосфорилювання β
2
-адренорецепторів (ключова 

подія в десенситизації β
2
-адренорецепторів);

• взаємодія на пресинаптичному рівні: β
2
-агоністи здатні 

зменшувати вивільнення ацетилхоліну в синаптичну щі-

лину за рахунок впливу на кальційзалежні канали;

• доповнювальний ефект: М-холінорецептори розташо-

вані переважно у великих і середніх бронхах, їх чутливість 

збережена в усіх вікових групах, вони стійкі до тахіфілак-

сії; натомість β
2
-адренорецептори розташовані переважно 

в середніх і дрібних бронхах, їх чутливість може бути зни-

жена в осіб молодших та старших вікових груп, можливий 

розвиток тахіфілаксії. Отже, спільне застосування ТДАХП 

і ТДБА забезпечує ефективну бронходилатацію респіра-

торного тракту в пацієнтів усіх вікових груп незалежно від 

тривалості терапії.

Очевидними є переваги використання комбінації ТДАХП 

і ТДБА зі схожими фармакокінетичними характеристиками 

в одному інгаляторі, що на додаток до ефекту синергії від 

спільного призначення покращить комплаєнс і задоволе-

ність пацієнтів терапією, а отже, підвищить ефективність 

лікування. Такою комбінацією є новий препарат Спіолто® 

Респімат®, який містить добре відомий ТДАХП –  тіотропію 

бромід і новий ТДБА –  олодатерол в інгаляторі Респімат®.

Тіотропію бромід
Тіотропій вважають золотим стандартом сучасної тера-

пії ХОЗЛ. При застосуванні тіотропію об’єм форсованого 

видиху за 1-шу секунду (ОФВ
1
) збільшується поступово, 

досягаючи піку через 1-3 год після інгаляції. Час напів-

дисоціації тіотропію від М
3
-холінорецептора становить 

36 год, що дає змогу призначати препарат 1 раз на добу. 

Функціональна селективність щодо М
1
- і М

3
-холінорецеп-

торів, низька ліпофільність і, відповідно, низька системна 

біодоступність забезпечують високий профіль безпеки 

препарату. Застосування тіотропію зменшує частоту заго-

стрень і пов’язану з ними частоту госпіталізацій, знижує 

вираженість симптоматики і зменшує потребу в бронходи-

лататорах короткої дії, покращує загальний стан здоров’я, 

функцію зовнішнього дихання, збільшує ефективність 

легеневої реабілітації у хворих на ХОЗЛ.

У глобальному чотирирічному дослідженні UPLIFT 

уперше були отримані докази зменшення смертності паці-

єнтів із ХОЗЛ завдяки тривалому лікуванню тіотропієм –     

достовірне зниження відносного ризику смерті на 13% 

(р<0,05). Крім того, застосування тіотропію у раніше неліко-

ваних пацієнтів із ХОЗЛ II стадії зменшувало швидкість зни-

ження ОФВ
1
, тобто уповільнювало прогресування хвороби.

Олодатерол
Олодатерол –  новий ТДБА зі швидким початком дії 

та тривалістю не менш ніж 24 год. Час напіввиведення оло-

датеролу –  17,8 години. У клінічних дослідженнях відзна-

чено зменшення бронхіальної обструкції у хворих на ХОЗЛ 

протягом 5 хв після інгаляції олодатеролу, яке майже до-

сягало максимуму за добу протягом перших 30 хв. Олода-

терол спершу розробляли зі схожими з тіо тропієм фарма-

кокінетичними та фармакодинамічними властивостями 

для створення ефективної комбінації в одному інгаляторі. 

За клінічною ефективністю олодатерол не поступається 

формотеролу, проте меншою мірою, ніж формотерол, викли-

кає десенситизацію β
2
-адренорецепторів. Олодатерол також 

відрізняється більшою  функціональною селективністю щодо 

β
2
-адренорецепторів. У багатоцентровому рандомізованому 

подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні 

A. Koch і співавт. встановили, що застосування олодатеролу 

сприяло достовірному зменшенню бронхіальної обструкції 

у пацієнтів з ХОЗЛ порівняно з плацебо. Крім того, викори-

стання олодатеролу асоціювалося зі зменшенням симптомів 

і збільшенням толерантності до фізичного навантаження 

у хворих на ХОЗЛ. G.T. Ferguson і співавт. виявили достовірне 

(р<0,0001) зменшення потреби в препаратах невідкладної 

допомоги при застосуванні олодатеролу.

Комбінована терапія тіотропієм/олодатеролом
Клінічні дослідження III фази комбінованого пре-

парату тіотропій/олодатерол були об’єднані в програму 

TOviTO, що охоплює 10 досліджень.

Вплив на функцію зовнішнього дихання. Ключовими до-

слідженнями програми TOviTO є TONADO 1 і 2, в які було 

залучено 5162 пацієнти із ХОЗЛ. Науковці оцінювали вплив 

тіотропію/олодатеролу в добових дозах 2,5/5 і 5/5 мкг в ін-

галяторі Респімат® на функцію дихання та якість життя 

у хворих на ХОЗЛ, а також безпеку препарату. Дослідження 

тривали протягом 52 тиж, групи порівняння становили 

хворі на ХОЗЛ, які отримували монотерапію тіотропієм або 

олодатеролом. Згідно з результатами досліджень комбінація 

тіотропій/олодатерол в обох дозах значно більше, ніж ком-

поненти препарату окремо, збільшує ОФВ
1
. Тіотропій/оло-

датерол достовірно покращував функцію легень незалежно 

від того, чи отримували хворі ІКС до або протягом спосте-

реження, а також ТДБА чи ТДАХП до залучення в дослі-

дження. Важливо, що покращення функції легень на тлі 

терапії тіотропієм/олодатеролом було більш вираженим 

у пацієнтів із ХОЗЛ II стадії, що підтверджує обґрунтова-

ність раннього призначення комбінованої бронхолітичної 

терапії хворим на ХОЗЛ.

У шеститижневому дослідженні VIVACITO, в якому 

брали участь пацієнти з ХОЗЛ помірного, тяжкого або дуже 

тяжкого ступеня, тіотропій/олодатерол значно покращував 

24-годинний профіль легеневої функції (рис.). Крім того, 

лікування тіотропієм/олодатеролом достовірно зменшу-

вало гіперінфляцію легень при порівнянні як з плацебо, так 

і з монотерапією тіотропієм або олодатеролом.

Вплив на клінічні симптоми. У дослідженнях TONADO 1 і 2 

було встановлено, що тіотропій/олодатерол 5/5 мкг значно 

покращує якість життя хворих на ХОЗЛ, ніж тіотропій і оло-

датерол окремо. У дослідженнях OTEMTO 1 і 2 підвищення 

якості життя за опитувальником SGRQ при лікуванні ті-

отропієм/олодатеролом порівняно з плацебо перевищило 

порогове значення мінімальної клінічно значущої різниці 

для цього опитувальника (4 бали). Крім того, результати 

OTEMTO 1 і 2 продемонстрували значне зменшення за-

дишки у хворих на ХОЗЛ на тлі комбінованої терапії.

Вплив на толерантність до фізичного навантаження. 
У рандомізованому подвійному сліпому плацебо- 

контрольованому дослідженні TORRACTO комбінована 

терапія  тіотропієм/олодатеролом значно збільшувала час 

до досягнення порога переносимого фізичного наванта-

ження під час виконання тесту на велоергометрі –  на 14% 

порівняно з плацебо (р=0,021). На 12-му тижні лікування ті-

отропієм/олодатеролом зменшувалася задишка після завер-

шення тесту, яку оцінювали за шкалою Борга. Підвищення 

толерантності до фізичного навантаження супроводжува-

лося достовірним збільшенням ємності вдиху.

Протизапальні ефекти. У низці досліджень in vitro було 

продемонстровано посилення протизапальної дії тіотро-

пію і олодатеролу при спільному застосуванні. Тіотропій 

зменшує нейтрофільні запалення при ХОЗЛ, а додавання 

до нього олодатеролу підсилює цей ефект. Крім того, 

спільне застосування олодатеролу й тіотропію сприяло 

зниженню активації STАT1 в клітинах епітелію дихальних 

шляхів, що, у свою чергу, зменшувало оксидативний стрес. 

Ця комбінація також сприяла зниженню рівня Th17-лімфо-

цитів, які беруть участь у процесах системного запалення 

при ХОЗЛ. Спільне застосування олодатеролу й тіотропію 

також більш ефективно знижувало вивільнення трансфор-

муючого фактора росту β
1
, інтер лейкінів-6 і -8.

Профіль безпеки тіотропію/олодатеролу. Згідно з результа-

тами досліджень TONADO 1 і 2, що тривали 52 тиж, частота 

розвитку небажаних подій (НП) була схожою у групі паці-

єнтів, які отримували тіотропій/олодатерол, і групі хворих, 

які отримували монотерапію тіотропієм або олодатеролом. 

Більшість НП були легкими й помірними. Загалом лише 

6,4% зафіксованих НП могли бути пов’язаними з лікуван-

ням. У дослідженні VIVACITO достовірних відмінностей 

між групами виявлено не було. В OTEMTO частота роз-

витку кардіоваскулярних НП при використанні тіотропію/

олодатеролу виявилася навіть нижчою, ніж при застосу-

ванні плацебо (група тіотропію/олодатеролу –  0-3,0%, група 

 тіотропію –  1,0-1,5%, група плацебо –  2,0-3,9%).

Пристрій доставки і комплаєнс
Загальновизнано, що запорукою успішної інгаляційної 

терапії є не лише властивості лікарського препарату, а й 

вибір оптимальної системи його доставки. Засобом доставки 

тіотропію/олодатеролу є добре відомий в Україні інгалятор 

Респімат® –  пристрій, що дає змогу отримувати «м’який» 

водний аерозоль (soft-mist) і функціонує за рахунок механіч-

ної енергії пружини.

До основних переваг пристрою Респімат® на лежать:

• генерація аерозольної хмари, яка повільно переміщу-

ється (зі швидкістю приблизно 1 м/с) й існує тривалий час 

(приблизно 1,5 с);

• висока фракція дрібних часточок (75% часточок 5,8 мкм);

• відсутність пропеленту та носія (водний розчин);

• висока легенева депозиція (>50%);

• стабільна доставка в легені однакових доз протягом 

усього терміну використання;

• проста техніка інгаляції;

• відсутність залежності від інспіраторного зусилля 

та функції легень пацієнта;

• лічильник доз, який блокує використання інгалятора 

після витрачання картриджа.

Перераховані особливості пристрою Респімат® забез-

печують високу депозицію діючої речовини в легенях 

і низьку –  в ротоглотці, знижують імовірність розвитку 

парадоксального бронхоспазму, спричиненого допоміж-

ними речовинами, дають змогу знизити дозу активних ком-

понентів, забезпечують гарну координацію і зменшують 

імовірність виникнення помилок при виконанні інгаляції. 

Це, у свою чергу, істотно підвищує ефективність інгаляцій-

ної терапії і прихильність до неї хворих на ХОЗЛ.

�  Отже, результати великих клінічних досліджень довели 
переваги використання комбінації тіотропій/олодатерол 

для покращення функціональних показників, підвищення 
якості життя пацієнтів і зменшення клінічних симптомів 
порівняно з плацебо і монотерапією тіотропієм або оло-
датеролом. Комбінація тіотропій/олодатерол була зареє-
стрована 2015 року в США і країнах Європейського Союзу. 
Тепер ця комбінація зареєстрована і в Україні під назвою 
Спіолто® Респімат® для тривалої підтримувальної терапії 
ХОЗЛ. Спіолто® випускається в пристрої Респімат®. Одна 
інгаляційна доза містить 2,5/2,5 мкг тіотропію/олодатеролу. 
Рекомендований режим дозування препарату –  по 2 інгаляції 
1 раз на добу. Широке застосування комбінації тіотропій/
олодатерол забезпечує значне підвищення ефективності 
лікування пацієнтів із ХОЗЛ.

Підготував Олександр Гладкий

Подвійна бронходилатація як новий стандарт базисної 
терапії хронічного обструктивного захворювання легень

У більшості пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) препаратами 
першої лінії терапії є бронходилататори –  β

2
-агоністи тривалої дії (ТДБА) і антихолінергічні 

препарати тривалої дії (ТДАХП). У багатьох дослідженнях доведено, що бронходилататори тривалої 
дії справляють позитивний ефект на функцію легень, зменшують їхню гіперінфляцію, а також 
задишку, підвищують толерантність до фізичних навантажень, покращують якість життя пацієнтів, 
знижуючи частоту розвитку загострень. Окрім того, бронхолітичні препарати здатні зменшувати 
ремоделювання малих дихальних шляхів, яке виникає під дією тютюнового диму. Останніми роками 
з’являється дедалі більше доказів, що бронхолітична терапія при ХОЗЛ є більш значущою, аніж 
застосування інгаляційних кортикостероїдів (ІКС).
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9-13 сентября в Милане (Италия) состоялся ожидаемый многими профильными специалистами 
27-й Международный конгресс Европейского респираторного общества (European Respiratory Society – ERS).

ERS International Congress 2017: ERS International Congress 2017: 
обзор главного события европейской пульмонологииобзор главного события европейской пульмонологии
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В этом году мероприятие отличали рекордная по-

сещаемость, а также инновационный формат, подра-

зумевающий использование современных технологий 

в работе форума. Это позволило участникам не только 

присутствовать на наиболее интересующих их меропри-

ятиях, но и получать информацию о новостях из других 

секций в режиме реального времени. Прекрасная ор-

ганизация конгресса обеспечила возможность заранее 

составить план посещения конференций, брифингов, 

мастер-классов, круглых столов, участвовать в опро-

сах, интервью и дискуссиях благодаря интерактивным 

технологиям. Впрочем, высокий уровень организации 

ERS – уже скорее фирменный знак, нежели новация. 

Именно поэтому из года в год увеличивается количество 

участников, приезжающих сюда буквально со всех кон-

тинентов и создающих уникальный контент конгресса, 

который формирует тенденции развития мировой ре-

спираторной медицины, аллергологии и иммунологии.

Разумеется, невозможно осветить четыре насыщен-

ных дня мероприятия в формате газетной статьи, по-

этому мы расскажем лишь о тех новостях, прозвучав-

ших на ERS-2017, которые показались нам наиболее 

интересными.

Более 25% жителей стран Европейского Союза 
являются пассивными курильщиками

По данным нового исследования, впервые озвучен-

ным на ERS-2017, >25% офисных сотрудников подвер-

гаются на работе воздействию табачного дыма. Ис-

следование ученых из Имперского колледжа Лондона 

(Великобритания) включало все 28 стран Европей-

ского Союза (ЕС). Власти большинства этих государств 

приняли законы, согласно которым курение на работе 

запрещено с целью защиты сотрудников от пассив-

ного курения. Хотя в ходе исследования отмечалось 

уменьшение количества людей, подвергшихся воздей-

ствию так называемого вторичного дыма в ресторанах 

и барах, оно также показало, что тех, кто подвергается 

воздействию табачного дыма на рабочих местах, стало 

больше.

Полученные результаты основывались на данных ан-

кетирования более чем 55 тыс. человек, из них около 50% 

были опрошены в 2009 г., остальные – в 2014-м. За это 

время в нескольких странах, включая Болгарию, Испа-

нию, Бельгию и Венгрию, были приняты более строгие 

законы о запрете курения в общественных местах и на ра-

бочем месте. Утверждение новых и более эффективное 

соблюдение уже существующих законов нашли отражение 

в результатах опроса. В 2014 г. каждый 4-й из опрошенных 

сказал, что подвергается пассивному курению при посе-

щении бара, тогда как в 2009 г. на этом акцентировал вни-

мание почти каждый 2-й участник опроса (для сравнения: 

25,1 против 45,1% соответственно).

О пассивном курении, которому подвергаются по-

сетители ресторанов, в 2014 г. информировал каждый 

9-й, в то время как в 2009-м – каждый 3-й из опро-

шенных (11,8 против 30,2% соответственно). Однако 

в 2014 г. тех, кто испытал воздействие вторичного та-

бачного дыма на рабочем месте в закрытом помеще-

нии, было 27,5%, тогда как в 2009-м данный показатель 

составлял 23,8%.

Исследователи утверждают, что увеличение числа 

пассивных курильщиков среди работающих в закрытых 

помещениях может быть связано с более строгим конт-

ролем, лучшей осведомленностью населения о вреде 

пассивного курения и большей настороженностью.

Результаты исследования были представлены профес-
сором Ф. Филиппидисом, сотрудником кафедры общест-
венного здравоохранения Имперского колледжа Лондона. 

В своем выступлении он подчеркнул: «Это исследование 

помогло отследить прогресс, достигнутый странами ЕС 

во внедрении законов, запрещающих курение. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о том, что усилия 

по защите людей от влияния курения в обществен-

ных местах оказались не напрасными. Однако нас бес-

покоит, что число сотрудников офисов и работников 

промышленной сферы, подвергающихся воздействию 

вторичного табачного дыма, увеличивается. Приме-

ром успешной борьбы с подобным явлением считаются 

такие страны, как Швеция, Великобритания и Ирлан-

дия, в то время как Греция и Кипр пока что значительно 

в этом отстают».

Негативные последствия пассивного курения под-

тверждены в ходе многочисленных медицинских ис-

следований. Среди тяжелых последствий – увеличе-

ние риска возникновения инсульта, ишемической бо-

лезни сердца и рака легких; также пассивное курение 

ежегодно является прямой или косвенной причиной 

более чем 600 тыс. летальных исходов в мире. По сло-

вам Ф. Филиппидиса, впереди у борцов за европейское 

общественное здоровье еще много работы. При этом он 

отметил, что принятие «правильного» закона – лишь 

половина дела; правительствам стран ЕС необходимо 

жестко контролировать его выполнение.

Дети, страдающие астмой, переносят заболевание 
легче, если живут вблизи парков и скверов

Согласно результатам исследования у городских детей 

с бронхиальной астмой (БА), проживающих вблизи 

зеленых зон, количество дней с обострениями заболе-

вания в году меньше, чем у больных детей, живущих 

в «каменных джунглях». В исследовании изучалась кор-

реляция количества дней обострений персистирующей 

БА и расстояния от дома, где живет ребенок, до ближай-

шего парка. Учитывался также возраст детей.

Результаты работы были представлены К. Де Приест 
и профессором А. Бутц, сотрудниками Школы медсе-
стринства и медицины Университета Джона Хопкинса 
и Медицинской школы Университета Мэриленда в Балти-
море (США). «Жизнь в городской среде повышает риск 

развития БА и тяжелого течения уже имеющегося за-

болевания. Это связано с воздействием поллютантов, 

которыми перенасыщен городской воздух. Предыдущие 

работы в этом направлении показали, что детям с БА 

полезны физические упражнения. Наличие зеленых зон 

помогает решить сразу две задачи: способствует физи-

ческой активности и очищает насыщенный вредными 

выбросами городской воздух»,  – прокомментировали 

ученые.

Целью исследования был поиск простых методов, 

позволяющих улучшить течение БА у детей, которые 

живут в городе, подобном Балтимору. Его население 

составляет около 620 тыс. человек, а уровень загряз-

нения сравним с таковым Нью-Йорка и Лос-Андже-

леса. Ученые изучали жизнь и привычки 196 детей 

с БА в возрасте 3-12 лет (их включили в испытание 

в результате отбора медицинских карт в службе неот-

ложной медицинской помощи). Каждый из пациентов 

имел в анамнезе 2 госпитализаций по поводу БА 

в течение последних 12 мес. Большинство участников 

являлись афроамериканцами, выходцами из мало-

обеспеченных семей, имели только социальную меди-

цинскую страховку, что ассоциировалось с высоким 

риском смерти.

Авторы исследования спрашивали родителей, в те-

чение какого периода за последний год у их ребенка 

наблюдались такие симптомы, как нехватка дыхания, 

боль в груди и кашель, а затем сопоставляли расстояние 

между местом проживания семьи больного ребенка 

и ближайшей зеленой зоной.

Оказалось, что дети проживали в среднем всего 

в 250 метрах от ближайшего парка (некоторые – не-

посредственно рядом с ним, другие – на расстоянии 

более километра). Исследование показало, что допол-

нительный день обострения БА в году добавляли 305 м 

расстояния между домом и парком. Так, у ребенка, про-

живавшего непосредственно рядом с парком, количе-

ство дней с наличием симптомов равнялось 5, а у па-

циента, чей дом располагался в 305 м от парка, – уже 6. 

У детей старшего возраста, живущих рядом с парком, 

было в среднем 5 симптоматических дней, тогда как 

у ребенка, проживающего в доме всего в 152 м от парка, 

этот показатель составлял 6.

«Закономерность расценена нами как сильная для 

детей в возрасте 6 лет. Мы связываем это с тем, что 

у детей старшего возраста имеется больше свободы вы-

бора – они охотнее гуляют в парках. Таким образом, 

рациональное городское планирование потенциально 

способно уменьшить количество дней обострений БА 

у детей»,  – заключила К. Де Приест.

Авторы планируют продолжить научный поиск 

и изучить в будущем степень влияния на течение БА 

различных видов и объемов зеленых насаждений в го-

родских парках и скверах.

Курение электронных сигарет повышает 
сосудистую жесткость, артериальное давление 
и частоту сердечных сокращений

За последние несколько лет число пользователей 

электронных сигарет (ЭС) резко возросло. Сами поль-

зователи считают их практически безвредными. Несом-

ненно, подпитывают эту уверенность и производители 

ЭС, которые позиционируют продукт как средство для 

снижения вреда от курения и помощи людям, пыта-

ющимся бросить курить. Однако в настоящее время 

безопасность ЭС все чаще подвергается сомнению, по-

лучены доказательства неблагоприятных последствий 

использования ЭС для здоровья.

Новое исследование, проведенное в 2016 г. М. Лундбеком, 
научным руководителем Университетской больницы Каро-
линского института (г. Стокгольм, Швеция), и его колле-

гами, впервые показало, что ЭС с никотином способствуют 

повышению жесткости артерий.

В исследовании приняли участие 15 молодых здо-

ровых добровольцев (средний возраст 26 лет; 59% 

составляли женщины, 41% – мужчины). Все они были 

малокурящими (курили максимум 10 сигарет в месяц) 

и не использовали ЭС. Участники были рандомизиро-

ваны на 2 группы: в 1-й группе использовали ЭС с ни-

котином, во 2-й – ЭС без никотина. Все участники 

курили суммарно 30 мин в течение 1 дня. Исследова-

тели измеряли артериальное давления (АД), частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) и артериальную жест-

кость сразу же после курения ЭС, затем через 2 и 4 ч. 

В первые 30 мин после курения ЭС, содержащих 

никотин, фиксировалось значительное повышение 

АД, ЧСС и артериальной жесткости. При этом такой 

эффект не наблюдался у добровольцев, куривших ЭС 

без никотина. «Отмеченное нами непосредственное 

увеличение артериальной жесткости, скорее всего, 

связано именно с никотином,  – прокомментировал 

М. Лундбек.  – Оно было временным, однако то же 

временное влияние на артериальную жесткость было 

продемонстрировано и после использования обычных 

сигарет. Хроническое воздействие как активного, так 

и пассивного курения сигарет вызывает постоянное 

прогрессирующее увеличение артериальной жест-

кости. Поэтому мы предполагаем, что длительное 

использование ЭС с никотином может оказывать воз-

действие на артериальную жесткость в долгосрочной 

перспективе. Полученные нами данные подчерки-

вают необходимость критического и осторожного 

отношения к ЭС, особенно со стороны специалистов 

здравоохранения. Пользователи ЭС должны быть 

предупреждены о потенциальных опасностях этого 

продукта».

Продолжение на стр. 6.
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Спиолто® Респимат® (тиотропий/олодатерол) – 
новое слово в поддерживающей терапии ХОЗЛ 
от «Берингер Ингельхайм» (Германия)

Препараты компании «Берингер Ингельхайм» хорошо 

знакомы большинству пациентов с хроническим об-

структивным заболеванием легких (ХОЗЛ). Так, только 

тиотропий в виде препарата Спирива®, выпускаемый 

в ингаляторах типа ХендиХейлер® и Респимат®, еже-

годно облегчает жизнь 40 млн пациентов с ХОЗЛ. В ходе 

ERS-2017 были озвучены результаты последних кли-

нических исследований нового препарата компа-

нии, в котором тиотропий усилен олодатеролом, – 

Спиолто®  Респимат®. Анализ исследований III фазы 

OTEMTO® и TONADO® показал эффективность и без-

опасность тиотропия (холинолитика длительного дейст-

вия) в сочетании с 
2
-агонистом длительного действия 

олодатеролом по сравнению с монотерапией и плацебо у 

пациентов с ХОЗЛ. В этих двойных  слепых, в параллель-

ных группах, с активным контролем, многоцентровых 

рандомизированных исследованиях  пациенты получали 

тиотропий + олодатерол 2,5/5  мкг/сут или 5/5 мкг/сут, 

тиотропий 5 мкг/сут или 2,5 мкг/сут (только в исследова-

нии TONADO®), олодатерол 5 мкг/сут (только в исследо-

вании TONADO®) или плацебо (только в исследовании 

OTEMTO®). В этом анализе использовались одобренные 

дозы тиотропий + олодатерол 5/5 мкг/сут, тиотропий 

5 мкг/сут и олодатерол 5 мкг/сут. Первичными конеч-

ными точками в данных исследованиях были оценка 

качества жизни (общий балл согласно анкете госпиталя 

Святого Георга (St. George’s Respiratory Questionnaire), 

изменение объема форсированного выдоха за 1-ю се-

кунду (ОФВ
1
) (3-часовой профиль в промежуток вре-

мени от 0 до 3 ч после приема исследуемого препарата) и 

оценка ОФВ
1
 в конце суток после приема исследуемого 

препарата (за 1 ч 10 мин до приема следующей дозы) на 

12-й неделе (исследование OTEMTO®) и 24-й неделе 

(исследование TONADO®) лечения по сравнению с ис-

ходным уровнем. В обоих исследованиях данные пер-

вичные конечные точки были достигнуты. Во всех воз-

растных группах, получавших тиотропий + олодатерол 

5/5 мкг/сут, по сравнению с монотерапией или плацебо 

показатели индекса одышки существенно улучшались, 

а использование скоропомощных препаратов сокраща-

лось. Результаты проведенных исследований позволяют 

говорить о препарате Спиолто® Респимат® компании 

«Берингер Ингельхайм» как о новом слове в лечении 

пациентов с ХОЗЛ.

Регулярное использование медсестрами 
антисептиков может быть ассоциировано 
с прогрессированием ХОЗЛ

Согласно результатам нового исследования, прове-

денного в США с участием более чем 55 тыс. медсестер, 

регулярное использование дезинфицирующих средств 

связано с более высоким риском развития у медсестер 

обострения ХОЗЛ.

Профессор О. Дюма (г. Вильжюиф, Франция) утвер-

ждает, что в зависимости от вида антисептика и обра-

батываемых им поверхностей дезинфекция на работе 

может повышать риск развития обострения ХОЗЛ у мед-

сестер на 24-32%.

Ученые проанализировали данные 55 185 медсестер, 

включенных в наблюдение, начавшееся еще в 1989 г. Сна-

чала исследователи изучили данные тех медсестер, кото-

рые все еще работали по специальности и не имели анам-

неза ХОЗЛ по состоянию на 2009 г., а затем наблюдали 

за ними в течение 8 лет – до мая 2017 года.

За это время у 663 медсестер было диагностировано 

ХОЗЛ. Частота применения медсестрами дезинфектан-

тов оценивалась с помощью специально разработанного 

опросника. Результаты были скорригированы с учетом 

таких факторов, как курение, возраст, индекс массы 

тела и этническая принадлежность.

«Мы обнаружили, что у медсестер, применяющих 

дезинфицирующие средства для чистки поверхностей 

по крайней мере 1 раз в неделю, риск развития ХОЗЛ 

повышен на 22%»,  – резюмировал О. Дюма.

Было также высказано предположение о негативном 

влиянии еженедельного использования дезинфици-

рующих средств для очистки инструментов, но в ходе 

исследования эта версия не получила подтверждения.

Ученые рассмотрели и воздействие конкретных де-

зинфицирующих средств: глутарового альдегида (ис-

пользуется для обработки медицинских инструмен-

тов), отбеливателя на основе хлора, перекиси водорода, 

спиртовых и четвертичных аммониевых соединений 

(в основном предназначены для дезинфекции полов 

и мебели). Их применение ассоциировалось с повыше-

нием риска развития ХОЗЛ на 24-32%.

«В исследовании 37% медсестер еженедельно использо-

вали дезинфицирующие средства для очистки поверхно-

стей, 19% – для обработки медицинских инструментов. 

Предыдущие работы продемонстрировали связь приме-

нения дезинфицирующих средств с дыхательными на-

рушениями, такими как БА, у медицинских работников. 

Потенциальным неблагоприятным последствиям воз-

действия дезинфицирующих средств (в частности, ХОЗЛ) 

ранее уделялось гораздо меньше внимания, хотя 2 по-

следних наблюдения с участием европейцев показали, 

что работа санитаркой в больнице сопряжена с более 

высокой вероятностью возникновения ХОЗЛ. Насколько 

нам известно, наше сегодняшнее сообщение об ассоци-

ации использования конкретных дезинфицирующих 

средств и развития ХОЗЛ у работников здравоохранения 

является первым. Полученные результаты указывают 

на настоятельную необходимость включения пункта 

о соблюдении принципов гигиены труда в руководства 

по очистке и дезинфекции поверхностей и инструментов 

в лечебных учреждениях»,  – заключили авторы работы.

Заместительная гормональная терапия 
у женщин среднего возраста положительно влияет 
на легочную функцию

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) спо-

собна замедлить снижение функции легких у женщин 

среднего возраста – с таким неожиданным заявлением 

выступили на конгрессе авторы исследования.

В испытании длительностью примерно 20 лет (с на-

чала 1990-х гг. по 2010 год) приняли участие 3713 жен-

щин в возрасте 44-67 лет из Норвегии, Швеции, Ислан-

дии, Эстонии, Дании, Бельгии, Германии, Франции, 

Испании и Великобритании.

Полученные данные позволили сделать вывод, что 

у женщин, принимавших ЗГТ в течение 2 лет, функ-

ция легких была лучше по сравнению с участницами, 

никогда не получавшими ЗГТ. К. Трибнер, научный со-
трудник Норвежского университета Бергена, сообщил: 

«Пик активности легких приходится на возраст 25-27 лет, 

затем она постепенно снижается. Крайне важно отсле-

живать факторы, улучшающие и ухудшающие легочную 

функцию. К последним относится менопауза. Ключе-

вым является вопрос, может ли ЗГТ, по крайней мере 

частично, противодействовать этому процессу».

Легочную функцию у участниц определяли дважды – 

с интервалом в 20 лет. Исследование форсированной 

жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) в динамике пока-

зало, что у женщин, принимавших ЗГТ в течение 2 лет, 

данный показатель снизился в среднем на 46 мл меньше 

по сравнению с таковым у никогда не принимавших 

ЗГТ. Следует отметить, что приблизительно такое же 

снижение ФЖЕЛ наблюдается у здоровой женщины, 

которая выкуривает 1 пачку сигарет в день на протя-

жении 3 лет.

«Эти результаты, скорее всего, не будут клинически 

значимы для здоровых женщин. Однако при наличии 

заболеваний дыхательных путей снижение функции 

легких способно повлиять на качество жизни, привести 

к увеличению одышки, снижению работоспособности 

и повышению утомляемости»,  – прокомментировал 

К. Трибнер. Полученные данные показывают, что ЗГТ 

важна для сохранения функции легких у женщин сред-

него возраста.

Анализ сосредоточился на эффектах пероральной 

ЗГТ в целом, без фокусирования на конкретных препа-

ратах. Исследователи скорригировали факторы, спо-

собные повлиять на результаты (тип спирометра, про-

должительность наблюдения и уровень клинического 

центра).

Сниженная физическая активность и хирургическая 

менопауза не были в значительной степени связаны 

с уменьшением функции легких. «Однако физическая 

активность имеет ряд положительных эффектов, по-

этому, по моему личному мнению, женщинам в мено-

паузе желательно дозированно выполнять физические 

упражнения», – уточнил К. Трибнер. Он подчеркнул, 

что результаты не должны рассматриваться как про-

паганда ЗГТ, в том числе как способ минимизации по-

следствий курения.

Хотя ЗГТ может облегчить симптомы менопаузы 

и защитить от остеопороза, ее использование также 

достоверно связано с увеличением риска развития рака 

грудной железы и нарушений со стороны сердечно- 

сосудистой системы. Поэтому полученные данные пре-

жде всего будут полезны лечащему врачу при принятии 

решения о назначении ЗГТ женщине, имеющей сни-

женную легочную функцию (ХОЗЛ, БА и т.  д.). Отныне 

на этот вопрос он сможет ответить утвердительно.

ERS-2017 был полезен как с научной, так и с чисто 
практической точки зрения. На конгрессе ежегодно пре-
зентуется интересная для специалистов информация, 
рассматриваются не только академические или регуля-
торные вопросы пульмонологии, но и проблемы общест-
венного здравоохранения, профилактики и реабилита-
ции. Это позволяет смотреть на респираторную медицину 
и аллергологию более широко, привлекать к участию 
в обсуждениях не только ученых, но и практикующих 
врачей, медсестер, специалистов здравоохранения всех 
уровней и даже пациентов. То, что в Европе существует 
такая интегральная научно-образовательная платформа, 
как ERS,  – большое достижение мирового медицинского 
сообщества.

Конгресс завершил свою работу, и впереди у участ-
ников и организаторов этого ежегодного форума дол-
гие месяцы подготовки к следующему мероприятию – 
ERS-2018, которое состоится 15-19 сентября 2018 года 
в Париже (Франция).

Подготовила Александра Меркулова

Продолжение. Начало на стр. 4.

ERS International Congress 2017: ERS International Congress 2017: 
обзор главного события европейской пульмонологии
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АЛЕРГОЛОГІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ

Сьогодні світова фармацевтична про-

мисловість має у своєму арсеналі доволі 

широкий спектр антигістамінних засо-

бів останньої –  другої генерації. Та чи 

всі вони однаково ефективні й безпечні? 

Саме питання вибору «ідеального» ан-

тигістамінного засобу стало ключовим 

на сателітному симпозіумі «Нові пер-

спективи лікування алергії у дорос-

лих та дітей: біластин», який відбувся 

18 червня в м. Гельсінкі (Фінляндія). 

Орга нізатором заходу виступила Єв-

ропейська академія алергії та клінічної 

імунології (European Academy Of Allergy 

& Clinical Immunology –  ЕААСІ). В сим-

позіумі взяли участь провідні алерго-

логи, дерматологи, отоларингологи, 

терапевти та імунологи з Фінляндії, Ні-

меччини, Угорщини, Польщі тощо.

 Наукову частину 

си м позіу м у ві д-

к р и в  п р о ф е с о р 
Петр Куна (відділ 
внутрішніх хвороб, 
аст м и та а лерг і ї 
Медичного універ-
ситет у м. Лодзь, 
Польща)  з допо-

віддю «Сучасні на-

с т а нови з  л і к у-

вання алергічного риніту: пошук іде-

ального антигістамінного засобу».

– Якщо уважно поглянути на реко-

мендації з менеджменту алергічного ри-

ніту (АР) й астми ARIA (Allergic Rhinitis 

and its Impact on Asthma), то можна по-

бачити, що для кожної групи пацієнтів, 

розподілених за характером АР (інтер-

мітуючий чи персистуючий) і тяжкістю 

його перебігу (легкий, середньотяжкий, 

тяжкий) серед препаратів першої лінії, 

безумовно, рекомендовані саме анти-

гістамінні засоби для  перорального 

застосування. Проте сучасні світові 

рекомендації містять не лише клас пре-

паратів, у них іще й наводяться крите-

рії, яким має відповідати «ідеальний» 

антигістамінний препарат для адекват-

ного контролю за перебігом АР. У ро-

боті J.L. Brozek і співавт. (2017) подано 

таблицю критеріїв антигістамінних за-

собів, що її підготував колектив авторів 

рекомендацій ARIA/ЕААСІ (табл. 1).

Спробуємо з’ясувати, чи відповідає 

наведеним критеріям новий анти-

гістамінний засіб біластин. По-перше, 

біластин виявляє високий рівень спо-

рідненості з Н
1
-гістаміновими рецеп-

торами, що в 3 рази перевищує таку 

в цетиризину та в 5 разів –  у фексофе-

надину. При цьому біластин не виявляє 

афінності, що реєструється в ході екс-

периментів in vitro, до 30 інших видів 

рецепторів (R. Corcostegui et al., 2005). 

Біластин не взаємодіє із ферментативно 

активними ізоензимами системи ци-

тохрому Р450 (M.L. Lucero et al., 2012). 

У цьому ж дослідженні було проде-

монстровано відсутність печінкового 

метаболізму біластину в організмі лю-

дини. Після вимірювання концентра-

ції незмінного біластину в сечі та екс-

крементах людини автори дослідження 

встановили, що концентрація речовини 

зростає у зазначених біоекскретах про-

тягом 72 год після прийому препарату, 

після чого рівномірно виводиться упро-

довж наступних 96 год. Схожа картина 

спостерігається у групах пацієнтів, які 

приймали терапевтичну дозу  препарату, 

а також у тих, що отримували 2-, 4- і на-

віть 5-кратну його дозу.

Розглядаючи питання ефективності 

біластину, насамперед слід навести дані 

нового дослідження K. Hashiguehl і спів-

авт. (2017), у якому взяли участь 126 па-

цієнтів. Їх було розподілено на 4 групи: 

учасники першої групи отримували 

плацебо, другої –  біластин у дозі 10 мг, 

третьої –  у дозі 20 мг, четвертої –  фексо-

фенадин у дозі 120 мг (2×60 мг) на добу. 

Критеріями ефективності було обрано: 

вплив на всі симптоми АР; ефективність 

протягом 22-26 год; швидкість початку 

дії; задоволеність пацієнта.

Було встановлено, що максимальне 

усунення симптомів виникає в серед-

ньому через 60 хв прийому фексофе-

надину та біластину в дозі 10 мг і через 

45 хв –  біластину в дозі 20 мг. Ефек-

тивність усунення назальних симпто-

мів АР була найвищою в групі пацієн-

тів, що приймали біластин у дозі 20 мг 

(68,5 бала за оцінювальною шкалою 

total nasal symptom scores, TNSS), дещо 

нижчою –  у групі біластину (10 мг) –  

70,3 бала, ще нижчою –  у групі фексо-

фенадину (72,7 бала). Сумарні висно-

вки авторів дослідження такі: 

• біластин у дозі 20 мг/добу –  безпеч-

ний засіб, що добре переноситься хво-

рими та ефективно усуває обидві групи 

симптомів АР –  назальні та очні; 

• біластин у дозі 20 мг/добу має 

швидкий початок дії, максимальна 

ефективність досягається протягом 

45 хв після прийому; 

• біластин у дозі 20 мг/добу є більш 

ефективним, ніж фексофенадин у дозі 

60 мг 2 рази на добу.

За даними нашого власного масш-

табного багатоцентрового рандомі-

зованого подвійного сліпого дослі-

дження (P. Cuna еt al., 2009), у якому 

взяв у часть 681 пацієнт віком ві д 

12 до 70 років, частота всіх пов’яза-

них із застосуванням антигістамін-

них засобів, що вивчалися, небажа-

них явищ виявилася значно нижчою 

в групі біластину (14,5%), ніж у групі 

цетиризину (24,6%; p0,01). Суттєві 

відмінності між групами були відмі-

чені за частотою таких побічних ефек-

тів, як сонливість (1,8% у групі білас-

тину проти 7,5% у групі цетиризину) 

та втома (0,4 проти 4,8% відповідно).

У ході нового рандомізованого по-

двійного сліпого плацебо-контро-

льованого паралельного дослідження 

III фази (K. Okubo et al., 2017) оцінювали 

ефект 2-тижневого лікування біласти-

ном (20 мг 1 раз на добу), фексофенади-

ном (60 мг 2 рази на добу) або плацебо 

у пацієнтів із персистуючим АР. Усім 

пацієнтам запропонували щодня запи-

сувати індивідуальні назальні та очні 

симптоми у своєму  щоденнику. Пер-

винною кінцевою точкою була середня 

зміна загальної оцінки симптомів носа 

(TNSS) від вихідного рівня до другого 

тижня  (10-13 днів). Загалом 765 паці-

єнтів були випадково розподілені для 

прийому біластину, фексофенадину або 

плацебо (відповідно 256; 254 та 255 осіб). 

Середня зміна TNSS від  вихідного 

рівня на 2-му тижні була значно вира-

жена у групі біластину (-0,98) порівняно 

з плацебо (-0,63; p=0,023). Біластин 

і фексофенадин не показали істотної 

різниці в показниках первинної кінце-

вої точки. Проте середня зміна TNSS 

від базової лінії на 1-й день була більш 

виражена в групі біластину (-0,99), аніж 

у плацебо (-0,28; p<0,001) або фексофе-

надину (-0,62; p=0,032). Досліджувані 

препарати добре переносились. Автори 

дослідження дійшли висновку, що у разі 

прийому не менш ніж 2 тиж біластин ви-

являє більш виражений ефект проти всіх 

симптомів АР у пацієнтів із персистую-

чою формою захворювання порівняно 

з фексофенадином. Крім того, біластин 

забезпечує швидкий початок дії та на-

лежну безпечність застосування.

Питання безпеки, як зазначалося, 

є одним із найважливіших у виборі 

антигістамінного препарату. S. Bachert 

і співавт. (2010) провели цікаве масш-

табне дослідження щодо кардіологічної 

безпеки використання біластину. В до-

слідженні взяли участь 774 пацієнти, 

які приймали біластин у дозі 20 мг 

щодня протягом року. Результати за-

свідчили, що препарат виявляє кардіо-

токсичність на рівні плацебо, тобто аб-

солютно безпечний для осіб, які мають 

серцево-судинні ризики.

Загалом питанню безпеки засто-

сування біластину присвячено де-

сятки досліджень, зокрема, з вивчення 

рівня седації після прийому біластину 

(Ole D. Wolthers, 2013; Akiko Yagami, 

2017; Ralph Mоsges, 2016 та ін.), окупації 

Н
1
-р ец еп т о р і в  г о лов ног о мо з к у 

(I. Jburegui et al., 2016; Magі Farrе et al., 2014 

та ін.). Проте науково-доказова база, що 

її за багато років накопичено за результа-

тами вивчення ефективності та безпечно-

сті застосування біластину, є достатньою, 

щоб зробити такі висновки:

• біластин у дозі 20 мг –  ефективний 

і безпечний антигістамінний засіб;

• біластин у дозі 20 мг забезпечує 

швидке настання клінічного ефекту;

• біластин у дозі 20 мг не виявляє 

тахіфілаксії навіть за тривалого засто-

сування;

• біластин відповідає всім критеріям 

ARIA/ЕААСІ щодо «ідеального» анти-

гістамінного засобу.

  Про значення анти-

гістамінних засобів 

для тих, хто страж-

дає на алергічні за-

хворювання, роз-

повів у своїй допо-

віді «Кропив’янка: 

огляд світових ре-

комендацій та нові 

дослідження ефек-

тивності та безпеч-

ності використання біластину» професор 
Торстен Цубербір (відділ дерматології 
та алергії Алергологічного центру мережі 
клінік Шаріте, м. Берлін, Німеччина).

– Згідно з рекомендаціям EAACI/

GA2LEN/EDF/WAO з визначення, кла-

сифікації, діагностики та менеджменту 

кропив’янки (T. Zuberbier, W. Aberer 

et al., 2013) хронічну кропив’янку по-

ді л яють на 2 пі дтипи: спонтанну 

Нове слово в антигістамінній терапії 
алергічних захворювань

Ні для кого не секрет, що алергічні захворювання – одна з найпоширеніших патологій сучасності. Проте лікарів 
та науковців усього світу непокоїть не лише високий рівень поширеності алергічних захворювань, а й темпи зростання 
цієї патології. Результати відомого дослідження GA2LEN свідчать про те, що наразі кожна третя дитина на планеті має 
те чи інше алергічне захворювання. При цьому близько 40% європейців протягом життя хоча б один раз стикалися 
з хворобою алергічного походження. Відтак, зважаючи на сумні тенденції, пошук нових засобів профілактики та 
лікування алергії наразі є неабияк актуальним завданням, особливо в дитячій практиці. Антигістамінні засоби — 
клас препаратів, значення яких переоцінити неможливо, адже саме вони допомагають мільйонам людей щороку, 
щомісяця, щодня усувати симптоми алергії, долати дискомфорт, покращуючи якість життя.

Таблиця 1. Оптимальні властивості оральних антигістамінних препаратів 
(ARIA/ЕААСІ)

Оральні антигістамінні препарати

Фармакологічні властивості: Небажані ефекти:

• потужна та селективна блокада 
Н

1
-гістамінових рецепторів

• додаткова антиалергічна активність
• відсутність фармакокінетичних зв’язків 
із їжею, медикаментами, транспортними 
білками шлунково-кишкового тракту
• відсутність взаємодії з цитохромом Р450
• відсутність впливу на перебіг коморбідної 
патології для запобігання токсичним реакціям

• відсутність седативної дії, збереження когнітивних 
та психомоторних реакцій
• відсутність антихолінергічних ефектів
• відсутність впливу на масу тіла
• відсутність кардіотоксичних явищ
• бажано –  безпечність застосування у вагітних 
та жінок, які годують
• доведена безпечність використання у дітей 
та пацієнтів похилого віку
• наявність даних проспективних постмаркетингових 
досліджень безпеки засобу

Ефективність: Фармакодинаміка:

• ефективність лікування АР усіх форм, 
описаних у настанові ARIA
• усунення всіх назальних симптомів АР, 
включаючи назальну обструкцію
• усунення очних симптомів АР
• ефективність лікування АР у дітей 
та пацієнтів похилого віку, задокументована 
в офіційних результатах клінічних 
випробувань препарату

• швидкий початок дії
• тривалий фармакологічний ефект –  мінімум 24 год
• відсутність тахіфілаксії

Тематичний номер • Жовтень 2017 р. 
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та  індуковану. Спонтанна кропив’янка 

проявляється пухирями і/чи ангіоеде-

мою протягом шести чи більше тиж-

нів через невідому причину. Поняття 

індукованої хронічної кропив’янки 

включає в себе такі стани, як симп-

томатичний дермографізм, холодова, 

сонячна, теплова, холінергічна, кон-

тактна, тискогенна, аквагенна кро-

пив’янка, вібраційна ангіоедема. Для 

визначення активності захворювання 

наразі використовують класифікацію 

UAS7 (Urticaria Activity Score, Індекс 

активності кропив’янки), яка перед-

бачає сумарну оцінку основних симп-

томів захворювання (кількість пухирів 

та інтенсивність свербіння) самим па-

цієнтом кожні 24 год упродовж 7 днів 

(табл. 2). Ця оцінка зручна для паці-

єнтів та лікарів, дає змогу об’єктивно 

оцінити стан пацієнта та його індивіду-

альну відповідь на проведену терапію.

Наразі докладно не спинятимемося 

на методах діагностики кропив’янки: 

вони загалом відомі кожному практи-

куючому лікареві. Проте нагадаємо про 

сучасні принципи менеджменту цього 

захворювання, які коротко можна ви-

класти в одній таблиці (табл. 3).

Отже, провідне місце в алгоритмі лі-

кування хронічної кропив’янки нале-

жить антигістамінним засобам. При 

цьому препарат, який обирають, має 

бути високоефективним і, безумовно, 

безпечним, що пов’язано з мож ли-

вістю збільшення дози у разі недо-

статньої ефективності стандартних 

дозувань. Нещодавно про себе гучно 

заявив новий антигістамінний пре-

парат біластин. Проведені на сьогодні 

численні  дослідження дають змогу го-

ворити про високий рівень ефектив-

ності та належну безпечність цього 

засобу. Так, у ході відомого порівняль-

ного дослідження M.K. Church (2011) 

було доведено, що біластин демонструє 

більш швидкий початок ді ї порів-

няно з цетиризином: біластин (у дозі 

20 мг) швидше, ніж цетиризин галь-

мував появу пухирів (89±3 vs 44±14%; 

p=0,011) та висипань (85±4 vs 45±14%; 

p=0,016) після  провокації гістаміном. 

Через 1,5 години основні симптоми 

кропив’янки були інгібовані на 70% чи 

більше у 11/12 добровольців, що при-

ймали біластин, та у 3/11, що приймали 

цетиризин (p=0,003). Автори дослі-

дження зазначають, що біластин у дозі 

50 мг мав більшу тривалість дії, ніж бі-

ластин у дозі 20 мг.

І ще од не ц і к а в е до с л і д жен н я 

R. Antonijoan і співавт. (2017) було прове-

дене з метою порівняння ефективності 

біластину, дезлоратадину та  рупатадину 

в усуненні симптомів кропив’янки, ін-

дукованої підшкірним введенням гіста-

міну здоровим добровольцям. На під-

ставі результатів було встановлено, що 

біластин найкраще гальмував утво-

рення нових пухирів, аніж дезлората-

дин і рупатадин, в часовому проміжку 

1-12 год (обидва р<0,001). Рупатадин 

і дезлоратадин виявилися кращими, 

ніж плацебо, і відрізнялися між собою. 

Максимальне інгібування симптомів 

спостерігалося через 6 год (біластин –  

83%; дезлоратадин –  38%; рупатадин –  

37%). Початок дії становив 1 год для 

біластину й 4 год –  для дезлоратадину 

та рупатадину.  Біластин значно пере-

вершував дезлоратадин і рупатадин при 

інгібуванні симптомів через 1-24 год 

(обидва р<0,001) з початком дії протя-

гом 30 хв. Біластин був значно кращим, 

аніж дезлоратадин (2-12 год; принаймні 

р<0,05) і рупатадин (2-9 год; принаймні 

р<0,01) щодо зменшення проявів свер-

біння. Ані дезлоратадин, ані рупатадин 

не зменшували свербіння порівняно 

з плацебо. Всі активні методи лікування 

добре переносилися пацієнтами. Авто ри 

дослідження дійшли висновку, що бі-

ластин у дозі 20 мг набагато краще галь-

мує появу пухирів та висипу в прово-

кованих гістаміном хворих порівняно 

із дезлоратадином у дозі 5 мг і рупатади-

ном у дозі 10 мг упродовж 24-годинного 

періоду дослідження. До того ж біластин 

характеризувався найшвидшим почат-

ком дії. Відтак порівняно із плацебо 

тільки  біластин спроможний достовірно 

 знизити  прояви свербіння.

Н а ш е  в л а с н е  д о с л і д ж е н н я 

(T. Zuberbier et al., 2010) показало схожі 

результати. Ми порівнювали біластин 

у дозі 20 мг із левоцетиризином у дозі 

5 мг під час лікування хронічної ідіо-

патичної кропив’янки. В дослідженні 

взяли участь 525 хворих із діагносто-

ваною хронічною кропив’янкою віком 

від 18 до 70 років. Критеріями вклю-

чення були підтверджена хронічна 

кропив’янка в анамнезі, що спостері-

гається 3 разів на тиждень протягом 

6 тиж скринінгового періоду та на мо-

мент рандомізації. Симптоми кро-

пив’янки підраховували за допомогою 

шкали симптомів TSS (total symptom 

scores). Результати продемонстрували 

статистично значущу ефективність 

біластину у дозі 20 мг і левоцетири-

зину у дозі 5 мг при щоденному оці-

нюванні впродовж 28 днів, при цьому 

обидва препарати достовірно були 

кращими за плацебо. Вторинними 

кінцевими точками, що характери-

зували ефективність, були загальні 

клінічні враження, які повідомляли 

лікарі. Біластин і левоцетиризин ви-

явилися достовірно ефективнішими 

за плацебо за цими кінцевими точ-

ками, при цьому різниця між двома 

активними препаратами була статис-

тично незмінною.

M. Hide і співавт. (2017) у своєму 

дослідженні вивчали ефективність 

та безпечність біластину в лікуванні 

спонтанної кропив’янки в японських 

хворих. Загалом 304 пацієнти були 

рандомізовані на 3 групи: учасники 

першої групи приймали біластин у дозі 

20 мг (101 пацієнт), другої –  біластин 

у дозі 10 мг (100 пацієнтів) і третьої –  

плацебо (103 пацієнти). Зміни TSS 

протягом 2 тиж були суттєво вира-

жені в групах хворих, які приймали 

біластин (у дозах 10 і 20 мг) порівняно 

із плацебо. Зміни TSS у групах білас-

тину спостерігалися вже від 1-го дня 

і далі протягом усього періоду терапії. 

Лікування біластином було безпечним 

і добре переносилося, не виявляючи 

різниці із групою плацебо. Автори 

дійшли висновку, що лікування спон-

танної кропив’янки біластином, на-

віть у невеликих дозах (10 мг), більш 

ефективне; при цьому спостерігається 

ранній початок дії.

Наразі існує велика кількість дослі-

джень, що демонструють безпеку ви-

користання біластину, навіть в умовах 

тривалого застосування чи збільше-

ного режиму дозування. Наприклад, 

дослідження K. Krause і співавт. (2013) 

демонструє ефективність та безпеч-

ність застосування біластину в біль-

ших дозах при холодовій кропив’янці. 

В це рандомізоване подвійне сліпе 

плацебо-контрольоване 12-тижневе 

дослідження було залучено 20 пацієн-

тів із холодовою кропив’янкою. Вони 

отримували плацебо, біластин у дозі 20; 

40 або 80 мг щоденно протягом 7 днів 

із наступною 14-денною перервою. Ос-

новною кінцевою точкою було обрано 

зміну критичних температурних по-

рогів (КТП). Вторинними кінцевими 

точками були зменшення свербіння, 

динаміка рівнів гістаміну, цитокінів 

IL-6, IL-8 і фактора некрозу пухлин 

альфа (TNF-α), безпечність та перено-

симість біластину. Біластин у дозі 20 мг 

виявився високоефективним (p<0,0001) 

засобом для зниження КТП. Збіль-

шення дози до 80 мг ще більше (p<0,04) 

підвищило ефективність  препарату. 

При цій дозі 19 із 20 (95%)  пацієнтів 

 ві дреаг у ва ли на лік у ванн я. Рівні 

 гістаміну, IL-6 та IL-8 оцінювали через 

1-3 год після холодової провокації: ці 

показники значно (p<0,05) зменшува-

лися при застосуванні 80 мг біластину. 

Автори зазначають, що всі дозування 

біластину пацієнти добре переносили, 

і випадків підвищеної седації з ескала-

цією дози встановлено не було.

З огляду на результати вищенаведе-

них, поки що не озвучених, проте дуже 

цікавих досліджень, можна зробити 

такі висновки:

• бі ластин –  високоефективний 

антигістамінний засіб останньої ге-

нерації, який ефективний у пацієнтів 

із шкірними проявами алергії;

• біластин не поступається в ефек-

тивності усу ненн я так их симпто-

мів  кропив’янки, як шкірний висип 

та свербіння, іншим антигістамін-

ним засобам другого покоління, при 

цьому багато досліджень демонстру-

ють значні переваги ефективності лі-

кування саме біластином;

• біластин –  безпечний засіб; наразі 

серйозних побічних явищ не встанов-

лено в жодному з відомих масштабних 

досліджень. При цьому біластин за-

лишається безпечним навіть в умовах 

збільшеного дозування (до 4-крат-

ного –  80 мг), що надзвичайно важ-

ливо в умовах необхідності застосу-

вання другої лінії терапії хронічної 

кропив’янки.

 Наукову частину 

сателітного сим-

позіуму доповіддю 

«Біластин у дитя-

чій практиці: нові 

дослідження ефек-

тивності та без-

пеки в педіатрії» 

завершував профе-
сор Золтан Новак 
(в і д д і л пед іат р і ї 

та здоров’я дитини Клінічного центру 
Святого Георгія, Медичний факультет 
університету м. Сегед, Угорщина).

– АР –  найбільш поширений прояв 

алергії в дитячому віці. Особливо не-

безпечно те, що АР доволі часто є 

предиктором нападів бронхіальної 

астми (БА). При цьому більшість па-

цієнтів із уже встановленим діагно-

зом БА мають ті чи інші прояви АР. 

У загальній дитячій популяції по-

ширеність АР наразі надзвичайно 

висока. Так, глобальне дослідження 

ISAAC (International Study of Asthma 

and Allergies in Childhood) продемон-

струвало, що поширеність алергіч-

ного ринокон’юнктивіту наразі сягає 

серед дітей віком 13-14 років  14,6%, 

6-7 років –  8,5%. Сьогодні чимало на-

уковців вивчають поширеність шкір-

них проявів алергії дитячого віку. Так, 

згідно з даними M.V. Greaves (2000) 

зага льна поширеність серед дітей 

усіх форм кропив’янк и у Велик ій 

Британії становить 3,4%, при цьому 

хронічна кропив’янка діагностується 

у 0,1-0,3% дітей. C.E. Grattan (2000) за-

значає, що кропив’янка трапляється 

у 4,4% німецьких дітей, а N.F. Kjaer 

(2008) стверджує, що від неї потер-

пають 5,4% дітей Данії. S.J. Lee (2017) 

нещодавно опублікував статистику, 

згідно з якою 13,9% південнокорей-

ських дітей стикаються із будь-якою 

формою кропив’янк и, при цьом у 

в 1,8% від загальної дитячої популяції 

Продовження на стор. 10.

Таблиця 2. Оцінка активності кропив’янки згідно зі шкалою UAS7

Бал Пухирі (ступінь прояву) Свербіння (ступінь прояву)

0 Немає Немає

1 Легка (<20 пухирів / 24 год) Легка (наявне, проте не викликає дискомфорту)

2 Середня (20-50 пухирів / 24 год)
Середня (турбує, проте не впливає на денну 
активність та сон)

3
Інтенсивна (>50 пухирів / 24 год 
чи великі пухирі, що зливаються)

Інтенсивна (виражене свербіння, що порушує 
денну активність та сон)

Перша лінія терапії

Сучасні Н
1
-антигістамінні засоби другого покоління

Друга лінія терапії
Підвищення дози антигістамінних засобів у 4 рази

Якщо симптоми зберігаються протягом 2 тиж 

Якщо симптоми зберігаються 1-4 тиж

Третя лінія терапії
Омалізумаб чи циклоспорин А чи монтелукаст.
Короткий (максимум 10 днів) курс глюкокортикоїдів можна 
провести будь-коли. Показання – тяжкість загострення

Таблиця 3. Алгоритм терапії хронічної кропив’янки
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діагностують хронічні форми захво-

рювання.

Бі льшості прак тик у ючим євро-

пейським лікарям відомі сучасні ре-

комендації з ведення хворих на АР. 

Не сек рет, що провідна роль у ліку-

ванні майже всіх форм захворювання 

належить Н
1
-антигістамінним засобам 

для перорального застосування. Легкі 

інтермітуючі форми захворювання по-

требують монотерапії зазначеним кла-

сом препаратів, більш тяжкі форми по-

требують номінативної терапії. Схожі 

схеми використовують і в лікуванні 

шкірних проявів алергії. Важливо на-

голосити, що останні можуть потре-

бувати 4-кратного підвищення дозу-

вання антигістамінних препаратів, 

а будь-яка форма алергічного захво-

рювання може вимагати тривалого за-

стосування. Відтак важливим параме-

тром антигістамінного препарату, що 

використовують у дитячій практиці, 

є його безпека.

Проте, як свідчать сучасні дослі-

дження, багато хто з лікарів ігнору-

ють цю вимогу. Так, за даними до-

слі дженн я GA 2LEN (M.K. Church 

et al., 2010), кожній третій дитині 

з  алергічним захворюванням в Європі 

сьогодні призначають антигістамін-

ний засіб першого покоління. Жах-

ливо, що більшість із цих призначень 

є первинними. Немож ливо зрозу-

міти, що примушує лікарів іти на цей 

крок, адже антигістамінні засоби 

другого покоління загалом не посту-

паються за своєю ефективністю пре-

паратам першої генерації, при цьому 

не викликають седативних ефектів 

і вважаються набагато безпечнішими. 

Автори дослідження GA2LEN наголо-

шують, що наразі немає жодних пере-

думов призначення антигістамінних 

препаратів першої генерації в дитячій 

практиці, особливо при дебюті захво-

рювання.

На щастя, сьогодні існує чимало 

сучасних протиалергічних засобів, 

дозволених до застосування в дитя-

чій практиці. В інструкції більшості 

антигістамінних препаратів другої 

генерації повідомляється про такий 

дозвіл. Проте не кожний із цих засобів 

може «похвалитися» наявністю великої 

кількості досліджень саме в дитячій 

практиці. Крім того, не всі вони є од-

наково безпечними. Водночас багато 

лікарів та науковців звертають увагу 

на новий антигістамінний засіб ос-

танньої генерації – біластин. Цей пре-

парат у ході багатьох досліджень ви-

явив себе як ефективний та безпечний 

засіб. Зрозуміло, що його безпечність 

привернула увагу педіатрів. Наразі 

завершено кілька доволі масштабних 

досліджень із вивчення безпеки бі-

ластину саме для використання в ди-

тячій практиці, і ще декілька  цікавих 

досліджень  тривають. Ми провели 

власне дослідження, результати якого 

вперше опублікували в 2016 році. Слід 

зауважити, що це не перше наше до-

слідження вивчення безпечності білас-

тину –  у попередньому було встанов-

лено, що біластин у дозі 10 мг у дітей 

віком від 2 до 12 років забезпечує 

еквівалентну 20 мг для дорослого ор-

ганізму системну експозицію препа-

рату. В новому дослідженні оцінювали 

безпечність та переносимість білас-

тину у дозі 10 мг у дітей з алергічним 

ринокон’юнктивітом та хронічною 

кропив’янкою. В останньому нашому 

мультицентровому подвійному слі-

пому дослідженні III фази пацієнтів 

було рандомізовано на 2 групи: учас-

ники першої (n=260) протягом 12 тиж 

щодня отримували біластин у дозі 

10 мг, другої групи (n=249) –  плацебо. 

Оцінка безпеки включала вивчення 

побічних ефектів лікування, лабора-

торні дослідження, серцеву безпеку (за-

писи електрокардіограми, ЕКГ) і сон-

ливість / седативну дію (використо-

вували анкету для педіатричного сну 

PSQ). В результаті дослідження вдалося 

підтвердити еквівалентність біластину 

у дозі 10 мг дорослій 20-грамовій дозі. 

Відмінностей у кількості побічних 

явищ, параметрах ЕКГ, лабораторних 

показниках чи рівнях седації в обох 

групах достовірно виявлено не було. 

Кількість побічних явищ у групах 

 біластину та плацебо виявилася при-

близно однаковою (31,5 vs 32,5% відпо-

відно). При цьому побічні явища були 

здебільшого легкими або середніми 

за тяжкістю, потреба у  припиненні 

лікування виникла у двох  пацієнтів 

із групи біластину та в одного –  з групи 

плацебо,  відмінності між цими пара-

метрами не є достовірними. Було зро-

блено висновок, що параметри без-

пеки 10 мг біластину на добу як ліку-

вання АР чи кропив’янки у дітей віком 

від 2 до 12 років є схожими з такими 

у плацебо. Сподіваємося, що отримані 

дані дадуть змогу вже найближчим 

часом внести в інструкцію до біластину 

дозвіл на застосування засобу в дітей 

із 2 років (наразі препарат дозволено 

приймати дітям із 12 років).

З огляду на вищезазначене можна 

зробити такі висновки:

• біластин –  безпечний засіб для лі-

кування дітей принаймні з 2 років;

• біластин у дозі 10 мг для дітей 

(2-12 років) є еквівалентним дозі 20 мг 

для дорослого організму;

• біластин –  ефективний у лікуванні 

як назальних, так і шкірних симптомів 

алергії дитячого віку.

Програма цьогорічного симпозі-
уму була дуже цікавою та насиченою, 
а участь у заході найавторитетніших 
європейських експертів –  авторів та ке-
рівників сучасних наукових і клінічних 
досліджень –  забезпечила отримання 
найновішої інформації з перших вуст. 
У представлених доповідях було про-
демонстровано ефективність та без-
печність нового антигістамінного за-
собу останньої генерації –  біластину, 
який має широкі перспективи в ліку-
ванні алергічної патології. Слід заува-
жити, що наразі біластин на світовому 
фармацевтичному ринку представле-
ний єдиним оригінальним препаратом 
 Ніксар® виробництва компанії Берлін- 
Хемі (Німеччина).
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
ОГЛЯД 

Минулорічна зима, на щастя, не ознаменувалася 

інтенсивним спалахом грипу, проте віруси, як і раніше, 

становлять загрозу стану здоров’я людини й мають 

потенційний ризик стрімкого розповсюдження.

Віруси грипу є різновидом ортоміксовірусів і мають 

РНК-вмісні віріони. Об’єднані фрагменти РНК фор-

мують нуклеопротеїд, який, у свою чергу, може бути 

трьох типів –  А, В і С.

Стінка вірусу містить речовини, які допомагають 

йому з’єднуватися з клітиною (гемаглютинін) і про-

никати в неї (нейрамінідаза). Саме ці специфічні 

«шипи» вірусу грипу постійно комбінуються в різних 

варіантах, що зумовлює високу антигенну мінливість 

вірусу. Здатність вірусу грипу щороку змінюватися 

не дає змоги визначити, наскільки небезпечним в епі-

демічному сенсі виявиться сезон грипу-2017. Неперед-

бачуваність вірусу, як і раніше, залишається головною 

проблемою у протидії цьому захворюванню. Така уні-

кальна «живучість», адаптивність гемаглютиніну й 

нейрамінідази робить вірус грипу практично невраз-

ливим для імунної системи.

Збудник може змінюватися двома шляхами. Роз-

глянемо їх.

1. Незначні мутації в нейрамінідазі та гемаглютиніні 

називають антигенним дрейфом. Такі зміни властиві 

всім типам грипу і не провокують пандемії, а відсоток 

розвитку ускладнень і тим більше летальних наслід-

ків –  дуже малий. Це зумовлено тим, що колективний 

імунітет уже «знайомий» зі штамом і здатний йому 

протидіяти навіть у такому варіабельному вигляді.

2. Кожні 20-30 років, а іноді й раніше (через 

10-15 років) вірус мутує, змінюючи свою поверхневу 

антигенну структуру. Найчастіше кардинально модифі-

кується гемаглютинін, рідше –  нейрамінідаза. Подібна 

трансформація робить вірус «невидимим» для імунної 

системи й загрожує швидким його розповсюдженням, 

серйозними ускладненнями і високим відсотком ле-

тальних наслідків. Наразі механізм мутації досліджу-

ється, проте попередні висновки доволі суперечливі, 

адже вірус змінюється швидше, ніж учені узагальнюють 

клінічні, статистичні та епідеміологічні дані.

Щорічний прогноз Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ) стосовно 2017 року доволі втішний, 

несподіваних спалахів грипу й нових штамів збудника, 

швидше за все, не буде. Проте, на думку фахівців, епі-

демії однаково не уникнути.

Серед теперішніх епідемічно актуальних штамів так 

званих сезонних вірусів переважно реєструють збуд-

ник грипу типу A(H3N2). Проте очікують реєстрації 

й сумнозвісного вірусу підтипу H1N1-A/California. 

Востаннє масові захворювання (пандемія), спричинені 

цим збудником, реєстрували у 2009-2010 рр.

Спалах грипу в 2009 році, відомий як «свинячий 

грип», був спричинений вірусом підтипу H1N1, що 

має найбільшу генетичну схожість із вірусом свиня-

чого грипу. Походження цього штаму точно не відоме. 

ВООЗ тварин (World Organization for Animal Health) 

повідомляє, що значне розповсюдження цього вірусу 

не вдалося встановити серед свиней.

Для грипу H1N1-A/California характерні, як правило, 

високий рівень захворюваності свиней і низькі показ-

ники смертності (близько 1-4%). Спалахи виникають 

увесь рік, а в зонах із помірним кліматом –  найчастіше 

в холодну пору року –  восени й узимку.

Можливі випадки, коли свині інфікуються одночасно 

більш ніж одним вірусом, унаслідок чого гени цих ві-

русів змішуються. Це може призводити до появи вірусу 

грипу, що містить гени з різних джерел –  так званого 

«химерного» вірусу. Отже, вірус H1N1-A/California –  

 реасортант і комбінує генетичний матеріал грипу сви-

ней, птахів та людини.

Способи передачі вірусу H1N1 ідентичні способам 

розповсюдження сезонного грипу. Віруси передаються 

переважно під час кашлю або чхання хворих. Зако-

номірне різке зростання відповідної захворюваності 

в холодну пору року пояснюється низкою причин, 

головними з-поміж яких є такі:

– тривале перебування людей у закритих примі-

щеннях, у яких за відсутності руху повітря, на проти-

вагу вулиці чи провітрюваним кімнатам, створюються 

ідеальні умови для аерозольного механізму передачі 

вірусу;

– з початком опалювального сезону повітря в кім-

наті стає сухим, що, у свою чергу, зумовлює пересу-

шення слизових оболонок дихальних шляхів. За таких 

обставин нейтралізуються передусім первинні бар’єри 

неспецифічних факторів захисту (в’язкі властивості 

слизу, постійний рух війок циліндричного епітелію, 

лізоцим та інші неспецифічні інгібітори реплікації 

вірусу, що містяться в слизі секрету дихальних шляхів, 

інтерферон, секреторні ІgА тощо), що робить людину 

особливо сприйнятливою для збудника.

Результати досліджень засвідчили, що вірус грипу 

здатний виживати на навколишніх предметах із мож-

ливістю інфікування людини протягом 2-8 і навіть 

72 год з моменту потрапляння на їхню поверхню. З ог-

ляду на це можливий і контактно-побутовий шлях 

передачі (перенесення збудника руками з предметів, 

на яких містяться віруси грипу, у власний рот або ніс). 

Однак такий механізм реалізується дуже рідко і сер-

йозного епідемічного значення не має.

Отже, швидка генетична зміна вірусу грипу A/H1N1, 

його розповсюдження –  здебільшого за допомогою 

аерозольного механізму –  потребують чіткого дотри-

мання санітарно-протиепідемічного режиму, передба-

ченого при епідеміях респіраторних вірусних інфекцій.

Людина може бути заразна для оточуючих за 1 добу 

до появи симптомів і протягом 5-7 діб після початку 

захворювання. Пацієнтів, у яких захворювання триває 

понад 7 діб із моменту появи перших симптомів, слід 

розцінювати як потенційно контагіозних до зник-

нення ознак хвороби. Діти, особливо молодшого віку, 

можуть бути потенційними поширювачами вірусу про-

тягом більш тривалого періоду часу (10 і більше діб). 

Тривалість періоду контагіозності може змінюватися 

залежно від особливостей штаму вірусу грипу.

Грип H1N1-A/California більш заразний, аніж се-

зонний. Коефіцієнт інфікування сезонним грипом 

серед осіб, які мали контакти з хворими (secondary 

attack rate), варіює від 5 до 15%. Аналогічний коефі-

цієнт стосовно вірусу H1N1 оцінюється в цей час 

у межах від 22 до 33%. Учені занепокоєні змінами, які 

можуть виникати у міру розповсюдження вірусу в пів-

денну півкулю та його зіткнення із циркулюючими 

в цей час вірусами серед людей, коли у цій півкулі 

розпочинається звичайний сезон грипу.

Основним фактором, що визначає ступінь тяжкості 

грипу і вимірюється кількістю випадків тяжкої хво-

роби та випадків смерті в результаті епідемії, є влас-

тива вірусу вірулентність. Однак на загальну тяжкість 

впливають і багато інших факторів.

Навіть пандемічний вірус, що у початковій стадії 

викликає легкі симптоми у людей, може чинити руй-

нівний вплив, особливо в нинішніх умовах високомо-

більних і взаємозалежних груп людей. Більше того, той 

самий вірус може спричиняти легку хворобу в одній 

країні й призводити до набагато вищої захворюваності 

й смертності в іншій країні. Причинами цього явища 

можуть бути сильна загазованість атмосфери, підви-

щена сухість повітря тощо.

Пандемічні цикли грипу A/H1N1 відомі з  1918-1919 рр. 

(пандемія «іспанки»). Згодом пандемічний цикл 

A/H1N1 був зареєстрований двічі з інтерва лом 

30 років –  у 1947-1956 pp. і в 1977-1982 pp. Факт повер-

нення на епідемічну орбіту вже відомого й раніше добре 

вивченого вірусу грипу A/H1N1 став важливою подією 

в історії вивчення його етіології, що підтвердило пра-

вильність теорії про обмежену кількість підтипів вірусу 

грипу А і про неминучість їх послідовного повернення 

до активної циркуляції.

Час від часу реєструвалися й інші пандемії грипу. 

Так, у 1957-1958 pp. сталася пандемія, яка дістала назву 

«азійський грип» і була спричинена вірусом H2N2. 

Пандемія розпочалася в лютому 1957 року на Далекому 

Сході й швидко поширилася по всьому світу. Лише 

в США під час цієї пандемії померло понад 70 тис. осіб.

У 1968-1969 pp. був зафіксований «гонконгівський 

грип», спричинений вірусом H3N2. Перші випадки 

захворювання трапилися в Гонконгу на початку 

1968 року. Найбільше від вірусу постраждали люди 

віком старше 65 років. А загалом кількість загиблих 

сягнула 33 800 осіб.

У 1976 році стався спалах свинячого грипу в США 

на військовій базі Форт-Дікс. Вважається, що вірус 

не набув масштабного розповсюдження через мит-

тєве реагування органів влади на випадки зараження. 

Вірус, виявлений після смерті одного із солдатів, 

за своєю структурою був схожий на іспанський вірус 

свинячого грипу. Щойно були зафіксовані перші ви-

падки захворювання, у США розпочалася масштабна 

вакцинація. Було щеплено близько 40 млн осіб.  Відтак 

від свинячого грипу більше ніхто не помер, однак 

трапилося кілька смертей після вакцинації, а також 

у  декого вакцинація викликала синдром Гієна-Барре.

У 1977-1978 pp. сталася відносно легка за ступенем 

тяжкості пандемія –  «російський грип» (табл. 1). Вірус 

грипу A/H1N1, що спричинив її, був відомий із панде-

мій 1918-1919 рр. і 1947 pоку. Тож насамперед постраж-

дали особи, які народилися після 1919 і 1947 pp.

У 1988 році знову був зафіксований спалах свинячого 

грипу у м. Вісконсин (США). Вірус передавався від 

свиней до людини, а також від людини до людини, що 

призвело до великої кількості заражень. На щастя, 

захворювання не поширилося за межі міста. Проте під 

час спалаху грипу постраждав медичний персонал, 

який контактував із хворими.

Таблиця 1. Основні епідемії та пандемії грипу, 
зареєстровані з 1918 року до наших днів

Рік Підтип Штам

Епідемії

1972-1973 H3N2 А/Англія/72

1976 H3N2 А/Вікторія/75

1977 H3N2 АДехас/77

Пандемії

1918 H1N1 Іспанка

1947 H1N1 —

1957 H2N2 Азійський грип

1968 H3N2
Гонконгівський 

грип

1977 H1N1 Російський грип

2009-2010 H1N1
Каліфорнійський 

грип

Серйозні й небезпечні епідемії грипу також були 

зареєстровані у 1989 і 1999 pp. Можна сказати, що вони 

не припинялися ніколи.

В основі патогенезу захворювання лежить інва-

зія вірусу в організм людини. «Вхідними воротами» 

для вірусу є циліндричний епітелій респіраторного 

каналу. Подолавши фактори неспецифічної резис-

тентності дихальних шляхів, за допомогою гемаглю-

тиніну вірус прикріплюється до рецепторів війчас-

того циліндричного епітелію і проникає всередину 

клітини, де починається стрімкий внутрішньоклі-

тинний цикл реплікації: уже через 4-6 год у клітині 

Грип та його ускладнення: у фокусі – патогенез
Оманливі думки не перестають залишатися оманливими лише через те, 

що з ними погоджується більшість.
Л.М. Толстой

Як відомо, грип та інші респіраторні вірусні інфекції належать до наймасовіших захворювань. 
Вони посідають провідне місце у структурі інфекційних хвороб і становлять 80-90% від усіх 
випадків інфекційної патології. З огляду на здатність вірусу грипу спричиняти часті епідемії 
і навіть пандемії в масштабах земної кулі можна стверджувати, що грип є проблемою 
світового значення. У період епідемії хворіє від 5 до 20% населення. При пандеміях, коли 
виникає різка зміна властивостей вірусу, хворіє кожна друга людина.

В.С. Копча, д. мед. н., професор, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
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утворюється пул нових віріонів. Через 24 год кіль-

кість вірусів, попередник яких проник у клітину, 

може сягати кількох сотень мільйонів. Саме такою 

швидкістю реплікації вірусу та його накопичення по-

яснюється дуже короткий інкубаційний період –  від 

кількох годин до 2-3 діб [1-3].

Оболонка вірусу безпосередньо походить з мембрани 

клітини-хазяїна, тому остаточне формування вірусних 

частинок відбувається на поверхні клітини. Важливу 

роль у звільненні вірусу відіграє нейрамінідаза, яка 

запобігає агрегації нових віріонів. Звільнені віріони 

вражають сусідні клітини, частина вірусів проникає 

у кров. Подальша загибель епітеліоцитів зумовлена 

не так цитопатичною дією вірусу грипу, як нездатністю 

клітини повністю відновлюватися після активного 

споживання її ресурсів у процесі синтезу всіх компо-

нентів вірусного нуклеокапсиду. Тим фактом, що вірус 

грипу виходить із клітини, не руйнуючи її, а загибель 

епітеліоциту відбувається пізніше, упродовж 3-24 год, 

пояснюється деяке запізнення у виникненні катараль-

ного синдрому відносно розвитку токсикозу [3].

У зв’язку з тим, що кількість віріонів зростає в гео-

метричній прогресії, то, відповідно, у геометричній 

 регресії зменшується кількість епітеліоцитів, сприйнят-

ливих для вірусів грипу. Тож невдовзі кількість «паль-

ного матеріалу» для вірусу грипу закінчується, після 

чого його реплікація різко сповільнюється і, очевидно, 

унеможливлюється. Нерідко великі ділянки слизової 

оболонки оголюються, стаючи відносно беззахисними 

проти бактерій, що зумовлює можливість приєднання 

вторинної інфекції –  грип «відчиняє двері» вторинній 

мікрофлорі. Відбувається виникнення зон широкої 

десквамації епітелію з оголенням підслизового шару. 

Низка подразників –  потік повітря, злущений епітелій 

тощо –  спричинюють подразнення нервових закінчень 

і появу рефлекторного сухого кашлю, аж до нестерп-

ного, супроводжуючись жаром за грудиною. У разі на-

шарування бактерійної флори у дихальних шляхах може 

розвинутися гнійно-некротичний трахеобронхіт.

У зв’язку з некрозом епітелію й руйнуванням при-

родного захисного бар’єра вірус із зони первинної ло-

калізації доволі швидко потрапляє в кровообіг і вну-

трішні органи, що призводить до розвитку вірусемії 

й генералізації інфекції. Характерною особливістю 

патогенезу є значна інтоксикація, яка виникає через 

масивну загибель клітин у результаті інвазії вірусу. 

Розвиток інтенсивної токсинемії, по суті, є головною 

патогенетичною ланкою грипу [3-6]. Унаслідок інто-

ксикації спостерігається характерне пошкодження 

судин, знижується їх тонус, підвищується ламкість, 

збільшується вірогідність виникнення кровотеч.

Науковці вважають, що при грипі можуть розви-

ватися вірусні, бактерійні й найчастіше –  змішані 

(вірусно-бактерійні) пневмонії. Самі по собі бакте-

рійні пневмонії, незалежно від термінів виникнення, 

не становлять особливих труднощів щодо діагностики, 

хоча терапію цих пневмоній доволі складно проводити 

з огляду на поліантибіотикорезистентність збудників 

(передусім стафілококів) і те, що їхній перебіг відбува-

ється на тлі імунодефіциту, що є однією з патогенетич-

них ланок саме грипу [7, 8]. Утім, як продемонстрували 

виконані нами бактеріологічні дослідження мокроти 

і виділень із трахеостомічної трубки (під час прове-

дення штучної вентиляції легень), а також патоморфо-

логічного матеріалу (у разі загибелі хворого), патогенна 

мікробна флора, як правило, ніколи не виділялась. 

Інші автори [9] доходять такого самого висновку. Така 

ситуація цілком закономірна з огляду на те, що хворі 

з тяжкими формами грипу практично завжди отри-

мують масивну антибіотикотерапію. Крім того, якщо 

для бактерійних ускладнень грипу ми маємо доволі 

широкий вибір етіотропних засобів, то стосовно вірус-

них пневмоній, зумовлених вірусом грипу А, наразі 

ми реально можемо оперувати тільки двома препара-

тами –  озельтамівіром і занамівіром, причому тільки 

озельтамівір можна застосовувати як системний засіб 

[6, 10-12]. Усі інші повсюдно розрекламовані так звані 

протигрипозні засоби не мають жодної доказової бази!

Саме озельтамівір сьогодні є чи не найпотужнішим 

селективним інгібітором ферментів класу вірусних ней-

рамінідаз, а отже –  дієвим етіотропним протигрипо-

зним засобом. Але у разі розвитку так званої вірусної 

пневмонії унаслідок інфікування вірусом грипу ефек-

тивність цього препарату істотно обмежена –  засіб має 

«точку прикладання» тільки за умови максимально 

раннього призначення, ще в інкубаційний період 

і/або в перші 24-48 год з початку клінічних проявів. Від 

цього прямо залежить її ефективність, а отже, і прогноз 

при грипі А/H1N1 [1, 6, 11, 13, 14]. Не слід забувати й 

про неминучі токсичні прояви противірусної терапії 

і недоведену безпеку для вагітних. Ураховуючи це, необ-

хідно пам’ятати застереження інструкції для медичного 

застосування препарату: «Озельтамівір слід призначати 

під час вагітності або лактації тільки тоді, коли перевага 

від його застосування перевищує потенційний ризик 

для плода або новонародженого» [6, 14].

Разом із тим істотну роль у патогенезі грипу віді-

грають і токсико-алергічні та аутоімунні реакції [5, 6]. 

Усе це є основою для розвитку інтенсивного й масив-

ного запального процесу в макроорганізмі. Передусім 

це стосується респіраторного каналу як «вхідних воріт» 

для вірусної інвазії, а також мікроциркуляторного 

русла, що супроводжується вираженим капіляротокси-

козом з ураженням мікросудин легень і центральної 

нервової системи (ЦНС).

У зв’язку з цим необхідно ще раз звернути увагу 

на вибіркову здатність вірусів грипу інфікувати клі-

тини циліндричного епітелію дихальних шляхів, 

у тому числі найдрібніші бронхіоли 3-го порядку 

[ 4-6], що підтверджується даними патоморфологічних 

досліджень.

Щоправда, кілька авторів наголошують на можли-

вості реплікації вірусів грипу безпосередньо і в альвео-

лоцитах, що морфологічно й функціонально належать 

до іншого типу епітелію [4]. Проте патоморфологічно 

при тяжких і гіпертоксичних формах грипу вираженої 

прямої деструкції альвеолоцитів немає. Деструктивні 

зміни у вигляді некрозів слизової оболонки й геморагіч-

ного набряку розвиваються у верхніх дихальних шляхах 

і частіше –  у бронхах великого калібру [4,  5], а прямі 

некробіотичні зміни в бронхіолах і альвеолах практично 

не описуються. У цих відділах переважають явища ге-

морагічного набряку з потовщенням і подальшим по-

шкодженням альвеолярно-капілярної мембрани, що 

супроводжується порушенням оксигенації з подальшим 

розвитком тяжкої гіпоксії. Аналогічні патоморфологічні 

зміни у вигляді геморагічного набряку спостерігаються 

і в ЦНС, що раніше помилково розглядалося як «грипоз-

ний менінгіт і менінгоенцефаліт». Тому грип в пато-

генетичному аспекті необхідно розглядати передусім 

не як генералізовану вірусну інфекцію, а як локальну 

інвазію із системним токсикозом і геморагічним капі-

ляротоксикозом із переважним ураженням мікросудин 

верхніх дихальних шляхів, легень і ЦНС [1, 3, 6].

Перше –  зумовлене близькістю, а отже, високою 

доступністю для токсинів мікросудин легень до місць 

реплікації вірусу, де найвища концентрація токсичних 

метаболітів вірусної індукції й токсинів клітинної де-

струкції. Другою провідною патогенетичною складо-

вою переважного ураження легень і ЦНС у патогенезі 

тяжких і гіпертоксичних форм грипу є їх найвища 

васкуляризація і висока чутливість нейронів до токси-

нів і гіпоксії. Отже, можна стверджувати, що патоге-

нетично «грипозні пневмонії», по суті, є геморагічним 

набряком легень, а запальні процеси, пов’язані з ре-

плікацією вірусу й токсинемією, виступають тільки 

тригерним фактором, що запускає капіляротокси-

коз, який реалізується згодом у вигляді геморагічного 

набряку легень, мозкових оболонок і самого мозку. 

Набряк легень у цій ситуації закономірно призво-

дить до розвитку гіпоксії, що, у свою чергу, посилює 

дифузний набряк головного мозку з подальшим по-

рушенням вітальних функцій. Вищезазначене чітко 

ілюструє те, що грипозні пневмонії і менінгоенцефа-

літи за своєю суттю не є такими, тому що насправді 

не мають патогенетичної провідної основи у вигляді 

інтенсивного запалення. Це також підтверджується 

і тим, що віруси грипу як біологічні об’єкти позбавлені 

тропності до нейронів. Вони вражають здебільшого 

клітинну ланку слизової оболонки верхніх дихальних 

шляхів, а не епітелій бронхіол та альвеол [1, 6]. Тому 

геморагічний набряк легень при грипі за сучасними те-

оріями може розглядатися як «гострий респіраторний 

дистрес-синдром» або як «шокові легені».

З урахуванням вищевикладених даних слід акцен-

тувати увагу на тому, що сьогодні необхідно внести 

зміни в номенклатуру назв розвитку ускладнень під 

час грипу, які відображатимуть справжню сутність 

цих процесів. Так, «грипозні пневмонії» і «грипозний 

 менінгоенцефаліт» необхідно класифікувати як «ге-

морагічний набряк легень і мозку». На жаль, на офі-

ційному сайті Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 

України досі йдеться тільки про «грипозні пневмонії».

Ретроспективний аналіз показує, що сумнозвісна 

«іспанка» –  пандемія грипу А, яка забрала понад 

20 млн людських життів, у разі тяжкого перебігу або 

летального наслідку за своєю суттю була токсичним 

геморагічним набряком легень [15, 16]. Сьогодні до нас 

повернувся вірус грипу А, але з модифікованим анти-

генним набором нуклеокапсиду. Можливо, відсутність 

наразі масштабної летальності пов’язана з тим, що 

на планеті зникла популяція людей, які генетично 

високочутливі до вірусу А (H1N1). Ці люди померли під 

час епідемії «іспанки» і не дали потомства. Іще однією 

причиною відсутності вкрай високої вірулентності ві-

русу грипу А (H1N1) може бути його генетична еволю-

ційна модифікація, яка виявляється в «невигідності» 

для вірусу знищення середовища розмноження, яким 

є людина [6].

Натомість відсутність високого рівня летальності 

не привела до її кардинального зниження порівняно з не-

давніми пандеміями та епідеміями грипу А, а  основною 

причиною смерті при тяжких і гіпертоксичних формах 

грипу так і залишилися геморагічний токсичний набряк 

легень і мозку.

У разі масивної вірусемії вже у перші години захво-

рювання може виникнути інфекційно-токсичний шок 

із розвитком серцево-судинної недостатності. В основі 

його розвитку лежать кілька факторів: судинний (без-

посередня дія вірусу на судини з підвищенням їхньої 

проникності, вазодилатацією), геморагічний синдром 

з ураженням надниркових залоз і дефіцитом гормонів, 

порушення функції міокарда. У таких хворих смерть 

може настати у найближчі години від початку захво-

рювання.

Частково вірус з організму виділяється нирками, що, 

можливо, і зумовлює той факт, що в епітелії дисталь-

них канальців, як і в ендотелії капілярів клубочків, 

виявляється значна кількість антигена вірусу. Нир-

ковим шляхом також виділяються імунні комплекси, 

фрагменти клітин, що призводить до сенсибілізації 

тканин нирки і згодом, через кілька тижнів і навіть 

місяців після перенесеного захворювання, може стати 

причиною виникнення гломерулонефриту.

Унаслідок перенесеної грипозної інфекції може ви-

никнути інфекційно-алергічний процес і в ендокарді. 

Зміни в міокарді, що визначаються на електрокар-

діограмі як міокардіодистрофія, зазвичай зумовлені 

токсикозом і циркуляторними розладами.

У печінці виникають набряк, вогнищеві кровови-

ливи, але в цілому грип не супроводжується жовтя-

ницею, цитолітичним синдромом, помітним збіль-

шенням печінки, ознаками печінкової недостатності. 

Однак після перенесеного грипу типу А може розвину-

тися, особливо в дітей, синдром Рея –  гостра енцефа-

лопатія і жирова дистрофія печінки [3].

У гострий період хвороби можна простежити дві 

фази імунних реакцій –  неспецифічну й специфічну. 

У перші 3-4 дні організм захищається за допомогою 

неспецифічних речовин –  інтерферону, тканинних 

інгібіторів, рибонуклеази, запальної реакції. Почина-

ючи з 4-5-го дня з’являються протигрипозні антитіла: 

антигемаглютиніни, віруснейтралізуючі й компле-

ментзв’язувальні. Організм хворого є найбільш ураз-

ливим на 3-4-ту добу хвороби, тому що неспецифічний 

захист організму на цей час виснажується, а специфічні 

антитіла ще не встигли утворитися (рис. 1).

Оскільки противірусні антитіла починають визнача-

тися в сироватці хворих лише наприкінці 1-го тижня 

хвороби, зрозуміло, що вони не відіграють визначаль-

ної ролі в одужанні від грипу. Однак захворювання 

минає легше, якщо в сироватці інфікованих містяться 

антитіла (після попередніх захворювань на грип) проти 

тих антигенних детермінант вірусу, які залишалися 

незміненими в ході антигенного дрейфу. Якщо ж відбу-

лося інфікування вірусом із незнайомим для організму 

набором антигенів, одужання можливе завдяки пере-

дусім неспецифічним факторам захисту і «включенню» 

клітинного імунітету. Із згаданих раніше факторів не-

специфічної резистентності у противірусному захисті 

головну роль відіграє інтерферон, який перешкоджає 

розмноженню вірусу в епітелії дихальних шляхів. Важ-

ливою захисною реакцією організму є підвищення 

температури тіла, яке стимулює фагоцитоз, утворення 

інтерферону, сприяє підкисленню біологічних рідин 

організму, забезпечує пригнічення репродукції вірусу.

Продовження на стор. 14.

1 2 3 4 5 6 7 дні хвороби

Рис. 1. Схема захисних реакцій організму при грипі: 
а –  неспецифічні; б –  специфічні

а
б
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Разом зі знищенням збудника відбувається репара-

тивний процес у слизовій оболонці дихальних шля-

хів, який розпочинається ще на тлі захворювання; вже 

через кілька днів від початку хвороби виявляються 

ознаки регенерації епітелію. Ці нові клітини несприй-

нятливі до циркулюючого в організмі вірусу. За від-

сутності ускладнень організм досить швидко звіль-

няється від збудника, і людина видужує. Щоправда, 

сучасна література містить чимало повідомлень про 

виділення збудника грипу в здорових людей, а ще 

зовсім недавно так зване здорове вірусоносійство рі-

шуче заперечували. Підтвердженням його наявності 

можуть бути дані серологічних досліджень: під час 

епідемії хворіє 10-25% населення, але після одужання 

у більшості популяції виявляють сироваткові анти-

тіла до збудника.

Хвороба розпочинається раптово: з’являється 

озноб, температура тіла підвищується до 37,5-38 C, 

нерідко –  до 39-40 °C. Період провісників (у ви-

гляді субфебрилітету, болю у м’язах) спостерігається 

в 10% випадків.

Розрізняють типову й атипові форми хвороби. 

До останніх належать афебрильна, акатаральна, 

блискавична форми грипу. Для типової клінічної 

картини характерне поєднання двох провідних син-

дромів –  загальної інтоксикації і катаральних явищ 

з боку верхніх дихальних шляхів. На зміну ознобу 

з’являються відчуття жару, загальна слабкість, го-

ловний біль, який локалізується переважно в ділянці 

лоба і в скронях, в очних яблуках та м’язах; виника-

ють світлобоязнь, розбитість, пітливість, порушення 

сну, шум у вухах. У тяжких випадках приєднуються 

нудота, блювання, порушення свідомості, корчі.

У більшості осіб температурна реакція відповідає 

ступеню тяжкості хвороби. При незначному порушенні 

загального стану підвищення температури до 38 C 

розцінюють як легкий перебіг грипу. Підвищення 

температури до 39 C і виражене порушення самопо-

чуття відповідають середній тяжкості хвороби. Вищу 

гарячкову реакцію, різке порушення загального стану 

розцінюють як тяжкий і дуже тяжкий ступені захво-

рювання. Гарячка зазвичай триває 3-5 діб.

Звертають на себе увагу гіперемія обличчя, кон’юнк-

тив, помірний ціаноз губ, блиск очей. На губах і кри-

лах носа часто з’являється герпетичний висип. Шкіра 

на дотик гаряча, волога. Початкова тахікардія зміню-

ється брадикардією. При аускультації серця вислухову-

ють ослаблення І тону, а іноді функціональний систо-

лічний шум на його верхівці. Спостерігається дифузне 

запалення дихальних шляхів (риніт, трахеїт, ларингіт). 

Слизова оболонка носоглотки, м’якого і твердого під-

небіння –  гіперемічна, набрякла; при грипі, спричи-

неному вірусом типу В, виникає зерниста енантема 

(симптом Морозкіна). Хворі повідомляють про закла-

деність носа, відчуття дряпання і сухості в носоглотці, 

чхають, але нежить виникає лише на 2-3-тю добу. Ви-

ділення з носа серозні або серозно-слизисті, невеликі.

Для грипу характерні напади трахеїту, які клінічно 

проявляються відчуттям подразнення в горлі або 

болем за грудиною і вздовж трахеї, сухим надсадним 

кашлем. При цьому обличчя стає багряним, очі нали-

ваються кров’ю і сльозяться. Тимчасове поліпшення 

настає лише після відходження невеликої кількості 

слизу. Із 3-4-го дня –  кашель вологий і рідкий. У ле-

генях –  жорстке або ослаблене дихання, сухі хрипи.

Якщо у перебігу хвороби не виникає ускладнень, 

то через 2-3 доби хворий починає одужувати: темпера-

тура тіла знижується, кашель стає м’якшим, зникають 

головний біль та міалгії. Загальна слабкість і розби-

тість можуть зберігатися ще декілька днів і навіть 

довше. Катаральний синдром зникає пізніше.

Дуже тяжкий (гіпертоксичний) грип перебігає 

як тяжка нейроінфекція або нейроінтоксикація і су-

проводжується гіпертермією, світлобоязню, сильним 

головним болем, вираженими адинамією і слабкістю, 

блюванням, менінгеальними симптомами.

Найчастішим ускладненням грипу є пневмонії, 

в основі яких лежить геморагічне запалення з набря-

ком. Вони, як правило, мають бактерійну етіологію. 

Різко наростають явища токсикозу. Виникають над-

садний болючий кашель, сильна задишка, дихання 

стає поверхневим. Під час кашлю виділяється рожеве 

пінисте харкотиння, часто з домішками крові. Вог-

нища запалення легеневої тканини частіше не злива-

ються, а тому дані фізикального обстеження виражені 

слабо: незначне притуплення перкуторного звуку, 

помірна кількість вологих хрипів, частіше при покаш-

люванні або у положенні на боку.

Серед інших ускладнень з боку органів дихання 

(після 7-го дня хвороби) слід назвати бронхіт, якщо 

його прояви зберігаються після зникнення основної 

симптоматики грипу. У дітей на 1-му році життя може 

розвинутися бронхіоліт, який перебігає із задишкою, 

ціанозом і численними вологими хрипами.

Другу групу ускладнень становлять бактерійні 

гайморит, фронтит, етмоїдит, отит, євстахіїт, тон-

зиліт. Рідше розвиваються інфекційно-токсичний 

міокардит, тромбофлебіт, пієліт, енцефаліт, менінгіт. 

У зв’язку з грипом у хворого можуть загострюватися 

такі хронічні захворювання, як туберкульоз, ревма-

тизм, гломерулонефрит, гепатохолецистит.

Типовий грип має такі важливі для діагностики 

епідеміологічні та клінічні особливості, як 1) зв’язок 

з епідемією; 2) висока контагіозність; 3) короткий 

інкубаційний період (частіше до 1 доби); 4) рапто-

вий початок; 5) максимальні прояви хвороби в перші 

години захворювання; 6) наявність двох провідних 

синдромів –  токсикозу й катаральних явищ верх-

ніх дихальних шляхів, причому першим виникає 

токсикоз і є більш інтенсивним; 7) напади трахеїту; 

8) зерниста енантема на м’якому піднебінні (при грипі 

типу В); 9) короткочасна гарячка –  3-5 діб; 10) часта 

і тривала післягрипозна астенія.

Діагноз підтверджується за допомогою вірусоло-

гічного (виділення культури вірусу), серологічного 

(чотириразове збільшення титрів нейтралізуючих 

антитіл, специфічних до вірусу грипу) чи молеку-

лярно-генетичних (полімеразна ланцюгова реакція 

у реальному часі) лабораторних методів.

З метою швидкої діагностики грипу іноді вико-

ристовують метод імунофлюоресценції. Для цього 

мазки і змиви з носоглотки обробляють флюорес-

центним специфічним імуноглобуліном. За наявно-

сті вірусів грипу в ядрі та цитоплазмі епітеліальних 

клітин утворюються комплекси антиген-антитіло. 

Їх яскраво-зелене світіння добре видно під люмінес-

центним мікроскопом. Під час епідемії за допомогою 

методу імунофлюоресценції можна підтвердити наяв-

ність грипу в 50-70% хворих [17].

В аптеках нині можна придбати чимало «швид-

ких тестів» для визначення сезонного грипу. Однак 

такі експрес-методи діагностики недостатньо специ-

фічні й передбачають дуже високий відсоток (близько 

40-50%) як несправжньо позитивних, так і несправж-

ньо негативних результатів.

Лікування хворих на неускладнений грип пере-

важно амбулаторне. У гарячковий період і наступні 

2 дні хворий має дотримуватися ліжкового режиму.

Спостереження показало, що коли хворих на грип 

одразу ж звільняли від роботи на 3 дні, ускладнення 

виникали лише в 11,8% випадків, а якщо на 5 днів –  

лише в 5,8%, тобто в 2 рази менше.

Під час хвороби рекомендована молочно-рослинна 

вітамінізована дієта, вживання великої кількості те-

плої підкисленої рідини (чай з лимоном, журавлиний 

морс, фруктові соки). Також можна вживати гарячі 

напої з ягід калини, малини, настої з квітів липи, 

бузини, листя суниць, евкаліпта, чебрецю, хвоща 

польового, квіток ромашки, кореня оману (диво-

силу), а також гаряче молоко з медом. Зазначені за-

соби мають потогінний ефект, стимулюючи вида-

лення вірусів і токсинів, запобігають перегріванню 

організму. Обнадійливі результати показали випробу-

вання препаратів, які містять сухий екстракт суплідь 

вільхи сірої і вільхи клейкої, рибонуклеїнову кислоту.

У перші дні захворювання доцільні парові інгаляції 

з додаванням в аерозоль лимонної кислоти 1:1000 або 

соку лимона, борної кислоти 1:100. Краще інгаляції 

робити за допомогою спеціальних інгаляторів чи не-

булайзерів.

Як зазначалося раніше, сьогодні існує лише одна 

група етіотропних препаратів, ефективних проти 

збудника грипу, –  інгібітори нейрамінідази II по-

коління –  озельтамівір або занамівір. Ці препарати 

ефективні, якщо їх одразу ж призначати тим, хто 

перебував у контакті з хворими, до появи перших 

симптомів або у першу добу від початку захворю-

вання. Пізніше їхня ефективність щогодини знижу-

ється, оскільки період інфікування вірусом чутливих 

до нього клітин становить усього лише кілька годин 

(у середньому не більш як 40 год), після чого ура-

жені клітини гинуть, а вірусемія при цьому також 

має швидкоплинний характер. Застосування антиві-

русної терапії було б більш ефективним одразу після 

інфікування або хоча б в інкубаційному періоді. Утім, 

такий підхід практично нереальний, тому що в паці-

єнта у цей час іще немає видимих клінічних проявів 

хвороби і лікар не може бути впевненим у факті інфі-

кування. Тому єдиною рекомендацією стосовно анти-

вірусної хіміотерапії є якомога раннє її призначення. 

Від цього прямо залежить її ефективність, а отже, 

і прогноз захворювання.

При яскравих явищах інтоксикації і порушеннях 

кислотно-лужного балансу проводять дезінтоксика-

ційну та корегувальну терапію. Для того, аби запо-

бігти розвиткові гіпертензії в малому колі кровообігу 

й набряку легень, вводять не більш як 500 мл рідини 

крапельно (передусім дрібномолекулярні колоїдні 

розчини, у тому числі 10-20% розчин альбуміну) й од-

ночасно застосовують сечогінні (фуросемід, діакарб, 

етакринову кислоту) [17].

Лікування тяжких і середнього ступеня тяжкості 

випадків спрямоване на недопущення інтерстиціаль-

ного геморагічного набряку з вираженою дихальною 

недостатністю, а також на профілактику приєднання 

вторинної бактерійної інфекції, яка часто призводить 

до розвитку пневмонії.

Жарознижувальними препаратами при грипі кате-

горично не можна захоплюватися, оскільки гарячка 

є дуже важливою пристосувальною і захисною реак-

цією організму, індукує синтез ендогенного інтерфе-

рону. Доведено, що вірус грипу добре розмножується 

при температурі тіла 36-37 C, водночас припиняє 

розмножуватися при температурі 40 C. Це підтвер-

джують і клінічні спостереження. Виявляється, що 

при температурі тіла понад 38,5 C період гарячки 

триває не більш як 2-3 доби, одужання настає від-

носно швидко, а ускладнення виникають рідко. У разі 

субфебрильної температури гарячковий період більш 

тривалий, частіше виникають різні ускладнення, 

зокрема пневмонія. Крім високої температури тіла, 

на вірус грипу згубно діє кисле середовище, яке ство-

рюється у вогнищі запалення.

Мистецтво лікування хворого на грип полягає 

в тому, щоб не порушувати нормергічну реакцію ор-

ганізму, знизити гіперергічну й підвищити слабку 

запальну та гарячкову реакції. У разі гіперпірексії при 

виражених мозкових і серцево-судинних порушен-

нях хворому дають мінімальну дозу препарату, якої 

достатньо, щоб знизити температуру тіла на 1 C –  

до рівня, за якого він буде більш-менш задовільно 

переносити гарячковий стан. На жаль, у побуті досі 

поширена думка про необхідність «збити» до норми 

підвищену температуру тіла. Проте цим ми робимо 

«ведмежу» послугу хворому організму, оскільки ство-

рюємо оптимальні умови для розмноження вірусу. 

Отже, у легких і середньотяжких випадках грипу жа-

рознижувальні препарати протипоказані [17].

Коли ж виникає потреба у призначенні антипірети-

ків, не рекомендується збивати жар ацетилсаліцило-

вою кислотою (!), оскільки, по-перше, підвищується 

загроза геморагічних ускладнень, а по-друге, мож-

ливий розвиток потенційно смертельних ускладнень 

у дітей у вигляді синдрому Рея. Температуру знижу-

ють лише парацетамолом або ібупрофеном.

Необхідно нагадати, що реплікація вірусу зумов-

лює запалення слизових оболонок дихальних шля-

хів, а це разом із токсинемією запускає системний 

капіляротоксикоз, максимальним проявом якого є 

геморагічний набряк легень, мозку та його оболонок. 

Стосовно терапії геморагічних ускладнень, переду-

сім набряку легень, з огляду на їх швидку динаміку 

ефективність антивірусної терапії є сумнівною. Тож 

при появі ознак геморагічного інтерстиціального 

(а в пізніших стадіях –  і альвеолярного) набряку ле-

гень слід змістити акцент з пізньої етіотропної тера-

пії на патогенетичну –  протинабрякову, ангіопро-

текторну та антигіпоксичну терапію.

Оскільки найчастішим смертельно небезпечним 

ускладненням грипу є саме геморагічний набряк ле-

гень, а не «пневмонія», його терапії варто приділити 

особливу увагу.

Питання терапії геморагічного набряку легень розглядатимуться 

в наступному номері газети.

Продовження. Початок на стор. 12.

Грип та його ускладнення: у фокусі – патогенез
В.С. Копча, д. мед. н., професор, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
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В.І. Попович 
д. мед. н., професор, головний державний експерт МОЗ України зі спеціальності «Оториноларингологія», 
завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету

Чи є гострий риносинусит ускладненням?
Ще кілька років тому термін «риносинусит» був дивиною, а діагноз «гайморит» звучав майже як вирок, адже 
пацієнту він загрожував тривалим курсом стаціонарного лікування з хірургічними втручаннями та ін’єкційною 
антибіотикотерапією. При цьому лікарі-отоларингологи, встановлюючи діагноз гаймориту переважно на підставі 
результатів рентгенографії навколоносових синусів, досить часто коментували його фразою на зразок «як можна 
було так запустити респіраторну інфекцію?». Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Діагноз гострого 
риносинуситу (ГРС) став звичним для сімейних лікарів, значення рентгенографії для встановлення діагнозу 
переглянуто, а схема лікування істотно скоротила перелік медикаментів завдяки призначенню препаратів 
із доведеною ефективністю. Проте етіологія та патогенез ГРС досі викликають досить багато запитань. 
Чи можна розглядати ГРС як ускладнення гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ)? Чи є бактеріальний ГРС 
ускладненням вірусного? Ускладненням чого слід вважати орбітальні й  внутрішньочерепні риногенні 
ускладнення? На ці та інші суперечливі запитання нам відповів професор Василь Іванович Попович.

�
Василю Івановичу, нагадайте, що змінилося останніми 
роками в діагностиці та лікуванні ГРС?

 – На щастя, сучасна оториноларингологія не стоїть 

на місці. Ми живемо в дуже цікавий час, коли можемо 

не лише спостерігати розквіт світової науки, а й безпосе-

редньо брати участь у цьому процесі та впроваджувати 

найкращі досягнення у своїй країні. Прикладом такого 

впровадження можна вважати публікацію актуальної 

адаптованої клінічної настанови «Гострий риносину-

сит», заснованої на доказах, відповідно до наказу МОЗ 

України від 11.02.2016 № 85. Цей документ, без пере-

більшення, змінив уявлення вітчизняних практику-

ючих лікарів про етіологію, патогенез, діагностику та 

лікування ГРС. Причому йдеться не лише про отори-

ноларингологів, а й про терапевтів, педіатрів, сімейних 

лікарів, адже вони також отримали можливість діагно-

стувати й лікувати ГРС. Сьогодні я можу з упевненістю 

сказати, що українські пацієнти із ГРС мають змогу 

лікуватися за сучасними європейськими стандартами. 

Які конкретно зміни передбачені адаптованою клініч-

ною настановою? Змінено класифікацію: такі поняття, 

як «гостра респіраторна інфекція», «катаральний» чи 

«гнійний риніт», «синусит», замінено термінами «віру-

сний», «післявірусний» і «бактеріальний ГРС»; підхід до 

діагностики (спростовано високе значення стандартної 

рентгенографії навколоносових синусів і лаборатор-

них методів, натомість деталізовано симптоматичний 

і клінічний алгоритми діагностики); принципи ліку-

вання (призначення антибіотика лише за наявності 

бактеріального ГРС, застосування лише засобів із до-

веденою ефективністю). Зміни справді кардинальні, 

однак важливо наголосити, що вони не продиктовані 

суб’єктивною думкою спеціалістів, може, і провідних, 

а є відображенням найкращого світового досвіду, адже 

за кожною рекомендацією стоїть солідна доказова 

база, отримана за допомогою сучасних інформативних 

і об’єктивних наукових інструментів  – багатоцентрових 

плацебо-контрольованих досліджень.

�
Чи можна сьогодні говорити про ГРС як про усклад-
нення ГРВІ?

 – На жаль, така думка досить поширена як серед 

пацієнтів, так і серед лікарів. Проте вона є хибною. 

На мою думку, причина криється в недооцінці змісту 

самого терміна «ускладнення». Це, скоріше, медико-

філософське, а не конкретно нозологічне його розуміння. 

Згідно з визначенням Великої медичної енциклопедії 

ускладнення  – вторинний по відношенню до існуючого 

захворювання патологічний процес, який виникає у 

зв’язку з особливостями патогенезу первинного (основ-

ного) захворювання в конкретного пацієнта. Клінічне 

значення ускладнень визначається тим, що вони ви-

никають гостро і самі можуть створювати загрозу для 

життя хворого. Тому виникнення ускладнень потребує 

проведення невідкладних лікувальних заходів, досить 

часто – хірургічних.

Чи є риносинусит ускладненням чогось? Наприклад, 

ГРВІ? Звісно, що ні. Проте, якщо поміркувати, то що 

таке ГРВІ? Що має лікувати лікар – вірусну інфекцію, 

що вражає респіраторний тракт? Чи захворювання яко-

гось органа? Тоді якого? Фактично, цією назвою ха-

рактеризується комплекс симптомів, які виникають 

унаслідок запалення респіраторних органів, таких як 

ніс, навколоносові пазухи (синуси), носо-, ротоглотка, 

гортань, трахея тощо, спричиненого вірусами. У контек-

сті нашої розмови йдеться про ГРВІ з ураженням носа та 

навколоносових пазух. А це і є вірусний ГРС. Чому саме 

риносинусит? У зв’язку з особливостями анатомії і фізіо-

логії носова порожнина і навколоносові пазухи – єдиний 

комплекс. Тож риніт і синусит зазвичай супроводжують 

один одного і виникають одночасно, саме тому ми й ви-

користовуємо сьогодні термін ГРС. Тому й клінічна кар-

тина, й діагностика, й лікування цих двох (відповідно до 

старого розуміння) захворювань, а насправді одного і 

того самого (згідно з нинішніми уявленнями), є ідентич-

ними. А на практиці лікарі не оториноларингологічної 

спеціальності лікують ГРВІ, отоларингологи – риніт, 

синусит як ускладнення ГРВІ. І хоча йдеться, фактично, 

про одне і те саме захворювання, діагноз встановлюється 

залежно від лікаря, до якого звернувся пацієнт.

�
Звучить дуже логічно. Звідки ж тоді взагалі взялося 
уявлення про те, що синусит є ускладненням?

– Раніше не було змоги ідентифікувати наявність за-

палення синусів при риніті на тлі ГРВІ, оскільки симп-

томи і риніту, і синуситу ідентичні, тому вважалося, що 

запалення синусів виникає вторинно. Навіть у відносно 

«свіжому», але вже не чинному вітчизняному «Протоколі 

надання медичної допомоги хворим з гострим риносину-

ситом» (наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181) є така 

фраза: «Інфікування верхньощелепного синусу частіше 

відбувається риногенно  – шляхом переходу запалення 

з носової порожнини в пазуху або гематогенно». Для 

порівняння, сьогодні визначення ГРС виглядає так: 

«ГРС  – це запалення носа та приносових пазух, що 

характеризується двома або більше симптомами, одним 

з яких є або закладеність/обструкція/набряк носа, або 

виділення з носа (переднє/заднє назальне затікання)». 

Є чітко визначені критерії диференційної діагностики 

вірусного (ГВРС), післявірусного (ГПВРС) і бактері-

ального (ГБРС) ГРС. Фактично, сьогодні ми маємо три 

нозологічні одиниці, які трапляються при гострому за-

паленні верхніх дихальних шляхів. Звісно, враховуючи 

локалізацію, у них є спільні ланки патогенезу, але вони 

істотно відрізняються за етіологічним компонентом, 

тривалістю перебігу, ступенем функціональних пору-

шень і тяжкістю процесу .

Наголошую, що концептуальною основою сучасного 

погляду на захворювання є положення, що ГРС – це 

одночасне запалення слизової оболонки носа та навко-

лоносових пазух. Виключенням є, мабуть, тільки одон-

тогенний чи травматичний процес у синусах. 

�
Ви розповіли про три форми ГРС. Вони можуть пере-
бігати послідовно. Чи означає це, що ГБРС є усклад-

ненням ГВРС чи ГПВРС?
 – Таке твердження не є коректним. ГБРС є фор-

мою ГРС, проте не ускладненням. Це особлива форма 

захворювання, яка характеризується наявністю бак-

теріального запалення і потребує лікування антибіо-

тиками. Однак у більшості випадків це можна робити 

в амбулаторних умовах без застосування ін’єкційних 

препаратів. На щастя, сьогодні фармацевтичний ринок 

пропонує якісні дієві антибіотики в сучасних формах 

(дисперговані таблетки, суспензії), які забезпечують 

рівень біодоступності діючої речовини, що не поступа-

ється парентеральним формам.

Однак не варто недооцінювати ГВРС, ГПВРС чи 

ГБРС. Наявність за будь-якої форми риносинуситу 

хоча б одного з таких симптомів, як переважно одно-

бічний періорбітальний набряк/гіперемія; зміщення 

очного яблука; двоїння в очах; зниження гостроти зору; 

виражений головний біль; припухлість у лобній ді-

лянці; менінгеальні чи неврологічні знаки, свідчить про 

можливу наявність ускладнень ГРС. Тому така ситуація 

має стати стовідсотковим приводом для госпіталізації 

пацієнта з ГРС до стаціонарного ЛОР-відділення.

�
Зазначені вище симптоми є ознаками ускладнень? Яких? 
І чи коректно саме їх називати «ускладненнями»?

 – Так, перераховані симптоми є ознаками орбіталь-

них чи внутрішньочерепних риносинусогенних усклад-

нень. Тому дуже важливо знати симптоми, характерні для 

риносинуситу. Вони, як відомо, поділяються на великі 

й малі. А от поява нехарактерних симптомів має бути 

сигналом для лікаря про можливі ускладнення. При-

кладами таких ускладнень є реактивний набряк кліт-

ковини орбіти та повік, періостит, ретробульбарний, 

екстра- і субдуральний абсцеси, менінгіт, абсцес мозку, 

тромбоз печеристого і верхнього поздовжнього синусів, 

риногенний сепсис тощо. Безумовно, указані стани ста-

новлять серйозну загрозу здоров’ю і життю пацієнта. Саме 

тому лікувати риносинусит слід своєчасно й адекватно  

– згідно із стандартами доказової медицини, оскільки 

ускладнення можуть виникнути незалежно від форми 

риносинуситу. Думка про те, що ускладнення можуть 

бути наслідком бактеріального риносинуситу, абсолютно 

безпідставна і хибна. До речі, орбітальні та внутрішньо-

черепні риногенні ускладнення є саме «ускладненнями», 

тут не варто шукати жодних термінологічних підтекстів. 

І це є ще одним підтвердженням хибності думки про ГРС 

як про ускладнення. Якщо ГРС є ускладненням, то, на-

приклад,  періостит орбіти чи риногенний абсцес мозку 

мають бути ускладненням ускладнення? Зрозуміло, що ні.

�
Чому, на Вашу думку, розуміння лікарями того, що 
ГРС не є ускладненням, є важливим?

– Тому що в іншому випадку лікування є переважно 

неадекватним і саме воно лежить в основі невиправдано 

частого призначення антибіотиків і неправильної так-

тики. Ну як, виходячи з такого розуміння, не призначити 

антибіотик, якщо є ускладнення? Як не направити паці-

єнта до ЛОРа чи взагалі до стаціонара і, як наслідок, не 

зробити пункцію пазухи?

Для мене є очевидним, що лікар, який не розуміє па-

тогенезу ГРС, навряд чи зможе систематично влучати 

своїм лікуванням «у яблучко». Натомість усвідомлення 

того, що ГРС, навіть ГБРС, не є ускладненням, допо-

може зменшити кількість невиправданих госпіталізацій 

із приводу ГРС, скоротити перелік додаткових обсте-

жень, зменшити використання антибіотиків (особливо 

важливо припинити практику призначення антибіо-

тиків для внутрішньом’язового та внутрішньовенного 

застосування в амбулаторній практиці). До того ж ко-

ректна термінологія – це шлях до адекватної наступності 

медичної допомоги, що може надаватися одному хворому 

різними лікарями послідовно. Відтак стандартизована 

термінологія і застосування принципів доказової ме-

дицини в рутинній лікарській практиці – запорука на-

дання якісної допомоги кожному пацієнту. 

Сьогодні ми торкнулися цікавого питання, яке виникло 
зовсім не спонтанно. Дуже багато українських лікарів на-
разі досі не розуміють етіологію і патогенез ГРС, призна-
чають зайві діагностичні й лікувальні методи, застосову-
ють препарати з недоведеною ефективністю. Навіть серед 
оториноларингологів побутує велика кількість міфів про 
ГРС, а серед терапевтів чи педіатрів їх іще більше. Задля 
розвінчання найпопулярніших із них я запросив до бесіди 
професора кафедри педіатрії № 2 Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), Заслуженого 
лікаря України, доктора медичних наук Сергія Петровича 
Кривопустова.
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РУБРИКА ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКСПЕРТА

Гострий риносинусит у педіатричній практиці: 
чи є порозуміння між педіатрами й оториноларингологами?
Поки перспектива глобальної медичної реформи в Україні виглядає досить примарною, доказова медицина 
впевнено крокує країною. Як ми пам’ятаємо, першою ластівкою впровадження медицини, заснованої 
на доказах, для вітчизняної оториноларингології стала публікація адаптованої клінічної настанови «Гострий 
риносинусит» (наказ МОЗ України від від 11.02.2016 № 85).

Цей документ став по-справжньому 

історичним, оскільки змінив уявлення 

лікарів різних спеціальностей про таку 

поширену проблему, як гострий риноси-

нусит (ГРС). До речі, залучення до про-

блеми ГРС сімейних лікарів, терапев-

тів і педіатрів не одразу було сприйняте 

медичною спільнотою схвально. Однак 

досить швидко ситуація змінилася на 

краще: сьогодні ми бачимо, що діагноз 

ГРС став звичним у загальній лікарській 

практиці. Йдеться насамперед про тера-

певтів і сімейних лікарів. А яка ситуація 

в педіатрії? Чи звикли педіатри до діа-

гнозу ГРС? Чи перестали лякатися тер-

мінів «синусит» і «гайморит»? Чи пере-

стали вважати ГРС ускладненням гострої 

респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ)? 

Сьогодні ми вирішили порушити ці пи-

тання в бесіді з відомим українським педі-

атром, професором кафедри педіатрії № 2 

Національного медичного університету 

ім. О.О. Богомольця (м. Київ), Заслуже-

ним лікарем України, доктором медичних 

наук Сергієм Петровичем Кривопусто-

вим. Шановний професор Василь Івано-

вич Попович як хедлайнер цієї рубрики і 

практикуючий оториноларинголог пого-

дився надати і свої коментарі.

�
Сергію Петровичу, як відомо, адаптова-
на клінічна настанова «Гострий риноси-

нусит», заснована на доказах, і відповідний 
уніфікований клінічний протокол (відповід-
но до наказу МОЗ України від 11.02.2016  
№ 85) адресовані не лише оториноларинго-
логам, а й сімейним лікарям і педіатрам. 
Наскільки часто педіатри користуються 
зазначеними документами у своїй роботі? 

 – На мою думку, ці рекомендації треба 

використовувати ширше, набагато частіше, 

ніж це є зараз. Це стосується, насампе-

ред, встановлення діагнозу вірусний ГРС 

(ГВРС) у дитини із проявами ГРВІ. Згідно 

із згаданою настановою ГРС може бути ві-

русним (звичайна застуда), післявірусним 

(ГПВРС) і бактеріальним (ГБРС). ГРС 

у дітей визначається як різка поява двох 

або більше симптомів (прозорі виділення 

з носа, обструкція/застій у носі, кашель 

удень та вночі) упродовж менш ніж 12 тиж-

нів. Звичайна застуда (ГВРС) має трива-

лість симптомів менш ніж 10 днів за умови 

відсутності погіршення після 5-го дня. 

ГПВРС визначається як погіршення симп-

томів через 5 днів після початку хвороби 

або збереження симптомів понад 10 днів із 

тривалістю впродовж менш ніж 12 тижнів. 

ГБРС виникає у невеликого відсотка паці-

єнтів із ГПВРС і визначається наявністю 

принаймні трьох із цих симптомів/ознак: 

прозорі виділення (переважно однобічні) 

і гнійний слиз у носовій порожнині, ви-

ражений локальний біль (переважно од-

нобічний), висока температура (>38 оС), 

прискорена швидкість осідання еритро-

цитів (ШОЕ) / С-реактивний білок (СРБ), 

наявність «другої хвилі»,  тобто погіршення 

після початкової, більш легкої, фази за-

хворювання. Упевнений, що педіатри й 

сімейні лікарі мають використовувати ці 

відомості у своїй роботі.

В.І. Попович: Важливо нагадати, що 
наказ МОЗ України № 85 є документом, 
обов’язковим до виконання. Також варто 
пам’ятати, що цим наказом одночасно 

було визнано такими, що втратили чин-
ність, низку більш ранніх документів, 
зокрема наказ № 499 2014 р., що затвер-
джував протокол первинної медичної до-
помоги дорослим і дітям «Грип та гострі 
респіраторні інфекції», в тій частині, що 
стосувалася верхніх дихальних шляхів. 
Розуміння цього допоможе практикуючим 
педіатрам уникнути будь-яких супереч-
ностей і почати використовувати у своїй 
повсякденній роботі адаптовану клінічну 
настанову «Гострий риносинусит» не про-
сто ширше, а повсюдно.

�
Згідно з адаптованою клінічною наста-
новою ГВРС є не ускладненням ГРВІ, 

а його проявом. Чи згодні Ви з цим твер-
дженням?

 – Насамперед слід визначитися зага-

лом: що є проявом, а що ускладненням 

хвороби. Про хвороби як неприродні 

стани людського тіла і прояви, які слі-

дують за цими станами, розмірковував 

ще Абу Алі ібн Сіна у «Каноні лікарської 

науки». Зараз відомо, що ускладненням 

є той  патологічний процес, який пато-

генетично пов’язаний з основним захво-

рюванням, погіршує його перебіг. З ог-

ляду на етіологію і патогенез захворю-

вань дихальних шляхів, які викликані 

вірусами, інколи зазначене питання стає 

дискусійним. Так, ГРВІ викликають чис-

ленні віруси  – риновіруси, коронавіруси, 

РС-вірус, метапневмовірус, аденовіруси, 

віруси грипу, парагрипу тощо. Клінічний 

прояв може залежати в тому числі й від 

того, який вірус є етіологічним фактором. 

Наприклад, фарингокон’юнктивальна 

лихоманка притаманна аденовірусній ін-

фекції, а гострий стенозуючий ларинго-

трахеїт – парагрипу. Найчастішою при-

чиною так званої застуди у дітей (common 

cold) є риновіруси. Традиційно вважають, 

що вони вражають переважно слизову 

оболонку носа (риніт), хоча зараз є нові 

дані про їх зв’язок з інфекцією нижніх ди-

хальних шляхів, причому як у дітей, так 

і в дорослих. Однак сам термін «гострий 

вірусний риніт» рекомендують замінити 

на «ГВРС», оскільки слизова оболонка по-

рожнини носа і навколоносових пазух є 

продовженням одна одної. Тобто слід вва-

жати, що ГВРС – це прояв хвороби, віру-

сної інфекції верхніх дихальних шляхів.

В.І. Попович: Наголошую на однознач-
ності відповіді  – ГРС не є ускладненням 
ГРВІ. Остання є епідеміологічним діагно-
зом, який може мати низку проявів, пов’я-
заних з ураженням носа, глотки, трахеї, 
бронхів, легень тощо. ГРВІ, яка перебігає з 
переважним ураженням слизової носа та 
навколоносових синусів, має називатися 
ГВРС. До речі, не лише ГВРС не є усклад-
ненням: ГПВРС і ГБРС також є окремими 
захворюваннями, а не ускладненнями одне 
одного чи ГВРІ. Плутанина в діагнозах 
 означає одне: той, хто заплутався, не ціл-
ком розуміє патогенез ГРС. 

�
Що наразі можна вважати ускладнен-
ням ГРС у дітей?

 – ГВРС може трансформуватися у 

ГПВРС і ГБРС. Останній, у свою чергу, 

може мати ускладнення (очні, інтракра-

ніальні, кісткові). Маю відзначити, що 

існують різні підходи до термінології 

щодо проявів та ускладнень патології, яку 

ми обговорюємо. Так, у Міжнародній кла-

сифікації хвороб 10-го перегляду ( МКХ-10) 

нежить або гострий назофарингіт відне-

сені до J00, а гострий синусит – до J01. 

У проекті 11-го перегляду МКХ гострий 

назофарингіт віднесений до CA00, а го-

стрий синусит до CA01. На прикладі рино-

вірусної інфекції дозвольте процитувати 

20-те видання Nelson Textbook of Pediatrics 

(2016) про те, що можливі ускладнення 

риновірусної інфекції включають сину-

сит, середній отит, загострення астми, 

бронхіо літ, пневмонію. Однак, незва-

жаючи на деякі відмінності в трактовці, 

педіатру важ ливо пам’ятати, що при 

«застуді», ГРВІ, риновірусній інфекції 

запалення в порожнині носа зазвичай 

асоціюється із запаленням слизової обо-

лонки пазух, тобто в патологічний про-

цес втягуються навколоносові пазухи. 

Типовими є набряк лість, катаральне 

запалення і застій у навколоносових па-

зухах, і педіатр, сімейний лікар повинні 

пам’ятати про це і брати до уваги з пер-

ших днів захворювання.

В.І. Попович: Насамперед хочу наголо-
сити, що ускладнення можуть виникнути 
не лише при ГБРС, а й при будь-якій формі 
ГРС, у тому числі при вірусному чи після-
вірусному. Важливо зрозуміти суть того, 
що є ускладненнями. Їх виникнення зале-
жить від багатьох факторів, але найчас-
тішим є неадекватне лікування ГРС. При-
кладами ускладнень є простий періостит 
чи флегмона орбіти, ретробульбарний, екс-
тра- і субдуральний абсцеси, менінгіт, аб-
сцес мозку, тромбоз печеристого та верх-
нього поздовжнього синусів, риногенний 
сепсис тощо. Перераховані стани станов-
лять серйозну загрозу здоров’ю і життю 
пацієнта, особливо маленького. Практи-
куючі педіатри мають чітко знати симп-
томи, які можуть свідчити про наявність 
ускладнень ГРС, особливо їх відмінність 
від симптомів ГРС. Це різні патологічні 
стани, тому вони мають різну симптома-
тологію. Наявність однієї з таких ознак, 
як однобічний періорбітальний набряк/
гіперемія; зміщення очного яблука; двоїння 
в очах; зниження гостроти зору; вираже-
ний головний біль; припухлість у лобній ді-
лянці; менінгеальні чи неврологічні знаки, 
має стати стовідсотковим приводом для 
госпіталізації пацієнта з ГРС до стаціо-
нарного ЛОР-відділення чи як мінімум не-
гайної консультації оториноларинголога.

�
У згаданій вище настанові докладно 
висвітлено питання лікування хворих на 

ГРС. Які помилки Ви вважаєте найбільш 
поширеними саме в педіатричній практиці 
при лікуванні дітей, зокрема, із ГВРС?

 – Немає жодного сумніву, що найпо-

ширеніша помилка  – необґрунтоване 

використання антибіотиків. Антибіо-

тики показані лише при бактеріальному 

риносинуситі, головні етіологічні чин-

ники якого  – Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrh-

alis. Слід чітко знати, що не потрібно при-

значати антибіотики при вірусних інфек-

ціях у дітей, «застуді», ГВРС, гострому 

фарингіті (якщо він не стрептококовий) 

у більшості випадків гострого брон-

хіту. У вказаних випадках важливими є 

 рекомендації щодо догляду за дитиною, 

симптоматичні засоби за показаннями; 

достатньо широко застосовують фітоте-

рапію з доведеною ефективністю.

В.І. Попович: На жаль, помилки в ліку-
ванні ГРС наразі не обмежуються нераціо-
нальною антибіотикотерапією. Незважа-
ючи на публікацію адаптованої клінічної 
настанови, що заснована на доказах, деякі 
практикуючі лікарі продовжують спира-
тися на свій чи чийсь іще суто емпіричний 
досвід. Ще раз наголошую, що раціональ-
ними можна вважати лише ті призна-
чення, що відповідають стандартам до-
казової медицини. Нагадую, що свою ефек-
тивність саме в лікуванні ГРС не довели 
такі класи препаратів, як антигістамінні 
та гомеопатичні засоби, муколітики, де-
конгестанти, вітаміни тощо. Зрозуміло, 
що про засоби, які не мають навіть назви 
«лікарські», взагалі не йдеться: ефектив-
ність «біологічних», «харчових» та інших 
добавок і речовин на зразок «срібної води», 
сумнівних рослинних домішок, олій тощо 
не доведена в жодному клінічному дослі-
дженні, отже, лікар, як людина науки та 
прогресу, просто не має права на реалізацію 
таких «середньовічних» підходів. Те саме 
стосується невиправдано широкого вико-
ристання пункцій синусів. Пункція є хірур-
гічним втручанням і тому має певні пока-
зання. Вона не може застосовуватися для 
рутинного лікування будь-якої форми ГРС.

Повертаючись до питання антибіоти-
ків, хочу нагадати, що призначення цього 
класу препаратів, навіть відповідно до по-
казань, може супроводжуватися безліччю 
помилок. Так, лікарі, особливо в дитячій 
практиці, навіть у типових випадках, що 
не викликають побоювань, досить часто 
«стартують» з «важкої артилерії» – 
цефалоспоринів III чи IV покоління, рес-
піраторних фторхінолонів, макролідів, 
зокрема азитроміцину. Стверджую, що 
такі призначення  – прямий шлях до низь-
кої ефективності лікування і, як наслідок, 
до селекції антибіо тикорезистентності 
як у конкретного пацієнта, так і в гло-
бальному масштабі, оскільки для кожного 
препарату є свої клінічні показання, визна-
чені серйозними дослідженнями. В адап-
тованій клінічній настанові досить чітко 
вказані антибіотики як першої лінії, так 
і альтернативні. Ігнорування світового 
досвіду в цьому питанні вважаю чимось 
середнім між злочином і халатністю. 
Те саме стосується й рутинного призна-
чення парентеральних антибіотиків. На-
гадую, що ми живемо в ХХІ столітті, коли 
створені пролонговані пероральні форми 
з високим рівнем біодоступності, ефек-
тивності та безпеки.

С.П. Кривопустов
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Клінічний випадок 1
Пацієнт Д., 5 років, скарги на головний 

біль без точної локалізації, закладеність 
носа, рясні слизові виділення з носа, не-
значне підвищення температури. Хворіє 
4-й день після контакту з хворим на ГРВІ. 
З метою лікування батьки використовували 
промивання порожнини носа сольовим 
розчином і деконгестанти при закладено-
сті носа (фенілефрин). Об’єктивно: симе-
тричний двобічний періорбітальний набряк 
із помірно вираженою гіперемією шкіри 
над ним, обмеження руху очей немає, бо-
лючості очних яблук немає, зір не змінений, 
температура тіла 37,2 °С. Пальпація і перку-
сія в проекції обох верхньощелепних пазух 
злегка болючі. Орофарингоскопія: слизова 
оболонка задньої стінки ротоглотки ін’єко-
вана судинами, вкрита слизовим нальотом. 
Лімфатичні вузли шиї не збільшені. 

Діагноз педіатра: гострий бактеріальний 
риносинусит. Флегмона орбіти (?).

Призначено:  клінічний аналіз крові 
(спостерігається незначне прискорення 
швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) 
до 11 мм/год); виписано направлення до 
стаціонара.

Дитина госпіталізована; в ургентному 
порядку проведена магнітно-резонансна 
томографія (МРТ) навколоносових пазух 
носа (ознаки набряку слизової клітин ре-
шітчастої кістки і верхньощелепних пазух). 
Черговий лікар призначив цефтріаксон, 
супрастин і дексаметазон парентерально, 
ксилометазолін інтраназально. Уранці па-
латний лікар визначив позитивну дина-
міку, нормальну температуру тіла (36,8 °С) 
і не відзначив наявності змін, характерних 
для орбітальних ускладнень. Однак діагноз 
направлення не було переглянуто, дитині 
призначено продовження антибіотикоте-
рапії (цефтріаксон парентерально) і пере-
бування в стаціонарі.

Результат: дитина виписана на 5-ту добу 
з одужанням. На момент виписки темпера-
тура тіла 36,6 °С, відзначаються залишкові 
слизові виділення з носа. Дитину непо-
коять часті випорожнення (до 5 р/добу), 
через що виписано направлення до гастро-
ентеролога. Останній діагностував пост-
антибактеріальну діарею і призначив курс 
пробіотичної терапії.

Коментар: лікарі припустилися низки 
помилок у діагностиці ГРС і лікуванні ди-
тини. Так, симетричний двобічний пері-
орбітальний набряк без ознак болючості, 
хемозу, проптозу на тлі задовільного за-
гального стану (субфебрильна темпера-
тура, слизові виділення з носа) в жодному 
разі не є ознакою наявності періорбіталь-
них ускладнень ГРС. Коректний діагноз 
в цьому у випадку:  гострий вірусний ри-
носинусит (ГВРС). Коректне лікування: 

 амбулаторне із  застосуванням засобів іри-
гаційної терапії (зрошення ізотонічним 
розчином Аква Маріс®, спреєм назальним, 
30 мл), комплексного фітонірингового засобу 
в прийнятній для педіатричної практики 
лікарській формі (Синупрет® – сироп чи 
краплі). Первинна помилка клінічної діа-
гностики потягнула за собою наступні: не-
обґрунтоване призначення МРТ, на якому 
виявилися зміни, характерні для ГРС. Серед 
помилок лікарів стаціонара – некоректна 
оцінка стану дитини, відмова від перегляду 
діагнозу, призначення «серйозного» курсу 
парентеральних форм антибіотиків і корти-
костероїдів, продовження необґрунтованого 
лікування навіть після фактичної констата-
ції відсутності орбітальних ускладнень ГРС 
і бактеріального процесу взагалі.

Висновок: дитина з типовими для свого 
віку проявами ГВРС зазнала зайвого об-
стеження, отримала нераціональне ліку-
вання, що потягнуло за собою розвиток 
ускладнення у вигляді ятрогенної діареї. 
Крім того, призначені методи діагностики 
і лікування спричинили значні економічні 
витрати як для батьків дитини (обстеження, 
медикаменти), так і для держави (перебу-
вання на лікарняному ліжку).

Клінічний випадок 2
Пацієнтка М., 8 років, скарги на голов-

ний біль розлитого характеру, виражену 
закладеність носа, слизові виділення 
з носа, незначне підвищення темпе-
ратури (до 37,5 °С). Хворіє 6-й день. 
З метою лікування батьки застосовували 
деконгестанти (нафтазолін) і лоратадин. 
Об’єктивно: загальний стан задовільний, 
температура тіла 37,4 °С. Набряку, аси-
метрії обличчя немає. Пальпація і пер-
кусія в проекції обох верхньощелепних 
пазух злегка болючі. Орофарингоскопія: 
слизова оболонка задньої стінки рото-
глотки ін’єкована судинами, відмічається 
постназальне слизове затікання.

Діагноз педіатра: ГВРС.
Призначено: клінічний аналіз крові 

(спостерігається незначне прискорення 
ШОЕ до 12 мм/год), рентгенографі я 
навколо носових синусів (висновок рентге-
нолога: відзначається незначне пристінкове 
потовщення слизової оболонки гайморових 
пазух, гомогенне низької інтенсивності за-
темнення клітин решітчастої кістки).

Лікування: сироп інозину пранобексу 
(по 10 мл 3 р/добу 5 днів); сироп дезлората-
дину (по 5 мл 1 р/добу 5 днів); гомеопатич-
ний засіб (по 2 таблетки 3 р/добу 10 днів); 
назальний спрей на основі колоїдного 
розчину срібла (4 р/добу). Повторний 
візит – через тиждень.

Результат: на повторний огляд пацієнтка 
з батьками не прийшла. Під час бесіди     

з колегами зі стаціонарного ЛОР-відділення 
педіатр дізналася, що на 4-й день лікування 
дитині різко погіршало – темпе ратура під-
вищилася до 38,5 °С, з’явилися набряк і різка 
болючість внутрішньої стінки лівої орбіти. 
Ввечері батьки викликали «швидку», яка 
рекомендувала ургентну госпіталізацію до 
ЛОР-відділення. Там у дитини був діагнос-
тований періостит орбіти, проведена дифе-
ренційна діагностика з флегмоною орбіти, 
інтраорбітальним і субперіостальним аб-
сцесами (за допомогою МРТ-дослідження 
з контрастуванням). Було призначене суто 
консервативне лікування: цефтріаксон 
внутрішньовенно, дексаметазон внутріш-
ньом’язово, дезінтоксикаційна терапія. Ди-
тина виписана на 10-ту добу з одужанням.

Коментар: лікар-педіатр встановила пра-
вильний діагноз, проте подальші призна-
чення не відповідають вимогам клінічної 
настанови і медицини, заснованої на дока-
зах. По-перше, призначене обстеження – 
клінічний аналіз крові та рентгенографію 
навколоносових синусів – проводити не 
було необхідності, оскільки стан дитини не 
потребував додаткових обстежень, а вибрані 
обстеження не є інформативними. Нага-
дую, що згідно з існуючими стандартами для 
встановлення діагнозу ГВРС немає потреби у 
виконанні таких досліджень саме у зв’язку з 
низьким рівнем інформативності. Отже, ми 
маємо справу з діагностичною поліпрагма-
зією. Жоден із призначених препаратів не по-
казав доведеної згідно із засадами доказової 
медицини ефективності при риносинуситі. 
Адекватним у цьому випадку було б при-
значення препаратів із доведеною ефектив-
ністю: комплексного фітонірингового засобу 
(Синупрет® – сироп чи краплі), іригаційної 
терапії (промивання слизової оболонки ізо-
тонічним розчином морської води, спреєм 
назальним  Аква Маріс®, 150 мл), нестеро-
їдних протизапальних засобів (ібупрофен). 
Ще однією важливою помилкою лікаря 
стало порушення рекомендованого терміну 
контрольного огляду (контрольний огляд 
у цьому випадку рекомендований через 
36-48 год для оцінки відповідності крите-
ріям позитивної динаміки). Неефективне 
лікування разом із порушенням режиму 
лікарських спостережень призвели до ви-
никнення досить сер йозного ускладнення 
ГВРС – періоститу орбіти.

Клінічний випадок 3
Пацієнт Я., 5 років, скарги на голов-

ний біль у лівій лобній ділянці, значну 
закладеність носа, слизово-гнійні виді-
лення з носа, підвищення температури 
(до 37,9 °С), біль в очниці ліворуч. Хво-
ріє 10-й день; після тижня захворювання 
батьки відзначили істотне  покращення 
стану, однак два дні тому дитині знову 

погіршало. З метою лікування батьки 
використовували гомеопатичний засіб, 
назальні краплі рослинного походження 
домашнього виготовлення і парацета-
мол. Об’єктивно: загальний стан ближче 
до задовільного, температура тіла на 
прийомі 37,7 °С. Наявний асиметрич-
ний набряк повік, більш виражений 
ліворуч, явища офтальмалгії ліворуч, 
припухлість у ділянці лоба, більше зліва. 
Пальпація і перкусія в проекції обох 
верхньощелепних, лобних пазух злегка 
болючі, більше зліва. Орофарингоско-
пія: слизова оболонка задньої стінки 
ротоглотки ін’єкована судинами, від-
значається постназальне затікання сли-
зово-гнійних виділень. 

Діагноз педіатра: гострий бактеріальний 
риносинусит (ГБРС). Флегмона орбіти (?).

Призначено: госпіталізація до дитячого 
ЛОР-відділення.

Лікування: в умовах стаціонара дитині 
проведено СКТ-обстеження, яке виклю-
чило наявність ускладнень і підтвердило 
діагноз педіатра в тому, що це ГБРС. Про-
ведено стаціонарне лікування із засто-
суванням антибіотика (парентерально), 
дезінтоксикаційних, протинабрякових і 
протизапальних засобів. На 8-му добу ди-
тина виписана з одужанням.

Коментар: лікар-педіатр встановив пра-
вильний діагноз, оскільки стан пацієнта 
відповідав діагностичним критеріям ГБРС. 
Окрім того, лікар запідозрив наявність 
риносинусогенного ускладнення, про що 
свідчили такі симптоми, як асиметрія 
набряку обличчя, повік, лобної ділянки, 
офтальмалгія. У цьому випадку клінічна 
ситуація виходила за рамки типової, 
тому лікарська тактика була вибрана пра-
вильно – без зайвих амбулаторних обсте-
жень і призначень дитина була направлена 
до стаціонара, де отримала повний спектр 
діагностичних і лікувальних заходів. Звер-
таю також увагу на порушення принципів 
«відповідального самолікування» – батьки 
застосовували для лікування дитини пре-
парати з недоведеною ефективністю, а ви-
користання судинозвужувальних крапель і 
парацетамолу створювало ілюзію значного 
покращення стану дитини. У результаті 
неефективного лікування процес тран-
сформувався в ГБРС.

Як бачимо, діагностика і диференційна 
діагностика риногенних ускладнень ГРС 
не завжди є легкими, через що лікарі при-
пускаються низки п омилок. З метою уник-
нення останніх слід звертати увагу на такі 
ознаки, як симетричність періорбітального 
набряку, наявність додаткових очних 
симптомів (хемоз, проптоз, погіршення 
зору, офтальмалгія, офтальмоплегія тощо) 
й адекватно оцінювати загальний стан ди-
тини. Також необхідно пам’ятати, що лише 
призначення лікування, що відповідає прин-
ципам доказової медицини, тобто з доведе-
ною ефективністю, й адекватне лікарське 
спостереження за станом пацієнта є запо-
рукою швидкого і повного одужання без ви-
никнення ускладнень.

Адаптована клінічна настанова «Гострий риносинусит» дає вичерпне трактування – гострий риносинусит (ГРС) не є 
ускладненням гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), а є її проявом, а різні форми ГРС не є ускладненням одна одної. 
Натомість ГРС може стати причиною розвитку низки тяжких ускладнень. Сьогодні ми розглянемо реальні клінічні випадки, що 
демонструють відмінності між ГРС і ГРС з ускладненнями.

Загалом орбітальні, внутрішньочерепні й кісткові ускладнення при ГРС трапляються рідко, але є потенційно серйозними 
клінічними ситуаціями. Орбітальні ускладнення включають пресептальну флегмону, флегмону очниці, субперіостальний та 
інтраорбітальний абсцеси. Їх швидке розпізнання і лікування (у тому числі антибіотиками внутрішньовенно і дренажем залежно 
від ситуації) є життєво важливими для уникнення тривалих залишкових явищ. До внутрішньочерепних ускладнень відносять 
епідуральний або субдуральний абсцес, абсцес головного мозку, менінгіт, енцефаліт і тромбоз верхнього сагітального та кавернозного 
синусу. Вони можуть проявлятися неспецифічними ознаками і симптомами, а їх діагностування потребує високого коефіцієнта 
підозри. Кісткові ускладнення пов’язані з виникненням остеомієліту кісток лицьового черепа і можуть проявлятись у вигляді 
припухлості Потта або фронтальної шкірної нориці.

Найбільш частими ускладненнями ГРС у дітей є орбітальні. Вони пов’язані, у порядку зменшення частоти виникнення, із 
пазухами решітчастої кістки, гайморовими, лобними і рідко – основними пазухами. Поширення інфекції безпосередньо через 
тонку паперову пластинку або через вени відбувається відносно легко. Важливо зазначити, що орбітальні ускладнення в дітей 
можуть перебігати безболісно. Симптомами розвитку ускладнень ГРС і приводом для госпіталізації у дітей є періорбітальний 
набряк/еритема (переважно однобічно); зміщення очного яблука (переважно однобічно); двоїння в очах; офтальмоплегія; зниження 
гостроти зору; виражений головний біль у лобній частині (одно- (частіше) чи двобічний); припухлість у ділянці лоба; менінгеальні 
чи неврологічні ознаки. Періорбітальний набряк є досить частим симптомом звичайного ГРС дитячого віку. Такий набряк завжди 
має двобічний симетричний характер і не супроводжується іншими загрозливими симптомами (погіршення зору, офтальмалгія, 
офтальмоплегія, двоїння в очах, запаморочення тощо). Диференціювати «безпечний» періорбітальний набряк від такого, що є 
проявом виникнення ускладнень ГРС, нам допоможуть клінічні приклади.
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Кашлюк (кок люш, pertussis, whooping cough) –  

поши рена інфекційна хвороба переважно дитячого 

віку, яку спричинює Вordetella pertussis. Вакцинація 

проти кашлюку передбачена національними календа-

рями щеплень усіх країн, тому інфекція вважається ке-

рованою. Імунітет після перенесеної хвороби зберіга-

ється від 4 до 8 років, поствакцинальний –  4-12 років.

Кашлюк –  добре відома, але недооцінена хвороба, 

особливо в питанні захворюваності серед дорослих. 

За результатами епідеміологічного дослідження, прове-

деного в Угорщині у 2014-2015 рр., приблизно 85% дорос-

лих (із 1999 включених в аналіз; 60,6% жінок, середній 

вік 47,4±17,7 року) виявилися серонегативними і тому 

чутливими до кашлюку [1]. У Туреччині серонегатив-

них серед дорослих було 60,4% [2], у Львівській області 

(Україна) –  приблизно 50% [3]. Відповідно до даних 

епідеміологічного вивчення спалаху кашлюку у Великій 

Британії 2011 р. факторами ризику зараження підлітків 

і дорослих виявилися домашні контакти із захворі-

лими дітьми 10-14 років [4]. Водночас у більш ніж 90% 

випадків захворювання дітей встановлено наявність 

В. pertussis у їхніх батьків і родичів, у тому числі й у ви-

гляді безсимптомного носійства [5].

У Львівській області вперше до офіційної статистики 

зараховано 7 випадків захворювання на кашлюк дорос-

лих, а за 10 місяців 2016 р. в Україні –  46 [3]. У китай-

ській провінції Тянжин у 2005-2014 рр. питома частка 

кашлюку у дорослих (віком від 18 до 83 років) становила 

28,57% від усіх випадків цієї патології [6]. У Таїланді під 

час цілеспрямованого обстеження дорослих пацієнтів 

(віком від 28 до 85 років), у яких кашель тривав більше 

2 тижнів (від 14 до 180 днів), у 18,4% була підтверджена 

гостра кашлюкова інфекція [7].

Перебіг кашлюку у дорослих часто атиповий, що 

 зумовлює труднощі із встановленням діагнозу. Так, 

описано 5 пацієнтів із підтвердженим кашлюком (на-

явність специфічних антитіл у сироватці крові та ви-

ділення культури B. pertussis із харкотиння), клінічний 

спектр симптомів у яких був широким –  від головного 

і синусового болю (сприятливий перебіг), крововиливів 

і болю в грудях (помірний) до тяжких симптомів (сер-

цева аритмія, синкопальний стан), загрозливих усклад-

нень і загострення хронічних хвороб [8]. Описано спа-

лах кашлюку в одному з гемодіалізних центрів Японії, 

де протягом півроку (з жовтня 2013 по квітень 2014 р.) 

зареєстровано 16 випадків хвороби серед гемодіалізних 

пацієнтів і персоналу, причому респіраторні симптоми 

були лише у 37,5% пацієнтів [9]. Спалах вдалося зупи-

нити лише після запровадження обов’язкового вико-

ристання хірургічних масок пацієнтами і персоналом. 

Відомо про випадки захворювання на кашлюк дорос-

лих людей, хворих на онкопатологію, які отримували 

імуносупресивну терапію [10], а також у пацієнта після 

ренальної трансплантації [11].

Серед запропонованих критеріїв діагностики (пре-

дикторів) кашлюку надсадний кашель і післякашльове 

блювання у дорослих менш чутливі [12]. Деякі автори 

наполягають на проведенні диференційного діагнозу 

з кашлюком у дорослих із пролонгованим кашлем 

(більше 2 тижнів) [13].

Власне клінічне спостереження
Хворий Р., 46 років, госпіталізований до інфек-

ційного відділення Тернопільської міської клінічної 

лікарні швидкої допомоги (ТМКЛШД) 08.05.2017 р. 

з діагнозом: кашлюк, типова форма, тяжкий перебіг. 

Ішемічна хвороба серця. Стабільна стенокардія на-

пруження ІІ функціонального класу. Стенозуючий ко-

ронаросклероз. Балонна ангіопластика і  стентування 

(18.01.2011 р.). Гіпертонічна хвороба ІІ стадії, сту-

пінь артеріальної гіпертензії –  1-2, дуже  високий 

 кардіоваскулярний ризик. Серцева недостатність 

ІІА стадії. Хронічне обструктивне захворювання ле-

гень ІІ стадії, фаза загострення. Легенева недостатність 

І стадії. Викривлення перегородки носа з порушенням 

носового дихання. Вазомоторний риніт.

Анамнез хвороби 
Декілька останніх років періодично турбує кашель, 

вночі переважно дихає ротом через майже постійну 

закладеність носа. Стан погіршився з 13.04.2017 р., коли 

почався інтенсивний малопродуктивний кашель, а ще 

через 2 тижні на висоті кашлю стали виникати корот-

кочасні синкопальні стани. Бригадою швидкої допо-

моги доставлений до спеціалізованого кардіологічного 

відділення міської лікарні № 2. Під час перебування 

у відділенні (2-8 травня) стан хворого був тяжким, 

продовжувався сухий малопродуктивний кашель у ви-

гляді нападів до 15 разів на добу, із втратою свідомості. 

Ін’єкція судин склер та майже суцільні крововиливи 

в склери з обох боків (рис.).

Хворого проконсультували інфекціоніст, фтизі-

атр, була проведена комп’ютерна томографія органів 

грудної клітки (із довенним контрастуванням), однак 

клінічний діагноз так і не був з’ясований. Під час пов-

торної консультації інфекціоніста у хворого трапився 

типовий напад кашлю з репризами, короткочасним 

знепритомненням, що спонукало запідозрити каш-

люк. Для подальшого лікування і уточнення діагнозу 

пацієнт був переведений до інфекційного відділення 

(08.05.2017 р.).

Епідеміологічний анамнез щодо можливості за-

хворювання на кашлюк з’ясувати не вдалося. Щепле-

ний за віком, тобто в дитинстві. Раніше на кашлюк 

не хворів. Явних контактів з хворими не було, однак 

пам’ятає, що у когось із співробітників хворіла дитина 

(приблизно місяць тому). Користується громадським 

транспортом, буває в магазинах. Цікавий факт: дру-

жина хворого, яка працює разом із ним, також кашляє 

(захворіла через 1,5-2 тижні після чоловіка) і у неї також 

відзначаються напади кашлю, хоча й набагато легші.

При госпіталізації до ТМКЛШД стан тяжкий. Шкірні 

покриви блідо-рожеві, крововиливи у склери, слизова 

ротоглотки блідо-рожева, без патологічних нашарувань, 

мигдалики не виходять за дужки. Пульс –  82 уд./хв. 

Діяль ність серця ритмічна, тони ослаблені. Артеріаль-

ний тиск –  140/90 мм рт. ст. У легенях –  везикулярне ди-

хання з жорстким відтінком, без хрипів і задишки (поза 

нападом кашлю). Печінка виступає з-під краю реберної 

дуги на 1 см. Симптом Пастернацького  негативний 

з обох боків. Фізіологічні відправлення в нормі. Менін-

геальні знаки відсутні.

Типові напади кашлю з репризами, до 15 разів 

на добу, деякі з них із синкопальним станом, у динаміці 

тяжкість та інтенсивність їх зменшувалися.

При лабораторному обстеженні: у загальному аналізі 

крові помірний лейкоцитоз (19,28→13,81) Г/л; формула 

крові й швидкість осідання еритроцитів нормальні. 

Біохімічний аналіз крові, загальні аналізи сечі, калу –  

без будь-яких відхилень від норми.

Спеціальні дослідження підтвердили діагноз каш-

люку: виявлено ІgM до B. pertussis (22,04 од. при кон-

тролі 14 од., 11.05.2017 р.), а також позитивна ПЛР 

у  харкотинні (12.05.2017 р.).

Кашлюк підтверджений також у дружини хворого 

(слабо позитивний ІgM, виділено культуру B. pertussis 

з харкотиння).

Лікування 
Антибіотики були призначені лише після встанов-

лення діагнозу кашлюку –  азитроміцин, за тяжкістю 

стану дексаметазон, відхаркувальні, антигістамінні, 

серцеві препарати, які хворий приймав постійно.

У відносно задовільному стані виписаний додому 

через 11 днів (нападоподібний кашель до 3-6 разів 

на добу без втрати свідомості).

Наведений приклад вкотре підтверджує можливість 

захворювання на кашлюк дорослих осіб, необхідність 

проведення диференційного діагнозу в сумнівних ви-

падках, своєчасність цілеспрямованого обстеження 

та етіотропного лікування.
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Кашлюк у дорослих
Проблема захворюваності на кашлюк у дорослому віці наразі є недооціненою в медичній спільноті, 
деякі лікарі навіть намагаються спростувати таку можливість. Проте в літературі описані численні 
клінічні випадки, які свідчать про можливість виникнення цієї «дитячої» хвороби й у дорослому віці. 
Ще одним підтвердженням цього став зафіксований нещодавно епізод захворювання на кашлюк 
у подружньої пари віком старше 45 років. Діагноз підтверджено лабораторно визначенням 
у сироватці крові імуноглобуліну (Ig) M до Вordetella pertussis та наявністю ДНК збудника 
у харкотинні методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР); в іншому випадку –  IgM та виділенням 
культури збудника із харкотиння. Уперше цей клінічний випадок був описаний у науковому 
журналі «Інфекційні хвороби» (№ 2, 2017). Сьогодні ми маємо змогу ознайомити й наших читачів 
із результатами цього клінічного спостереження.
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АЛЕРГОЛОГІЯ
ОГЛЯД

Введение
А ллергические заболевания (АЗ) являются од-

ними из наиболее распространенны х болезней 

человека и представляют собой глоба льную ме-

дико-социальную проблему. Согласно различным 

эпидемиологическим исследованиям от 10 до 40% на-

селения экономически развитых стран страдают раз-

личными АЗ.  Клинические проявления аллергии 

многообразны и могут затрагивать различные органы-

мишени, при этом тяжесть течения заболевания может 

варьировать от легких интермиттирующих симптомов 

до развития крайне тяжелых, угрожающих жизни со-

стояний, включая анафилактический шок. 

Лечение АЗ представляет собой нелегкую задачу, 

должно быть комплексным, подбираться строго инди-

видуально, в зависимости от органа-мишени, выражен-

ности симптомов и сопутствующих заболеваний. 

Современные терапевтические подходы к лечению АЗ 

основаны на нескольких принципах, включающих эли-

минацию аллергена из окружающей среды, проведение 

образовательных и обучающих программ для пациен-

тов, применение эффективной и безопасной фармакоте-

рапии, направленной на неспецифическое подавление 

клинических проявлений аллергии без учета свойств 

аллергенов, и проведение аллерген-специ фической 

имунотерапии (АСИТ) в тех случаях, когда это пред-

ставляется возможным. 

Для эффективной фармакотерапии АЗ в настоящее 

время применяют следующие группы препаратов: анти-

гистаминные препараты (блокаторы Н
1
-рецепторов ги-

стамина), топические и системные глюкокортикостеро-

иды, препараты кромоглициевой кислоты, ингибиторы 

лейкотриеновых рецепторов, антихолинергические 

средства, холинолитики и др. 

Наиболее часто, практически для лечения любых АЗ, 

применяют блокаторы H
1
-рецепторов гистамина, од-

нако место, которое они занимают в лечении, различно. 

Клинический опыт применения данной группы препа-

ратов насчитывает уже более 70 лет. Патогенетическим 

обоснованием их использования является участие ги-

стамина как основного медиатора практически во всех 

клинических проявлениях аллергии, включая анафи-

лаксию, аллергический ринит, крапивницу, бронхиаль-

ную астму и атопический дерматит. Гистамин обладает 

широким спектром биологической активности, которая 

реализуется путем активации клеточных поверхност-

ных специфических рецепторов. В настоящее время 

известно 4 типа гистаминовых рецепторов: Н
1
-, Н

2
-, Н

3
- 

и Н
4
-рецепторы. Все они относятся к суперсемейству 

рецепторов, связанных G-белками, так называемых 

G-protein-coupled receptors –  GPCRs. Хорошо известно, 

что стимуляция H
1
-рецепторов приводит к реализации 

симптомов аллергии, активация Н
2
-рецепторов приво-

дит к повышению секреции и кислотности желудочного 

сока. Н
3
-рецепторы представлены преимущественно в 

центральной нервной системе (ЦНС), они выполняют 

функцию чувствительных к гистамину пресинаптиче-

ских рецепторов в центральной и периферической нерв-

ной системе, и их стимуляция подавляет высвобождение 

нейромедиаторов. В последние годы активно изучаются 

H
4
-рецепторы, которые экспрессируются преимуще-

ственно на лейкоцитах, а также установлено их суще-

ственное значение в активации лимфоцитов, эозинофи-

лов и тучных клеток. В организме гистамин представлен 

двумя фракциями –  эндогенной, которая образуется 

из гистидина, поступившего в желудочно-кишечный 

тракт (ЖКТ) с пищевыми продуктами, и экзогенной, 

которая поступает в организм с продуктами различного 

происхождения. Основными клетками, которые явля-

ются депо гистамина в организме человека, являются 

тучные клетки (в тканях) и базофилы (в крови), но также 

этот медиатор обнаружен в тромбоцитах, слизистой обо-

лочке желудка, эндотелиальных  клетках и  нейронах 

головного мозга. Гистамин оказывает прямое дей-

ствие на сердце, нарушая как его сократимость, так 

и  электрофизиологические параметры. Также он об-

ладает выраженным гипотензивным действием и пред-

ставляет собой важный биохимический медиатор вос-

паления при всех клинических проявлениях аллергии. 

Именно поэтому блокаторы  H
1
-рецепторов гистамина 

являются важнейшими, эффективными и наиболее 

востребованными средствами фармакотерапии АЗ. 

В настоящее время известно более 150 препаратов этой 

группы. 

В соответствии с классификацией выделяют две 

группы этих препаратов: первого и второго поколения. 

Блокаторы H
1
-рецепторов гистамина первого поколе-

ния, к которым относятся такие препараты, как гидрок-

сизин, дифенгидрамин, хифенадин, клемастин, мебги-

дролин, прометазин, ципрогептадин, характеризуются 

низкой селективностью в отношении H
1
-гистаминовых 

рецепторов и невысокой продолжительностью действия 

(в течение 4-12 ч). Эти свойства препаратов первого 

поколения обусловлены конкурентным и быстро  об-

ратимым связыванием с рецепторами, поэтому для 

получения клинического эффекта необходимо исполь-

зовать эти препараты в высоких дозах 3-4 раза в сутки. 

При таком режиме дозирования чаще проявляются 

и нежелательные эффекты классических блокаторов 

Н
1
-рецепторов: эти препараты легко проникают через 

гематоэнцефалический барьер и вызывают развитие 

седативного эффекта. Кроме блокады Н
1
-рецепторов, 

эти препараты блокируют мускариновые холиноре-

цепторы, серотониновые и α-адренорецепторы, что 

может вызвать ряд нежелательных проявлений со сто-

роны ЦНС (головокружение, нарушение координации 

и др.), сухость слизистых оболочек, нарушение зрения, 

дисфункцию пищеварительного тракта, нарушение 

мочеиспускания. Также для этой группы препаратов 

характерен эффект тахифилаксии при длительном их 

применении (более 10 сут).

Одним из наиболее эффективных антигистаминных 

препаратов первого поколения является хлоропира-

мин (Супрастин). Супрастин по-прежнему востребо-

ван в клинической практике благодаря выраженному 

противозудному действию. При тяжелых системных 

реакциях целесообразно применять парентеральную 

форму хлоропирамина (Супрастина) –  раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения. Пре-

парат можно применять с месячного возраста. Супра-

стин в форме таблеток быстро и полностью всасывается 

из ЖКТ, его терапевтический эффект развивается в те-

чение 15-30 мин после приема.

Преимуществами блокаторов Н
1
-рецепторов гиста-

мина второго поколения, к которым относятся акри-

вастин, лоратадин, мизоластин, цетиризин, эбастин, 

рупатадин, являются высокая селективность и продол-

жительность действия в течение 18-24 ч. К препаратам 

второго поколения также относят активные метаболиты 

существующих молекул, дезлоратадин –  метаболит 

лоратадина и рупатадина, левоцетиризин –  активный 

изомер цетиризина и фексофенадин –  метаболит тер-

фенадина. Активные метаболиты обладают не только 

высокой степенью селективности в отношении 

Н
1
-рецепторов, но и отсутствием седативного эффекта 

и характерного для некоторых препаратов второго по-

коления кардиотоксического действия.  Некоторые ис-

следователи в конце 1990-х годов предлагали относить 

активные метаболиты к препаратам третьего поколе-

ния, однако в 2003 г. группа независимых экспертов 

создала международный согласительный документ 

по современным антигистаминным препаратам, где 

термин «препараты третьего поколения» признан не-

применимым. В настоящее время в широкой клини-

ческой практике по-прежнему наиболее применимой 

и удобной остается классификация, в соответствии 

с которой антигистаминные препараты подразделяют 

на препараты первого и второго поколения. Преиму-

щества препаратов второго поколения обусловлены 

неконкурентным связыванием с Н
1
-рецепторами, при 

этом образующийся комплекс лиганд-рецептор дис-

социирует сравнительно медленно, чем и объясняются 

более продолжительное действие таких препаратов 

(24  ч) и возможность однократного приема в сутки. 

Для этой группы препаратов не характерно проник-

новение через гематоэнцефалический барьер и, соот-

ветственно, отсутствие седативного эффекта; отсут-

ствие тахифилаксии. Для некоторых лекарственных 

средств второго поколения помимо антигистаминного 

действия описан и противовоспалительный эффект, 

заключающийся в ингибировании медиаторов вос-

паления (провоспалительных цитокинов, хемокинов, 

молекул адгезии).

Одним из наиболее современных эффективных 

и безопасных блокаторов Н
1
-рецепторов гистамина 

второго поколения является левоцетиризин.

Характеристика и механизм действия 
левоцетиризина

Левоцетиризин –  энантиомер активного метабо-

лита гидроксизина –  цетиризина, который относится 

к высокоселективным и сильнодействующим блока-

торам Н
1
-рецепторов гистамина последнего поколе-

ния (рис.). 

В результате ряда исследований, проведенных в конце 

XX века, показано, что использование только активных 

изомеров окажется более безопасным и фармакологи-

чески эффективным. Молекулярная структура лево-

цетиризина обусловливает высокий уровень сродства 

к Н
1
-рецепторам, в последние годы механизмы взаи-

модействия гистамина и антигистаминных препаратов 

с Н
1
-рецепторами довольно хорошо изучены. Известно, 

что эти рецепторы существуют на клеточных мембранах 

в двух конформациях –  активной и неактивной, которые 

в отсутствие агониста находятся в состоянии покоя, 

то есть между ними поддерживается равновесие, при 

этом рецептор проявляет «конститутивную рецепторную 

активность». При взаимодействии гистамина с рецеп-

тором происходит сдвиг равновесия в сторону преоб-

ладания активной конформации, а антигистаминные 

препараты переводят рецептор в состояние преобладания 

неактивной конформации над активной. В результате 

базальной и стимулированной гистамином активности 

 Н
1
-рецептора повышается активность внутриклеточ-

ного фактора транскрипции ряда провоспалительных 

цитокинов и молекул адгезии (ядерного фактора  NF-κВ). 

Так, гистамин при взаимодействии с гистаминовым ре-

цептором I типа повышает активность фактора NF-κВ 

в 8 раз, а антигистаминные препараты снижают ба-

зальную активность фактора NF-κВ и блокируют ре-

акцию на контакт с гистамином. Степень смещения 

равновесия в сторону неактивной конформации зави-

сит от природы обратного агониста. Чем выше сродство 

 Н
1
-антигистаминных препаратов к  Н

1
-рецептору, тем 

сильнее выражено их подавляющее действие на зависи-

мое от активации NF-κВ образование провоспалитель-

ных медиаторов и на клинические проявления, связан-

ные с ними. Именно этот механизм обеспечивает проти-

вовоспалительные свойства  некоторых Н
1
-блокаторов.

Левоцетиризин в клинической практике 
врача-аллерголога

Продолжение на стр. 24.

Левоцетиризин является эффективным блокатором Н
1
-рецепторов гистамина в комплексном 

лечении больных различными аллергическими заболеваниями. В статье приведены литературные 

данные о кли нической эффективности и безопасности применения левоцетиризина в лечении таких 

аллергических заболеваний, как аллергический ринит, бронхиальная астма, аллергодерматозы. 

Также приведены данные собственных наблюдений.

О.Г. Елисютина, О.В. Штырбул, ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России», г. Москва
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Способность связываться и продолжительность 

связи с Н
1
-рецептором у левоцетиризина в 2 раза пре-

вышают аффинность цетиризина и приблизительно 

в 30 раз  превышают аффинность  декстроцетиризина. 

Левоцетиризин обладает в 600 раз большей избиратель-

ностью к Н
1
-гистаминовым рецепторам, чем к другим 

сходным по структуре  рецепторам, таким как Н
2
-, Н

3
-, 

α- и β-адренорецепторам, рецепторам 5-НТ1А и 5-НТ2, 

дофаминовым (D2), аденозиновым (А1), мускариновым 

рецепторам. Именно поэтому препарат практически 

не обладает антихолинергической и антисеротонино-

вой активностью.

Фармакокинетика, абсорбция и биодоступность 

левоцетиризина достаточно хорошо изучены. Лево-

цетиризин быстро и полностью всасывается из ЖКТ, 

степень всасывания не зависит от дозировки, макси-

мальная концентрация препарата в плазме достигается 

в течение 1 ч после приема и, как правило, составляет 

около 300  нг/мл при разовом приеме перорально в дози-

ровке 5 мг. Прием пищи может уменьшить максималь-

ную концентрацию препарата в плазме, но не влияет 

на абсолютную дозу абсорбированного лекарственного 

средства. В связи с тем, что все антигистаминные пре-

параты принимаются перорально, высокая пероральная 

биологическая доступность считается важной харак-

теристикой  Н
1
-блокаторов. В отличие от большинства 

антигистаминных препаратов первого и второго по-

коления системная биодоступность при пероральном 

приеме левоцетиризина составляет более 11%, что сви-

детельствует о том, что препарат почти полностью по-

падает в системный кровоток. Далее препарат транс-

портируется в печень, а оттуда поступает в кровоток. 

Важнейшее преимущество левоцетиризина заклю-

чается в том, что он является конечным метаболитом 

и не взаимодействует с цитохромом печени Р450 даже 

при концентрациях препарата, сильно превышающих 

рекомендованную дозировку. Поэтому вероятность его 

взаимодействия с другими лекарственными препара-

тами крайне низка. Эта особенность левоцетиризина 

дает возможность сочетать его с антибиотиками, про-

тивогрибковыми и другими препаратами и применять 

у пациентов с патологией печени. Кроме того, левоцети-

ризин не обладает кардиотоксическим действием. Пере-

численные параметры свидетельствуют об оптимальном 

фармакокинетическом профиле левоцетиризина и обу-

словливают его высокую клиническую эффективность 

и высокий уровень безопасности.

Согласно инструкции по применению левоцетиризин 

предназначен для лечения аллергического ринита и 

всех типов крапивницы, что подтверждено рядом кли-

нических исследований, проведенных на основании 

принципов доказательной медицины.

Применение левоцетиризина
 в лечении аллергического ринита (АР)

АР –  это заболевание, характеризующееся нали-

чием иммунологически обусловленного (чаще всего 

 IgE-зависимого) воспаления слизистой оболочки носа, 

вызванного причинно-значимым аллергеном и клини-

чески проявляющееся ежедневно в течение не менее 1 ч 

двумя и более симптомами: обильной ринореей, за-

труднением носового дыхания, зудом в полости носа, 

повторяющимся чиханием и нередко аносмией.

Антигастаминные препараты –  препараты выбора 

в лечении АР, их применение рекомендовано как при 

интермиттирующей, так и персистирующей формах АР 

и показано даже при проявлении основных симптомов 

легкой степени тяжести. В 2003 г. EAACI (Европейской 

академией аллергологии и клинической иммунологии) 

в согласительном документе ARIA (Allergic Rhinitis and 

its Impact Asthma) были сформулированы требования, 

предъявляемые к современным антигастаминным пре-

паратам для лечения АР.

В соответствии с этим документом препарат должен 

обладать высокой эффективностью на основании сле-

дующих критериев:

• сильная и селективная блокада H
1
-рецепторов;

• быстро наступающий, выраженный противоаллер-

гический эффект;

• продолжительность действия 24 ч (однократный 

прием);

• высокая эффективность при продолжительном 

применении (нет необходимости менять препарат);

• доказанная эффективность при всех формах АР, 

в том числе персистирующем;

• доказанная эффективность в отношении всех симп-

томов АР, в том числе заложенности носа;

• доказанная эффективность у детей раннего воз-

раста и пожилых людей;

• положительное влияние на астму.

Также препарат должен соответствовать высокому 

профилю терапевтической безопасности:

• отсутствие седации и влияния на познавательные 

и психомоторные функции;

• отсутствие атропиноподобного действия;

• отсутствие кардиотоксических эффектов;

• отсутствие негативного влияния на другие забо-

левания;

• доказанная безопасность у детей раннего возраста 

и пожилых людей;

• препарат не должен вызывать увеличения массы тела;

• отсутствие клинически значимых взаимодействий 

с пищей, лекарствами, транспортными белками, систе-

мой изоферментов цитохрома Р450 (CYP3A4).

В связи с вышеизложенными свойствами левоце-

тиризина очевидно, что препарат отвечает всем тре-

бованиям, предъявляемым как к эффективности, так 

и к безопасности препарата. С начала 2000-х годов 

проведено много клинических исследований. Так, на-

пример, клиническая эффективность левоцетиризина 

продемонстрирована у больных с круглогодичными 

и сезонными ринитами.

Крайне интересны слепые плацебо-контролируе-

мые исследования, проводившиеся в условиях про-

вокационной камеры в г. Вене. Так, в исследовании, 

проведенном в Центре моделирования воздействия 

окружающей среды в Венской провокационной ка-

мере, исследовали клиническую эффективность двух 

современных препаратов: левоцетиризина и дезло-

ратадина в группе больных, страдающих сезонным 

АР (САР). В исследовании участвовали 373 человека 

в возрасте от 16 лет с установленным диагнозом САР, 

с сенсибилизацией к пыльце амброзии. Всем пациен-

там в стандартных условиях провокационной камеры, 

исключающих какие-либо случайные факторы, ко-

торые могли бы влиять на результаты исследования, 

была проведена провокационная проба, при которой 

участники исследования подвергались воздействию 

пыльцы амброзии в с 8:00 до 15:00 в первый день (1-й 

период), а также с 8:30 до 10:00 (2-й период) и с 10:00 

до 14:30 (3-й период) во второй день исследования. 

Группы пациентов, принимавших  левоцетиризин 

в дозе 5 мг (141 пациент), дезлоратадин в дозе 5 мг 

(140 пациентов) и плацебо (92 пациента), формиро-

вались методом случайной выборки, пациенты при-

нимали препараты примерно в 10:00 в течение двух 

дней подряд. Клинические проявления АР оцени-

вали по стандартным шкалам оценки симптомов 

АР до и после принятия лекарственных препаратов 

с 30-минутными интервалами. Результаты исследо-

вания показали, что левоцетиризин начинал действо-

вать быстрее, чем дезлоратадин. Первое существенное 

снижение проявления комплекса основных симпто-

мов по отношению к исходному уровню по сравнению 

с плацебо было достигнуто уже через 1 ч после приема 

левоцетиризина и через 3 ч после приема дезлора-

тадина. Кроме того, продолжительность действия 

левоцетиризина была выше (от 22 до 24 ч после при-

ема препарата) по сравнению с дезлоратадином. Оба 

препарата также достоверно уменьшали заложенность 

носа, причем в первые сутки приема данный эффект 

у левоцетиризина был более выражен, чем у дезлора-

тадина.

Также был проведен ряд исследований по изучению 

эффективности левоцетиризина в лечении АР в реаль-

ных условиях. Так, одним из первых клинических мно-

гоцентровых рандомизированных  двойных слепых пла-

цебо-контролируемых исследований с параллельными 

группами при САР было исследование Grant, опубли-

кованное в 2002 г. В исследовании  участвовали 2 группы 

пациентов, страдающих САР, при этом пациенты одной 

группы принимали левоцетиризин в дозе 5 мг 1 раз 

в день (n=116), а пациенты другой группы –  плацебо 

(n=119) 1 раз в день в течение 1 нед. Клиническую эф-

фективность оценивали на основании общепринятой 

шкалы T4SS. При применении левоцетиризина умень-

шение симптомов было отмечено уже в первый день 

лечения и сохранялось в течение всего периода исследо-

вания. По сравнению с группой больных, принимавших 

плацебо, в группе пациентов, принимавших левоце-

тиризин, улучшение показателей T4SS по сравнению 

с базовыми показателями было существенно выше, при 

этом частота побочных эффектов при приеме левоце-

тиризина была сопоставима с их частотой при приеме 

плацебо. 

Другое исследование было проведено в Бельгии 

как открытое многоцентровое, с участием 397 врачей 

общей практики и 1290 пациентов с САР, которые об-

ратились к врачу в связи с недостаточно эффективной 

ранее проводимой антигистаминной терапией и от-

сутствием контроля над симптомами САР, с жалобами 

на неэффективность или развитие нежелательных яв-

лений при ранее проводимой антигистаминной тера-

пии. Применение левоцетиризина в дозе 5 мг одно-

кратно в течение 4 нед продемонстрировало преиму-

щества назначенного лечения по сравнению с ранее 

проводимой терапией. 

В то же время было проведено исследование XPERT, 

в котором было продолжено изучение оптимальных 

доз левоцетиризина, его влияние на конъюнктиваль-

ные симптомы, оценку качества жизни на фоне фар-

макотерапии в этих группах пациентов. Исследование 

проводили в 5 странах Европы (Бельгии, Франции, 

Германии, Италии, Испании), всего в нем принял уча-

стие 551 пациент с установленным диагнозом перси-

стирующего АР (ПАР) с доказанной сенсибилизацией 

к пыльце трав и домашней пыли. Все пациенты были 

рандомизированы на две группы методом случай-

ной выборки: 273 пациента получали плацебо, 278 –  

левоцетиризин в дозе 5 мг 1 раз в день в течение 6 мес. 

Результаты исследования подтвердили, что левоцети-

ризин является быстродействующим, эффективным 

и безопасным препаратом, применение которого воз-

можно в течение длительного времени. Значительная 

положительная динамика в отношении как назальных, 

так и конъюнк тивальных симптомов аллергии, а также 

достоверное улучшение качества жизни пациентов 

были отмечены уже через 1 нед после начала лечения 

и сохранялись в течение 6 мес. Достижение контроля 

над симптомом заложенности носа свидетельствует о 

противовоспалительной активности левоцетиризина 

при регулярном ежедневном использовании. Эффек-

тивная долгосрочная терапия с применением лево-

цетиризина также показала значительное снижение 

экономических затрат, связанных с АР.

Также проведено несколько исследований, продемон-

стрировавших эффективность и безопасность приме-

нения левоцетиризина у детей в возрасте от 2 лет, в том 

числе и при длительном его применении – более 6 нед.

Несмотря на множество других проведенных ис-

следований, которые подтвердили преимущества при-

менения и высокий профиль безопасности левоцети-

ризина для лечения как САР, так и ПАР у взрослых и 

у детей, работы по изучению влияния  левоцетиризина 

были продолжены и в последние годы. Так, в одном 

из недавно опубликованных исследований была под-

робно изучена противовоспалительная активность 

левоцетиризина у 85 пациентов с ПАР, 41 из которых 

получал дезлоратадин в дозе 5 мг раз в день, и 44 па-

циента получали левоцетиризин в дозе 5 мг 1 раз в день 

в течение 4 нед. Наряду с клинической оценкой тяже-

сти симптомов, выявлением спектра сенсибилизации 

всем больным было проведено исследование измене-

ния уровня общего IgЕ, а также цитокинов IL-1β, IL-6, 

IL-8 и ТNFα. Оба препарата продемонстрировали вы-

сокую эффективность по отношению ко всем симпто-

мам ПАР в течение 4 нед лечения, а также на фоне ле-

чения было отмечено достоверное уменьшение уровня 

всех исследуемых цитокинов, однако клиническая 

эффективность левоцетиризина и снижение уровня 

провоспалительных цитокинов IL-8 и ТNFα были 

более выраженными по сравнению с дезлоратадином.

Таким образом, можно отметить, что уровень реко-

мендаций по использованию левоцетиризина в тера-

пии пациентов с АР можно отнести к категории А, по-

скольку они базируются на большом числе рандомизи-

рованных двойных слепых плацебо- контролируемых 

клинических исследований с включением большого 

числа пациентов (более 500), выполненных на  высоком 
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уровне. Высокая эффективность применения пре-

парата в стандартных терапевтических дозах (5 мг од-

нократно в сутки) установлена в разных возрастных 

группах, в том числе у детей и пожилых людей. Также 

на основании продолжительных наблюдений (в тече-

ние 6 мес и более) показано, что длительная терапия 

левоцетиризином безопасна.

Применение левоцетиризина при бронхиальной 
астме (БА), в том числе при сочетании с АР

Блокаторы Н
1
-рецепторов гистамина не являются 

средствами выбора для лечения БА, однако, учитывая 

частоту сочетания БА и АР, данные препараты нередко 

назначают таким пациентам. Выбирая препарат для 

лечения таких больных, крайне важно обращать вни-

мание на отсутствие негативного влияния на течение 

БА в отличие от препаратов первого поколения, которые 

противопоказаны при БА.

В вышеописанном исследовании XPERT было по-

казано положительное влияние левоцетиризина 

на симптомы БА: число приступов БА при сочетан-

ной патологии было достоверно ниже в группе боль-

ных, получавших левоцетиризин (7,4%), по сравнению 

с группой плацебо (13,1%). В одном из исследований 

ЕРААС (The Early Prevention of Asthma in Atopic Children), 

результаты которого были опубликованы в 2007 г., при-

няли участие 510 детей в возрасте от 12 до 24 мес с ато-

пическими заболеваниями, которые были разделены 

на 2 группы: пациенты одной группы (n=255) полу-

чали левоцетиризин в дозе 0,125 мг/кг 2 раза в день, 

пациенты другой группы (n=255) получали плацебо 

2 раза в день ежедневно в течение 18 мес. Оценивали 

клиническую эффективность лечения и безопасность 

на основании частоты развития побочных эффектов, 

влияние препарата на психомоторные функции, пока-

затели физического и психического развития. Резуль-

таты исследований показали, что препарат даже при 

длительном применении (в течение 18 мес) не оказы-

вает нежелательных побочных явлений и потенциально 

может быть использован для предупреждения развития 

БА у детей с атопическим дерматитом, сенсибилизиро-

ванных к пыльце растений и клещам домашней пыли.

Применение левоцетиризина в лечении 
аллергодерматозов

В клинической практике аллергические болезни 

кожи (аллергодерматозы), к которым принято от-

носить атопический дерматит (АтД), аллергический 

контактный дерматит (АКД) и крапивницу, занимают 

особое место. Эти заболевания принято объединять 

в общую группу, поскольку в основе их патогенеза 

лежат общие закономерности аллергического вос-

паления, органом-мишенью которого является кожа. 

Терапевтические подходы при различных аллергодер-

матозах имеют свои особенности и включают при-

менение средств как системной, так и наружной фар-

макотерапии. H
1
-блокаторы используют практически 

при всех аллергодерматозах, однако место, которое 

они занимают в лечении, различно.

При крапивнице препараты данной группы явля-

ются единственной патогенетически обоснованной 

терапией. Гистамин является основным медиато-

ром крапивницы, накапливается в цитоплазматиче-

ских гранулах тучных клеток соединительной ткани 

и базофилов периферической крови, из которых вы-

свобождается в больших количествах. Воздействуя 

на H
1
-рецепторы кожи, гистамин вызывает зуд через 

стимуляцию тонких демиелинизированных аффе-

рентных С-волокон, которые имеют низкую скорость 

проведения возбуждения. Воздействуя на H
1
- рецеп-

торы посткапиллярных венул, гистамин индуцирует 

высвобождение оксида азота, который стимулирует 

гуанилатциклазу и увеличивает продукцию цикли-

ческого гуанозинмонофосфата (цГМФ), что приводит 

к вазодилатации, повышению сосудистой проницае-

мости и возникновению отека. Через H
1
-рецепторы 

осуществляется участие гистамина в высвобожде-

нии других медиаторов воспаления из тучных клеток 

и базофилов, в воспалительной активации клеток, 

экспрессии молекул адгезии, миграции клеток вос-

паления. Таким образом,  H
1
-блокаторы являются пре-

паратами выбора для лечения больных крапивницей 

и официально рекомендованы для лечения крапив-

ницы международными и российскими согласитель-

ными документами.

По данным многочисленных рандомизирован-

ны х двойны х слепы х п лацебо-конт ролируемы х 

 клинических исследований, левоцетиризин показал 

высокую эффективность при лечении крапивницы. 

Так, в одном из первых рандомизированных двойных 

слепых плацебо-контролируемых многоцентровых 

исследований с параллельными группами было оце-

нено влияние левоцетиризина на такие симптомы, 

как зуд, кожные высыпания, а также качество жизни 

пациентов, страдающих хронической идиопатической 

крапивницей. В исследовании принимали участие 

166 пациентов, страдающих хронической идиопати-

ческой крапивницей в течение как минимум 6 нед 

за последние 3 мес. Методом случайной выборки па-

циенты были разделены на 2 группы, принимавшие 

либо левоцетиризин в дозе 5 мг (n=81), либо плацебо 

(n=85) в течение 1 нед. Результаты исследования по-

казали, что только 3,8% пациентов, принимавших 

левоцетиризин, ощущали сильный кожный зуд через 

7 дней после начала приема препарата, в то время как 

среди принимавших плацебо таких пациентов было 

21,4%. После 28 дней лечения 85,3% пациентов, при-

нимавших левоцетиризин, либо не ощущали кожный 

зуд, либо ощущали легкий зуд, в то время как в группе 

лиц, принимавших плацебо, число таких пациентов 

составляло 66,7%. В другом двойном слепом исследо-

вании «Оценка лечения хронической крапивницы» 

проводили прямое сравнение эффективности левоце-

тиризина (5 мг) и дезлоратадина (5 мг) у 886 взрослых 

пациентов из 9 стран (Бельгия, Франция, Германия, 

Италия, Малайзия, Румыния, ЮАР, Испания и Ве-

ликобритания). Через 7 и 28 дней лечения было по-

казано, что клиническая эффективность левоцетири-

зина в отношении симптомов крапивницы оказалась 

выше, чем у дезлоратадина, а разница между обеими 

группами пациентов была статистически значима уже 

с 1-го дня терапии.

В последние годы был проведен ряд исследова-

ний, посвященных изучению влияния блокаторов 

 H
1
-рецепторов гистамина в дозах, превышающих стан-

дартные в 2 и 4 раза. В отличие от слизистых в коже 

гистамин плохо диффундирует от места его высвобож-

дения, и поэтому его местные концентрации оказыва-

ются достаточно высокими, что было продемонстриро-

вано при использовании метода микродиализа. В связи 

с этим для эффективного воздействия на гистамин-ин-

дуцированные элементы при крапивнице необходимы 

более высокие дозы антигистаминных препаратов, 

особенно по сравнению с АР, при котором концентра-

ции гистамина в слизистой оболочке ниже, чем в коже. 

В 2015 г. опубликован систематический обзор Cochrane 

по применению антигистаминных препаратов при кра-

пивнице. Было проанализировано 73 исследования, 

9759 больных крапивницей. Контролируемые двойные 

слепые плацебо-контролируемые исследования убеди-

тельно доказали, что четырехкратное увеличение дозы 

левоцетиризина и дезлоратадина значительно повы-

шает клиническую эффективность и позволяет достичь 

контроля над хронической спонтанной крапивницей 

при сохранении высокого профиля безопасности. При-

менение цетиризина в дозе 10 мг в день (кратковремен-

ные курсы до 2 нед и курсы средней продолжительно-

сти – от 2 нед до 3 мес); или левоцетиризина в дозе 20 мг 

в день (кратковременные курсы лечения – до 2 нед) 

и 5 мг в день (курсы средней продолжительности – 

от 2 нед до 3 мес); или дезлоратадина 20 мг в день (курсы 

средней продолжительности – от 2 нед до 3 мес); или 

рупатадина 10 и 20 мг в день (курсы от 2 нед до 3 мес) 

эффективно и безопасно в большинстве случаев хро-

нической спонтанной крапивницы.

Таким образом, левоцетиризин является эффектив-

ным препаратом д ля лечения как острой, так и хро-

нической идиопатической спонтанной крапивницы, 

а доказательность рекомендаций по использованию ле-

воцетиризина при крапивнице соответствует уровню А.

При АтД целесообразность применения блокаторов 

H
1
-рецепторов гистамина не так очевидна, как при 

 крапивнице. В соответствии с современными между-

народными рекомендациями основное место в лече-

нии АтД и АКД занимают наружные лекарственные 

средства (топические глюкокортикостероиды (ТГКС), 

топические ингибиторы кальциневрина (ТИК), со-

временные увлажняющие средства), а антагонисты 

H
1
-рецепторов не включены в стандартную терапию 

данных заболеваний. В настоящее время доказано, 

что не существует универсального периферического 

медиатора зуда, в зависимости от природы заболе-

вания в процесс вовлекается набор разнообразных 

посредников.  Разные медиаторы  клеток кожи спо-

собны активировать и  сенсибилизировать  нервные 

окончания, участвующие в формировании зуда, и даже 

 модулировать их рост.  Известно, что некоторые меди-

аторы, такие как нейропептиды, протеазы, цитокины, 

участвуют в развитии зуда либо непосредственно 

связываясь с рецепторами зуда, либо опосредованно 

вызывая высвобождение гистамина. Таким образом, 

принято считать, что гистамин не является основным 

медиатором кожного зуда при АтД, поэтому данные 

о применении H
1
-блокаторов при АтД крайне противо-

речивы. Существует ряд исследований, в которых убе-

дительно доказана эффективность данных препаратов 

при АтД. С другой стороны, некоторые исследователи 

считают применение антагонистов H
1
-рецепторов ги-

стамина нецелесообразным. В систематическом обзоре 

Cochrane, опубликованном в 2014 г., проведен мета-

анализ 757 источников, в результате которого было 

показано, что число рандомизированных плацебо-кон-

тролируемых исследований, очевидно доказывающих 

эффективность как седативных, так и неседативных 

антигистаминных препаратов при АтД, недостаточно. 

Уже в 2015 г. было опубликовано несколько работ, в ко-

торых было доказано, что H
1
-блокаторы второго по-

коления могут эффективно контролировать кожный 

зуд при АтД.

Кроме того, в настоящее время отсутствуют эффек-

тивные альтернативные противозудные препараты. 

Несмотря на то что существуют исследования, в кото-

рых показана способность препаратов разных групп 

контролировать данный симптом при АтД, в настоя-

щее время к средствам, которые эффективно способны 

контролировать симптом кожного зуда при АтД, от-

носят только ТГКС. Некоторые исследователи отме-

чают положительное влияние на симптом кожного зуда 

эмолиентов, ТИК, капсаицина, антагонистов NKIR 

(апрепитант, серлопитант, традипетант), габапентина, 

антидепрессантов и иммуносупрессоров, однако этих 

данных недостаточно, требуется проведение большего 

числа контролируемых исследований в фазе аллерги-

ческого воспаления.

Тем не менее использование препаратов данной 

группы оправдано многолетним опытом их приме-

нения, хорошей терапевтической эффективностью, 

в том числе в педиатрической практике. В ФГБУ «ГНЦ 

«Институт иммунологии» ФМБА России» проведено 

исследование эффективности терапии левоцетиризи-

ном больных с аллергодерматозами, в котором при-

няли участие 32 пациента с хронической рецидиви-

рующей крапивницей, в том числе 20 взрослых па-

циентов в возрасте от 19 до 55 лет, 12 детей в возрасте 

от 2 до 18 лет, а также 30 пациентов с АтД –  18 взрос-

лых в возрасте от 19 до 46 лет и 12 детей в возрасте 

от 2 до 18 лет. Полученные нами данные подтвердили 

высокую клиническую эффективность левоцетири-

зина не только при хронической рецидивирующей 

крапивнице, но и в комплексном лечении АтД.

Применение блокаторов Н
1
-рецепторов гистамина 

при АКД считается нецелесообразным, так как в ос-

нове данного заболевания лежат механизмы разви-

тия IV типа аллергических реакций, протекающих 

по замедленному типу. Тем не менее в клинической 

практике препараты данной группы могут быть ис-

пользованы при тяжелом течении АКД для умень-

шения симптома кожного зуда. В литературе данных 

о применении левоцетиризина при АКД нет.

Преимущества левоцетиризина
Таким образом, основными преимуществами лево-

цетиризина можно считать следующие:

• среди антигистаминных препаратов последнего 

поколения левоцетиризин имеет самый высокий уро-

вень селективности в отношении H
1
-рецепторов;

• сродство к H
1
-рецепторам у левоцетиризина в 2 раза 

выше, чем у цетиризина;

• противовоспалительное действие;

• препарат практически не влияет на изоферменты 

цитохрома Р450 и не подвергается печеночному мета-

болизму;

• препарат удобен в применении и повышает при-

верженность пациентов к лечению;

• возможность применять препарат длительно 

(12 мес);

• отсутствие тахифилаксии;

• безопасность – практически не обладает седатив-

ным эффектом, не ухудшает память и не влияет на пси-

хомоторные функции в стандартных дозах.

Данные преимущества позволяют рекомендовать ле-
воцетиризин для лечения различных АЗ в клинической 
практике не только врачей-аллергологов, но и педиатров, 
дерматологов, ЛОР-врачей.

Список литературы находится в редакции.
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Известно, что йод является важнейшим микроэлемен-

том, необходимым для синтеза гормонов щитовидной 

железы. В кишечнике йод превращается в его йодид-иони-

зированную форму. Главные пищевые источники йода –  

рыба, йодированная соль, а также йодаты, использую-

щиеся как консерванты в хлебе. Контрастные вещества 

в основном являются производными трийодбензойной 

кислоты, в них содержится небольшое количество сво-

бодного йода. В литературе последних лет активно обсуж-

дается возможность того, что ГЧ к ЙКП обусловливается 

ионом йода, входящим в их состав. Так, показано, что 

у части пациентов, проявлявших ГЧ к ЙКП, определялся 

положительный патч-тест на йодсодержащие дезинфек-

танты, что подтверждает такую точку зрения. Вместе с тем 

отсутствие перекрестной реактивности на ЙКП у части 

пациентов вызывает сомнение в этом. В частности, в ходе 

изучения реактивности Т-клеточных клонов, специфич-

ных к определенному контрастному препарату, не было 

выявлено перекрестной реактивности таких клонов, более 

того, они не реагировали на йодид калия. Такие результаты 

предполагают существование специфических Т-клеточных 

эпитопов в молекулах контрастных препаратов, которые 

могут содержать и не содержать йод. Это предположение 

базируется также на особенностях их бензеновых составля-

ющих, наличии функциональных групп и боковых цепей 

и требует дальнейшего изучения.

Рассматривая понятия «перекрестная реактивность» 

и «аллергия на йод», следует отметить, что существует 

доказательство наличия неспецифической перекрестной 

реактивности между контрастными препаратами и аллер-

гией на морепродукты и другие пищевые агенты. Так, было 

описано, что в 5% случаев из 112 303 эпизодов внутривен-

ного введения ЙКП наблюдались аллергические реакции. 

Относительный риск развития таких реакций у пациентов 

с аллергией на морепродукты увеличивался в 3 раза. При 

этом риск развития вышеуказанных реакций у пациентов 

с аллергией на яйца, молоко или шоколад увеличивался 

в 2,9 раза, на фрукты или клубнику –  в 2,6 раза, у больных 

с бронхиальной астмой –  в 2,2 раза, что свидетельствует 

о том, что аллергия на морепродукты увеличивает риск 

возникновения реакции при внутривенном введении ЙКП 

(как и наличие ГЧ к пищевым и ингаляционным аллерге-

нам). Кроме того, эти данные позволяют предположить, 

что по меньшей мере у 85% пациентов с аллергией на мо-

репродукты при введении им внутривенно ЙКП не будут 

возникать симптомы непереносимости последних.

В доступной литературе отсутствуют исследования 

о ГЧ при введении контрастных препаратов у пациентов 

с непереносимостью повидон-йода, часто используемом 

в медицине. При этом вероятные механизмы реакций 

на контрастные препараты, аллергии на морепродукты 

и дерматита от использования повидон-йода различны, 

поскольку в первом случае происходит активация неспеци-

фических иммунных медиаторов молекулой контрастного 

вещества, во втором –  наблюдается ГЧ, опосредованная 

иммуноглобулином (Ig) E к рыбному мышечному белку, 

а в третьем –  развивается контактный дерматит вслед-

ствие раздражающего эффекта препарата. Кроме того, 

имеется мало доказательств того, что элементарный йод 

или йодид вызывают реакции идиосинкразии при исполь-

зовании ЙКП или повидон-йода. Доказательства же того, 

что элементарный йод или йодид участвуют в развитии ГЧ 

в случае употребления в пищу морепродуктов, вовсе отсут-

ствуют. В связи с этим мнение о том, что йод способствует 

специфической перекрестной реактивности между этими 

веществами, является необоснованным.

С учетом всего вышеприведенного можно констатиро-
вать, что использование понятия «аллергия на йод» является 

нелогичным, а точнее, просто ошибочным, поскольку он ба-
зируется на бездоказательных убеждениях пациентов и части 
врачей. От этого понятия следует отказаться и заменить 

на его приемлемые в практике формулировки, например, 

«ГЧ к контрастным веществам», «нарушенная толерант-

ность или нетолерантность к пищевым морепродуктам», 

«повидон-йод-индуцированный контактный дерматит». 

В связи с этим специалисты должны избегать употребле-

ния ошибочного понятия и не задавать пациенту вопрос, 

есть ли у него «аллергия на йод», в связи с отсутствием его 

клинической значимости.

В отличие от ошибочного понятия «аллергия на йод», тер-
мин «ГЧ к ЙКП» имеет совершенно реальное применение 
в клинике. Реакции ГЧ к контрастным препаратам могут 

быть немедленного и замедленного характера. Немедлен-

ные реакции обычно развиваются в течение часа после 

инъекции препарата. По клинической выраженности они 

могут быть легкими (тошнота, рвота, умеренная крапив-

ница, бледность кожи), средней тяжести (выраженная 

рвота, распространенная крапивница, нарушения дыха-

ния, озноб, отек гортани) и тяжелыми (отек легких, нару-

шения сердечного ритма или остановка сердца, коллапс). 

Замедленные же реакции наблюдаются в сроки от несколь-

ких часов до нескольких недель после введения ЙКП. 

Как правило, такие реакции носят нетяжелый характер 

(сыпь, эритема, крапивница, ангиоотек, иногда повы-

шение температуры тела) и склонны к самоликвидации.

Распространенность ГЧ к ЙКП
Тяжелые анафилактические реакции немедленного 

типа наблюдались у 0,071% пациентов, которым вводились 

ионные контрастные препараты, и у 0,035% пациентов, 

которым вводились неионные. При этом если из подсче-

тов исключить случаи с введением иопромида, то частота 

развития анафилаксий в связи с неионными препаратами 

снизится до 0,005% случаев. Хотя частота анафилактиче-

ских реакций на неионные контрастные препараты очень 

низка, количество пациентов, у которых развиваются по-

добные реакции, все же значительно выросло вследствие 

увеличивающегося числа манипуляций с применением 

контрастных препаратов.

Реакции ГЧ замедленного типа на ЙКП представлены, 

как правило, умеренными кожными (макулярными, маку-

лопапулярными и уртикарияподобными) проявлениями, 

которые проходят в течение недели. Так, макулопапуляр-

ная экзантема составляет до 50% всех подобных кожных 

проявлений, а тяжелые кожные реакции наблюдаются 

лишь у 0,02% больных, получавших йогексол. Кроме того, 

частота развития кожных проявлений на 1-й и 7-й дни 

после применения неионных контрастных препаратов 

составляет 0,9 и 2,9% соответственно. Так, кожный зуд 

и крапивница встречаются в 6% случаев после применения 

ионных и в 0,9% –  неионных контрастных препаратов. 

Недавние исследования, проведенные в Азиатско-Тихо-

океанском регионе в 2014 г., показали, что распростра-

ненность ГЧ немедленного типа составила 6,4-31,2% для 

ионных контрастных препаратов и 0,16-7,7% –  для не-

ионных. В целом в последние годы усредненная частота 

реакций немедленного типа для всех ЙКП составляет 

0,16-2,21%. Распространенность же реакций замедленного 

типа в 1982 г. составила 0,03-16,5%, а в последние годы –  

0,03-1,95%. Также отмечено, что чаще реакции ГЧ к ЙКП 

наблюдаются у женщин.

Этиология и патогенез ГЧ к ЙКП
В настоящее время применяют ЙКП в виде 2,4,6-три-

йодированных производных бензена, которые для удобства 

можно разделить на высокоосмолярные ионные мономеры, 

низкоосмолярные неионные мономеры, низкоосмолярные 

ионные димеры, изоосмолярные неионные димеры. Пере-

чень указанных ЙКП приведен в таблице.

Ионные мономеры содержат карбоксильную группу 

и две относительно короткие боковые цепи, неионные же 

мономеры имеют длинные боковые цепи, богатые гидрок-

сильными группами, в трех положениях (обычно две цепи 

идентичны). Необходимо отметить, что различные неионные 

мономеры имеют общие одну или две боковые цепи. Димеры 

содержат два трийодированных производных бензена, свя-

занных вместе. У ионного димера йоксаглата эти две про-

изводные различны, в то время как два неионных димера 

(йотролан и йодиксанол) имеют идентичные производные 

бензена. Йодиксанол является производной йогексола и его 

четыре идентичные боковые цепи имеют тот же состав, что 

и две боковые цепи йогексола. Каждая из боковых цепей йо-

тролана имеет дополнительную группу СН
2
ОН.

Все контрастные препараты представляют собой химиче-

ски достаточно инертные вещества, которые обычно вводятся 

в объеме 60-120 г в течение короткого интервала времени для 

достижения наибольшего эффекта контрастирования. После 

введения такие низкомолекулярные вещества быстро сме-

шиваются с циркулирующей кровью и затем выходят через 

стенку кровеносных сосудов во внеклеточную жидкость. 

Основная часть введенного контрастного вещества у пациен-

тов с сохраненной функцией почек обычно выделяется в не-

измененном виде в течении 24 ч. Благодаря отрицательному 

заряду ионные контрастные препараты могут связываться 

с белками плазмы в небольшой степени, а неионные прак-

тически не связываются с ними, что имеет значение для 

развития реакций ГЧ. В целом современные ЙКП обладают 

хорошим профилем безопасности и вызывают реакции ГЧ 

лишь у предрасположенных к ним пациентов. Описаны слу-

чаи немедленных реакций ГЧ при приеме пероральных кон-

трастных препаратов. У детей чаще встречаются анафилак-

тоидные реакции на подобные препараты (0,18-3% случаев), 

и такие реакции у них труднее распознать, чем у взрослых.

Традиционно среди реакций ГЧ выделяют немедленные 
(развивающиеся в течении 1 ч) и замедленные (развивающиеся 
через 1 ч и более после введения препарата). В основе раз-

вития реакций ГЧ немедленного типа лежит способность 

Несостоятельность понятия аллергии на йод 
и гиперчувствительность к йодсодержащим контрастным препаратам

В последние годы пациенты нередко обращаются к врачу с жалобами на аллергию на йод, 

йодсодержащие контрастные препараты (ЙКП) и морепродукты. Кроме того, среди врачей различных 

специальностей распространено мнение о существовании аллергии на йод 

и специфичной перекрестной аллергии между ЙКП и другими, богатыми йодом веществами. 

В связи с этим данная публикация имеет целью, прежде всего, показать, что йод не вызывает 

специфичной перекрестной аллергической реакции между богатыми им веществами, что возникающая 

перекрестная реактивность неспецифична, а представление о существовании «йодной аллергии», 

или «аллергии на йод», ошибочно и может привести к немотивированному отказу от внутривенного 

введения ЙКП у пациентов с непереносимостью йодсодержащих антисептиков или морепродуктов. 

Вместе с тем в статье обсуждаются клинические особенности развития гиперчувствительности (ГЧ) 

к ЙКП, а также современные подходы к ее диагностике, лечению и профилактике.

С.В. Зайков, д. мед. н., профессор, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика (г. Киев); 
И.П. Кайдашев, д. мед. н., профессор, Украинская медицинская стоматологическая академия (г. Полтава)

                 С.В. Зайков

И.П. Кайдашев

Таблица. Перечень коммерчески доступных ЙКП

Тип 
рентгенконтрастных 

препаратов
Названия препаратов

Ионные мономеры
Йоталамат (конрей), 
йокситаламат (телебрикс), 
амидотризоат (радиоселектан)

Неионные мономеры

Йогексол (омнипак), 
йопентол (имагопак), 
йомепрол (ломерон), 
ловерсол (опирей), 
лопромид (ультравист), 
лобитридол (ксенетикс), 
йокситол (локсилан)

Ионные и неионные 
димеры

Лотролан (изовист), 
йодиксанол (визипак), 
йоксаглат (гексабрикс)
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ЙКП вызывать высвобождение гистамина и других вазоак-

тивных веществ тучными клетками органов, подвергшихся 

воздействию соответствующих препаратов. У пациентов 

с такими реакциями ГЧ отмечается повышенный уровень 

гистамина и триптазы в плазме. Уровень указанных био-

маркеров может коррелировать с тяжестью реакций ГЧ. 

При этом концентрация триптазы может быть наибольшей 

при тяжелых реакциях ГЧ и анафилаксии.

Реакции ГЧ на ЙКП, как правило, могут рассматриваться 

как реакции неимунной ГЧ вследствие активации системы 

комплемента и других медиаторов неспецифического им-

мунитета. Поскольку они могут развиваться уже после 

первого введения препарата, его повторное введение часто 

не вызывает развития реакций ГЧ, а антитела класса IgЕ 

выявляются редко. Вместе с тем в последнее десятилетие 

были получены данные о том, что ЙКП способны вызывать 

и иммунные реакции ГЧ, развитие которых подтвержда-

ется положительными результатами прик-тестов и низ-

кой частотой перекрестно положительных реакций. В этих 

случаях формирование первичной сенсибилизации таких 

пациентов может быть связано с предшествующим приемом 

галогенизированных бензенов в качестве пищевых добавок, 

пестицидов и гербицидов и напоминает развитие анафилак-

тических реакций на мышечные релаксанты, когда к ним 

определяются антитела класса IgЕ, но пациенты отрицают 

использование ранее указанных препаратов. Кроме того, от-

сутствие реакций на последующее введение ЙКП не может 

рассматриваться как довод против IgЕ-опосредованных 

механизмов развития реакций ГЧ. Подобная ситуация на-

поминает утрату с течением времени ГЧ к β-лактамным 

антибиотикам.

В основе развития реакций ГЧ замедленного типа 

(IV тип по классификации Джелла и Кумбса) лежат пре-

парат-реактивные Т-клетки, которые после распозна-

вания препарата или его метаболитов пролиферируют 

и регулируют воспалительные реакции кожи. Этот факт 

подтверждается частыми положительными результатами 

патч-тестов и отсроченного внутрикожного теста; нали-

чием Т-клеточной инфильтрации участков пораженной 

кожи, способностью препаратов, вызвавших реакцию, 

стимулировать пролиферацию периферических Т-клеток; 

возможностью выделения из таких культур препарат-

специфических CD4+- и CD8+-Т-клеток.

Отсроченные реакции ГЧ часто наблюдаются у пациен-

тов, получавших препараты интерлейкина-2, являющегося 

мощным стимулятором Т-клеток. Чаще такие реакции воз-

никают после применения неионных димерных препара-

тов. Разнообразие клинических проявлений этих реак-

ций на коже объясняется широким спектром цитокинов, 

продуцируемых Т-клетками, стимулированными ЙКП. 

 Существуют также данные о том, что незначительные кож-

ные проявления опосредованы CD4+-Т-клетками, а тяжелые 

буллезные реакции –  цитотоксическими CD8+-Т-клетками. 

Развитие кожных проявлений на 1-2-й день после введе-

ния ЙКП предполагает, что при этом активируются уже 

существующие клоны препарат-специфических Т-клеток, 

а предшествующая реакция на ЙКП может определять раз-

витие более тяжелых проявлений при последующем его 

введении. Так, в литературе описаны результаты отсутствия 

развития кожных реакций после повторного введения ЙКП, 

что предполагает важное значение ко-факторов в разви-

тии реакции или делецию препарат-реактивных клонов 

Т-клеток вследствие предшествующего введения препа-

рата. При этом у части пациентов препарат-специфические 

Т-клетки могут циркулировать годами, а у других –  исчезать 

в течение нескольких месяцев.

Очень часто пациенты с реакциями ГЧ замедленного 

типа демонстрируют кожную чувствительность ко многим 

веществам. Так, отмечено, что существует перекрестная 

реактивность Т-клеточных клонов, специфичных к ЙКП. 

Однако сегодня не существует достоверных способов пред-

сказать возможность перекрестной реактивности в зависи-

мости от структуры указанных препаратов.

Клинические проявления реакций ГЧ к ЙКП немедленного 
типа могут варьировать от легких кожных проявлений до раз-
вития тяжелой анафилаксии. У большинства пациентов сим-

птомы ГЧ этого типа развиваются в первые 5-15 мин после 

введения препарата и длятся на протяжении 30-60 мин. 

Время проявления реакции может колебаться от воз-

никновения буквально «на игле» до 30 мин. В отдельных 

случаях реакции могут продолжаться до 6 ч и даже до 

1 сут. Клинические проявления реакций ГЧ к ЙКП чаще 

всего протекают в виде кожных проявлений –  высыпа-

ний подобных крапивнице (рис. 1), макулярных, макуло-

папулярных высыпаний (рис. 2),  обычно разрешающихся 

в течение 1 нед. Наиболее частым проявлением является 

макулопапулярная экзантема. Кожные высыпания могут 

сопровождаться ангиоотеком, повышением температуры 

тела и эозинофилией крови. В период выздоровления может 

наблюдаться шелушение в области первичных высыпаний. 

Появление высыпаний подобных крапивнице в поздние 

сроки после введения ЙКП, как правило, не сопровожда-

ется развитием состояний, угрожающих жизни, в отличие 

от крапивницы, возникающей сразу после введения пре-

парата. В более тяжелых случаях наблюдаются нарушения 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

что заставляет врача подумать о возможном развитии ана-

филаксии.

Тяжелые кожные проявления после введения ЙКП на-

блюдаются редко, примерно в 0,02% случаев. Каких-либо 

специфических черт такие проявления не имеют. В ли-

тературе описаны буллезные (рис. 3), фиксированные 

 лекарственные проявления, острый генерализованный 

экзематозный пустулез, буллезная экзантема, синдром Сти-

венса-Джонсона (рис. 4) и токсический эпидермальный 

некролиз (рис. 5) вследствие введения ЙКП. Эти случаи 

требуют привлечения к лечению пациентов дерматолога 

и проведения лабораторного обследования для выявления 

возможных поражений внутренних органов (печени, почек, 

желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и др.).

Все перечисленные формы лекарственных реакций под-

робно описаны в соответствующей литературе.

Диагностика ГЧ к ЙКП базируется на общих принципах 
диагностики лекарственной аллергии и включает подробный 
сбор аллергологического анамнеза, физикальное обследование 
пациента, проведение кожных и лабораторных тестов с пред-
полагаемыми препаратами-аллергенами.

Одним из основных и широко используемых подходов 

в диагностике ГЧ к лекарственным препаратам является 

проведение кожных проб, к которым относят прик-тест, 

внутрикожную пробу и патч-тест.

Прик-тест проводится на тыльной стороне предплечья 

с использованием преимущественно часто применяемых 

препаратов. Если это возможно, то всегда нужно тестиро-

вать действующее вещество и другие вещества, входящие 

в состав препарата. У пациентов, страдающих крапивни-

цей, прик-тест должен проводиться с минимальной кон-

центрацией с последовательным ее увеличением. Концен-

трации препаратов для проведения прик-тестов описаны 

в литературе. Результаты реакций оцениваются с помощью 

стандартных критериев. Положительной реакцией считают 

образование волдыря более 3 мм в диаметре с окружающей 

эритемой через 20 мин после проведения пробы. Тестирова-

ние лекарственных препаратов требует оценки результатов 

прик-тестов и через 24 ч после проведения пробы. Прик-тест 

имеет хорошую диагностическую ценность в исследова-

нии реакций ГЧ немедленного типа, например, вызванных 

β-лактамными антибиотиками и анестетиками.

Внутрикожная проба проводится только в случае, если 

прик-тест дал отрицательный результат. Данная проба 

не проводится у пациентов с синдромом Стивенса-Джон-

сона, токсическим эпидермальным некролизом, лейко-

цитокластическим васкулитом, поскольку может вызвать 

повторное развитие указанных патологий. С осторожно-

стью внутрикожная проба должна проводиться больным 

с синдромом медикаментозной реакции с эозинофилией 

и системными симптомами (DRESS-синдром). Внутри-

кожные пробы не применяются в случаях крапивницы, 

ангиоотека и анафилаксии. Широко используются при 

исследовании β-лактамных антибиотиков и анестетиков. 

При этом одной из основных областей их применения яв-

ляется диагностика ГЧ замедленного типа на антибиотики, 

радиоконтрастные препараты, соли платины, гепарины. 

Проведение этих проб требует наличия стерильных форм 

препаратов, поэтому их применение может быть ограни-

чено наличием коммерческих форм выпуска. Тем не менее 

в центрах, имеющих специальное оборудование и соответ-

ствующий опыт, могут изготавливаться формы для тести-

рования из неинъекционных препаратов (например, могут 

растворяться порошки из капсул или таблетки, лишенные 

оболочки). Такие диагностические формы изготавлива-

ются в ламинарных боксах с последующей стерилизую-

щей фильтрацией с использованием одноразовых систем. 

 Растворы для тестирования изготавливают не позднее 

чем за 2 ч до проведения проб. Следует тщательно оценить 

возможные риски и иметь необходимое оборудование и ме-

дикаменты для оказания неотложной помощи пациентам. 

Внутрикожная проба проводится стерильным шприцем, 

начиная с минимальной концентрации, которая может 

быть последовательно увеличена. Отрицательный кон-

троль выполняется с 0,9% раствором натрия хлорида или 

со специальным растворителем, используемым для раз-

ведения препарата. Положительный контроль может быть 

выполнен с раствором гистамина 1 мг/мл. Исследуемый 

раствор вводят в дозе от 0,02 до 0,05 мл или в объеме, доста-

точном для образования папулы диаметром 1-3 мм. Время 

оценки варьирует от 20 до 30 мин. Оценка результатов за-

висит от использованного объема исследуемого препарата. 

Положительной считается реакция, если диаметр образо-

вавшегося элемента больше 2 диаметров инъекционной 

папулы или превышает на 3 мм ее диаметр. При оценке 

через 24 ч и позднее реакция считается положительной 

при развитии инфильтрированного эритематозного эле-

мента. Однако данный метод в настоящее время нуждается 

в стандартизации.

Патч-тесты применяются для поиска подозреваемого 

препарата при генерализованной экземе, системном кон-

тактном дерматите, синдроме бабуина (синдром аллерги-

ческого контактного дерматита), макулопапулярной сыпи, 

Продолжение на стр. 28.

Рис. 1. Крапивница

Рис. 2. Макулопапулярная сыпь

Рис. 3. Буллезный дерматит

Рис. 4. Синдром Стивенса-Джонсона

Рис. 5. Токсический эпидермальный некролиз
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остром генерализованном эритематозном пустулезе и фик-

сированной медикаментозной сыпи. В некоторых случаях 

применение патч-теста оправдано при DRESS-синдроме, 

однако данная проба практически не используется при 

крапивнице, синдроме Стивенса-Джонсона, токсическом 

эпидермальном некролизе, васкулитах.

В зависимости от исследуемых групп препаратов кож-

ные пробы имеют различное диагностическое значение. 

Прогностическое значение кожных проб на лекарственные 

препараты в случае отрицательных результатов этих проб 

до настоящего времени остается окончательно не установ-

ленным. В литературе упоминаются случаи, когда после 

отрицательного патч-теста у пациента были получены по-

ложительные результаты внутрикожной пробы. Более того, 

было показано повторное развитие у пациента клиниче-

ской кожной реакции на препарат после отрицательных 

патч-, прик-тестов и внутрикожной пробы. Сообщается, 

что до 10-17% пациентов после отрицательных кожных 

проб проявляют клиническую реактивность после приема 

тестовой дозы препарата. Такие случаи наблюдались при 

приеме β-лактамных антибиотиков, макролидов, параце-

тамола, кортикостероидов, а также рентгеноконтрастных 

препаратов. Таким образом, при проведении кожных проб 

у больных с нетяжелыми реакциями замедленной ГЧ ре-

комендуют такой алгоритм: проводят медикаментозный 

патч-тест; если результат отрицательный, то выполняют 

другие кожные пробы с немедленным и отсроченным уче-

том результатов. В случае ГЧ немедленного типа проводят 

патч-тест и внутрикожную пробу.

У пациентов, имеющих в анамнезе реакции ГЧ к ЙКП за-

медленного типа (например, генерализованную экзантему), 

целесообразно проведение патч-тестов и внутрикожных 

проб с отсроченной оценкой их результата (через 1-3 дня) 

для определения препарата, который удовлетворительно пе-

реносится. Пробы выполняют с неразведенным препаратом, 

поскольку разведения 1/10 дают много ложнонегативных 

результатов. Если препарат, вызвавший ранее клиническую 

реакцию ГЧ, при кожном/внутрикожном тестировании дает 

отрицательный результат, то все равно необходимо избегать 

его повторного применения, так как прогностическое зна-

чение такого тестирования пока окончательно не доказано.

Поскольку серьезными противопоказаниями к проведе-

нию провокационных медикаментозных тестов являются 

генерализованная буллезная сыпь, острый генерализо-

ванный экзантематозный пустулез, токсический эпидер-

мальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, тяжелые 

проявления анафилаксии, то такое тестирование с ЙКП 

в настоящее время в большинстве случаев не рекомендуется.

К сожалению, возможности лабораторной диагностики 

реакций ГЧ к ЙКП пока ограничены. Так, определение 

специфических IgE к лекарственным препаратам возможно 

не для всех из них, а сам метод широко используется без до-

статочных доказательств его эффективности. Выявление 

специфических IgE (например, к пенициллину, мышечным 

релаксантам, химопапаину, столбнячному анатоксину и др.) 

еще не устанавливает диагноз лекарственной аллергии. 

Только сочетание клинических проявлений, результатов 

кожных проб и выявление специфических IgE может сви-

детельствовать об IgE-зависимом механизме ГЧ. В насто-

ящее время мировой рынок преимущественно занимают 

три основные тест-системы – ImmunoCAP (ThermoFisher, 

ранее Phadia), Immulite (Simens), Hytec-288 (Hycor). Все они 

используют общий принцип взаимодействия аллергена 

с сывороточным IgE, определяемым вторичным конъюга-

том анти-IgE с ферментом, катализирующим превращение 

специфического субстрата с появлением света, цвета или 

флюоресценции. Для лабораторной диагностики немед-

ленных реакций ГЧ может быть применен тест актива-

ции базофилов с оценкой экспрессии CD63 или CD203c. 

 Чувствительность теста составляет 46,2-61,5%, специфич-

ность 88,4-100%. Однако в настоящее время отсутствует 

убедительная доказательная база клинической значимости 

теста и требуется его дальнейшее изучение.

Учитывая, что тучные клетки и базофилы являются од-

ними из основных клеток-эффекторов реакции ГЧ немед-

ленного типа, особую важность приобретает определение 

медиаторов (гистамина, триптазы, карбоксипептидов, 

химаз, гепаринов, высвобождающихся немедленно, лей-

котриенов, простагландинов и цитокинов, продуцируемых 

de novo), выделяемых этими клетками при их активации. 

Наиболее часто в клинической практике определяют кон-

центрацию гистамина, триптазы и лейкотриенов, хотя убе-

дительных данных о практическом использовании таких 

анализов для диагностики ГЧ к ЙКП пока нет.

Участие Т-лимфоцитов в развитии реакций ГЧ замедлен-

ного типа к лекарственным препаратам –  хорошо доказанный 

факт. Лабораторная диагностика этого типа ГЧ основывается 

на количественной оценке активности препарат-специфи-

ческих Т-лимфоцитов. В настоящее время применяется как 

традиционный тест трансформации лимфоцитов, так и со-

временные методы оценки с помощью многоцветной про-

точной цитометрии. Так, после стимуляции Т-лимфоцитов 

на их поверхности начинают экспрессироваться активаци-

онные маркеры, такие как СD25, CD69, CD71 и HLA-DR. Эти 

активационные молекулы легко определяются с помощью 

проточной цитометрии. В настоящее время не достаточно 

доказательной базы для применения этих маркеров в кли-

нической практике. В частности, ограничены доказатель-

ства применения CD69 как маркера ГЧ замедленного типа. 

Учитывая, что Т-клетки опосредуют развитие множества 

реакций подобного типа с поражением кожи, достаточно 

широко используется оценка экспрессии кожного хоминг-

рецептора –  кожного лимфоцит-ассоциированного антигена 

(CLA). Экспрессия CLA на активированных Т-лимфоцитах 

периферической крови проводится методом проточной ци-

тометрии. Кроме того, некоторые хемокиновые рецепторы 

(CCR) могут усиливать свою экспрессию на мембранах Тх1- 

и Тх2-клеток –  CCR4, CCR7 и CCR10.

В литературе имеется значительное число данных, под-

тверждающих возможность определения некоторых цито-

кинов для установления природы побочных реакций на ле-

карственные препараты. Определение цитокинов может 

проводиться двумя основными коммерчески доступными 

методами, к которым относятся ферментативная иммуно-

сорбентная «точка» (Enzyme-Linked ImmunoSpot, ELISPOT) 

и проточная цитометрия.

Однако несмотря на кажущееся изобилие лабораторных 

методов диагностики реакций ГЧ, практически ни один 

из них не получил широкого распространения в определе-

нии ГЧ к ЙКП.

Лечение пациентов с ГЧ к ЙКП основано на общих принци-
пах оказания медицинской помощи пациентам с лекарствен-
ной аллергией, включая анафилаксию. В настоящее время 

отсутствуют достоверные данные о реальной возможности 

прогнозирования развития тяжелых анафилактических 

реакций на ЙКП. Имеется информация о том, что в Ве-

ликобритании на протяжении 10 лет отмечено 10 смертей 

вследствие анафилактических реакций на ЙКП, а боль-

шинство умерших при жизни ранее получали данные пре-

параты. Но, как правило, пациенты с анафилактическими 

реакциями выздоравливали, если получали своевременную 

и соответствующую медицинскую помощь. Необходимо 

подчеркнуть, что пациенты после введения ЙКП должны 

оставаться под наблюдением медицинского персонала 

не менее чем 15 мин, и при этом обязательно должен сохра-

няться венозный доступ. Как указывалось выше, реакции 

немедленной и замедленной ГЧ к ЙКП обычно проявля-

ются кожными нарушениями различной степени тяжести, 

при которых элиминация препарата-аллергена, применение 

антигистаминных препаратов, топических и системных 

глюкокортикоидов имеют достаточно высокую терапевти-

ческую эффективность.

Основные же принципы оказания помощи пациентам 

с лекарственной аллергией, в том числе анафилаксией, 

вызванной введением ЙКП, не отличаются от общепри-

нятых и детально описаны в «Уніфікованому клінічному 

протоколі екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) 

та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

«Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію» (2015).

Профилактика развития ГЧ к ЙКП
Установлено, что основным фактором риска развития тя-

желой реакции ГЧ является наличие в анамнезе у пациента 

задокументированной подобной реакции на контрастные 

препараты. Если пациент нуждается в проведении исследо-

вания с контрастированием, ему необходимо вводить другой 

(лучше ранее не использованный) контрастный препарат 

и избегать применения средства, ранее вызвавшего реакцию 

ГЧ. Низкая перекрестная реактивность между различными 

ЙКП с большой долей вероятности предусматривает, что 

другой препарат может переноситься удовлетворительно. 

Тем не менее необходимо учитывать возможность пере-

крестной реактивности, а также тот факт, что диагностиче-

ская ценность отрицательного прик-теста в таких случаях 

окончательно не доказана.

Согласно существующей точке зрения сообщение па-

циентом об «аллергии на йод» не является фактором риска 

аллергических реакций на контрастные препараты, но ука-

зание в анамнезе об аллергии на морепродукты увеличивает 

риск побочных эффектов при введении ЙКП. Аллергию 

на морепродукты саму по себе не следует рассматривать как 

абсолютное противопоказание к внутривенному контрасти-

рованию. Нет никаких оснований полагать, что «аллергия 

на йод», указанием на которую являются кожные реакции 

при использовании антисептиков, будет иметь особое зна-

чение при внутривенном введении контрастных веществ.

Пациенты, имеющие в анамнезе реакцию ГЧ немедлен-

ного типа, должны иметь браслет «аллергика» с указанием 

названия причинно-значимого препарата. Такие пациенты 

обязательно должны иметь соответствующие записи в ам-

булаторной карте, а также должны быть внесены в базы 

данных лечебных учреждений, где пациенты могут получать 

медицинскую помощь.

Эффективность премедикации глюкокортикоидами и ан-

тигистаминными препаратами в предотвращении реакций 

ГЧ к ЙКП остается противоречивой. Опубликованы данные 

о развитии серьезных анафилактических реакций после 

проведенной полноценной премедикации. Последняя может 

проводиться глюкокортикоидами (бетаметазон, метил-

преднизолон, преднизолон) для уменьшения проявлений 

симптомов нарушения дыхания и гемодинамики, а также 

инъекционными формами антигистаминных препаратов 

І поколения (гидроксизин, клемастин, дифенгидрамин, 

хлорфенирамин) для снижения клинических проявлений 

дыхательных и кожных реакций. Комбинация циметидин-

клемастин может несколько снижать возможность развития 

ангиоотека. Примером премедикации у пациентов с ранее 

развивавшимися реакциями ГЧ к ЙКП может служить 

следующая схема: назначение перорально 50 мг предни-

золона за 13, 7 и 1 ч до введения и 50 мг дифенгидрамина 

внутривенно или внутримышечно, или перорально за 7 и 

1 ч до инъекции. В неотложных ситуациях 50 мг метилпред-

низолона вводится каждые 4 ч до введения контрастного 

препарата.

Следует отметить, что нет убедительных данных о том, 

что наличие аллергии на другие вещества или продукты 

может служить предиктором тяжелых реакций ГЧ к не-

ионным препаратам. В то же время неконтролируемая брон-

хиальная астма может быть фактором риска бронхоспазма, 

а сердечно-сосудистые заболевания и прием β-блокаторов 

могут утяжелять течение анафилаксии, вызванной введе-

нием ЙКП. Существуют также немногочисленные дан-

ные, предполагающие, что наличие аллергических реакций 

на морепродукты может быть фактором риска развития 

ГЧ к ЙКП.

В настоящее время нет общепризнанного протокола для 

профилактики развития реакций ГЧ замедленного типа 

у пациентов, имевших их ранее. Предполагается целесо-

образность перорального назначения преднизолона в дозе 

50 мг за день до введения ЙКП и по 25 мг ежедневно в те-

чение 3 дней после этого. Если симптомы реакции раз-

виваются, то дозу преднизолона увеличивают до 50 мг/сут. 

 Поскольку эффективность такой профилактики оконча-

тельно не доказана, то у пациентов с предшествующими 

тяжелыми кожными реакциями необходимо избегать по-

вторного применения любых ЙКП.

Среди пациентов, формирующих группу риска, следует 

выделить также: 1) больных с документированными экзан-

темами и контактным дерматитом при использовании пре-

паратов; 2) больных с активными проявлениями вирусных 

инфекций; 3) больных, принимающих гидралазин, стра-

дающих системной красной волчанкой, лимфомой, пере-

несших трансплантацию костного мозга. Описаны также 

случаи повышения риска развития кожных проявлений 

ГЧ к ЙКП у пациентов, получавших терапию интерлей-

кином-2.

В случае необходимости проведения визуализации у па-

циентов, имеющих доказанную ГЧ к ЙКП, радиолог имеет 

возможность выбора других методов без применения кон-

траста, например, ультразвукового исследования, магнитно-

резонансной томографии, ядерного резонанса и др.

Список литературы находится в редакции.
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Несостоятельность понятия аллергии на йод 
и гиперчувствительность к йодсодержащим 

контрастным препаратам

С.В. Зайков, д. мед. н., профессор, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика (г. Киев); 
И.П. Кайдашев, д. мед. н., профессор, Украинская медицинская стоматологическая академия (г. Полтава)

Продолжение. Начало на стр. 26.
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

ДУМКА СПЕЦІАЛІСТА

За результатами низки досліджень, 

у 30-45% хворих ХОЗЛ поєднується з іше-

мічною хворобою серця (ІХС), до того ж 

кількість таких хворих в останні роки не-

впинно зростає [3]. Як ІХС, так і ХОЗЛ 

дебютують приблизно в одному віці, 

оскільки характеризуються спільними 

факторами ризику їх виникнення (хро-

нічне запалення, куріння, гіподинамія, 

ожиріння, несприятливі умови навко-

лишнього середовища, чоловіча стать) [4].

Зниження об’єму форсованого видиху 

за 1-шу секунду (OФВ
1
) на 10% збільшує 

імовірність смерті при такій коморбідній 

патології на 14% [5]. Вважають, що вза-

ємне обтяження як з боку кардіальної, так 

і з боку респіраторної систем сприяє збіль-

шенню частоти дестабілізації коронарного 

кровотоку, виникненню порушень серце-

вого ритму, зокрема фібриляції передсердь 

і раптової серцевої смерті [6]. Маркером 

раптової смерті у таких пацієнтів є безбо-

лісна ішемія міокарда [7]. Шлуночкові по-

рушення ритму, порушення дифузії і тран-

спортування кисню, застосування аміно-

філіну й короткодіючих або неселективних 

β
2
-агоністів значно погіршують прогноз 

життя пацієнтів з кардіореспіраторною 

коморбідною патологією [8]. Відсутність 

ефективних і безпечних рекомендацій 

з приводу лікування такої сукупної пато-

логії змушує шукати нові медикаментозні 

й немедикаментозні підходи до вирішення 

цієї проблеми.

Як засоби корекції коморбідності й на-

явних у хворих поліорганних порушень 

заслуговують на увагу коректори мета-

болізму. Корекція метаболізму –  це вве-

дення в організм хімічних речовин, які 

самі не є субстратами, але регулюють ок-

ремі метаболічні процеси (статини, ін-

гібітори ангіотензинперетворювального 

ферменту, парціальні інгібітори β-окис-

лення жирних кислот (ЖК) тощо). Згідно 

із сучасними уявленнями «ідеальний» 

коректор метаболізму має перешкоджати 

накопиченню в клітинах великої кіль-

кості недоокислених ЖК (запобігати по-

шкодженню клітинних мембран), активу-

вати захоплення та окислення клітинами 

глюкози, пригнічувати утворення лак-

тату і стимулювати окислення пірувату, 

а також бути здатним перешкоджати утво-

ренню активованих форм кисню (запобі-

гати оксидативному стресу). Найбільше 

критеріям «ідеального» коректора метабо-

лізму відповідає добре відомий мельдоній, 

оскільки тією чи іншою мірою він впли-

ває на всі три складові зазначених вище 

метаболічних процесів [9].

Механізм терапевтичної й захисної дії 

мельдонію полягає в його впливі на рівень 

карнітину, триметиламіноксиду і метабо-

лічні ланки енергетичного ланцюга, що 

забезпечує більш економне та ефективне 

функціонування клітини в умовах браку 

кисню. За наявності ІХС у хворих із ХОЗЛ 

важливими є й антиішемічні ефекти мель-

донію, що досягаються шляхом зниження 

інтенсивності окислення ЖК в умовах іше-

мії (економія кисню), активації механіз-

мів захоплення та окислення глюкози для 

виробництва енергії, фармакологічного 

тренування  (прекондиціонування, запуск 

 компенсаторних механізмів –   тренування 

через пригнічення синтезу карнітину), 

індукції біосинтезу оксиду азоту (NO), 

а також у результаті виникнення вазоак-

тивних ефектів унаслідок зниження опору 

периферичних судин [10].

У дослідженні V. Dzerve і співавт. було 

доведено ефективність мельдонію сто-

совно поліпшення систолічної функції 

і артеріального судинного тонусу, підви-

щення стійкості до гіпоксичного стресу 

і зменшення симптомів стенокардії у хво-

рих із коморбідним ХОЗЛ [11, 12]. Також 

у плацебо-контрольованому подвійному 

сліпому рандомізованому дослідженні 

було визначено дозозалежне підвищення 

толерантності до фізичних вправ у паці-

єнтів зі стабільною стенокардією, що от-

римували стандартну терапію в поєднанні 

з мельдонієм [13].

Останніми роками мельдоній активно 

застосовують у комплексному медика-

ментозному відновлювальному лікуванні 

ХОЗЛ у літніх пацієнтів, що також страж-

дають на сукупну серцево-судинну пато-

логію.

У роботі І.Н. Мишкіної і співавт. було 

досліджено 140 пацієнтів із ХОЗЛ віком 

від 60 до 76 років. Залежно від схеми 

 медикаментозного лікування пацієнтів 

 методом рандомізації було розподілено 

на дві групи. Хворі 1-ї групи (80 осіб) од-

ночасно з препаратами базисної терапії 

(інгаляційними бронходилататорами, 

кортикостероїдами, муколітиками, від-

харкувальними засобами) отримували під 

час стадії стабільного перебігу мельдоній 

у дозі 3 г/добу протягом 3 міс; повторний 

курс лікування мельдонієм –  через 6-7 міс. 

Пацієнти 2-ї групи (60 осіб) отримували 

лише базисну терапію згідно зі стандар-

тами лікування GOLD (Global Initiative for 

Chronic Obstructive Lung Disease). У всіх 

хворих на тлі терапії відзначали чітку по-

зитивну динаміку перебігу кардіореспіра-

торної коморбідної патології (табл. 1) [14].

Відповідно до результатів дослідження 

(табл. 1) дещо більш виражені зміни спо-

стерігалися у хворих, які отримували 

паралельно з базисною терапією мель-

доній. Так, у хворих 1-ї групи дистанція 

за 6 хв ходи достовірно збільшилася через 

3 і 12 міс на 24 і 26% відповідно. У 2-й групі 

дистанція при проходженні тесту з 6-хви-

линною ходою через 3 і 12 міс також збіль-

шилася, але менш суттєво –  на 20 і 23% 

відповідно.

Протягом року у хворих відзначали 

поступове поліпшення скорочувальної 

здатності міокарда, що  характеризувалося 

збільшенням фракції викиду (ФВ) і зни-

женням індексу скоротливості (ІС) у па-

цієнтів обох груп. При цьому статистично 

значуще збільшення ФВ спостерігали 

лише через 12  міс у пацієнтів, що при-

ймали мельдоній. ФВ у 1-й і 2-й групах 

зросла на 7,8 і 5,6% відповідно. Особливе 

значення має зниження ІС –  показника, 

який найбільш чітко відображає від-

новлення скорочувальної здатності міо-

карда. ІС знижувався у хворих обох груп 

як через 3, так і через 12 міс. До кінця спо-

стереження ІС знизився на 61% (р<0,05) 

в 1-й групі і на 45% (р<0,05) –  у 2-й. Важ-

ливим є той факт, що кінцеві результати 

за цим показником достовірно різняться 

між двома порівнюваними групами, що 

дало змогу припустити, що мельдоній 

справляє антигібернуючий ефект.

Позитивні зміни в гемодинамічному 

статусі хворих вплинули і на показники 

бронхіа льної обстру к ції. За даними 

пікфлоуметрії, найбільший щоденний 

приріст пікової об’ємної шви дкості 

(ПОШ) форсованого видиху у хворих 

1-ї групи становив від  4,1-12 до 22,7% 

з максимальним приростом до вихідних 

показників після 30-денного лікування. 

Після комплексного лікування з дода-

ванням мельдонію протягом 3 міс у хво-

рих 1-ї групи відзначався приріст показ-

ників ОФВ
1
 і ПОШ форсованого видиху 

(відповідно 30 і 14,8%), що є маркером 

зворотної бронхіальної обструкції, тобто 

зміни ОФВ
1
 і ПОШ форсованого видиху 

стали помірними; також збільшилися 

життєва ємність легень (ЖЄЛ) і форсо-

вана життєва ємність легень (ФЖЄЛ) 

на 11,2 і 11,8% відповідно, майже досяг-

нувши норми (табл. 2) [14].

� Отже, застосу вання метаболіч-
ної терапії мельдонієм у поєднанні 

з призначенням стандартної базисної 
терапії є доцільним у пацієнтів із ХОЗЛ. 
Такий медикаментозний підхід позитивно 
впливає на перебіг як самого ХОЗЛ, так 
і коморбідної серцево-судинної патоло-
гії, що є поширеною серед пацієнтів стар-
шої вікової групи.

Вітчизняним препаратом мельдонію є 
Мілдрокард-Н® (Nikopharm, Україна), який 
випускається у вигляді розчину для ін’єкцій 
100 мг/мл в ампулах по 5 мл, що є зручним 
у використанні мельдонію в будь-якій схемі 
застосування. 

Список літератури знаходиться в редакції.

Медикаментозна реабілітація хворих 
на хронічне обструктивне захворювання легень

Ю.О. Іванченко

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є однією з провідних причин смертності населення 
в сучасному українському суспільстві. В Україні поширеність ХОЗЛ становить близько 3 тис. випадків на 100 тис.
населення; частка цього захворювання в структурі загальної смертності –  4% [1]. Головними причинами смерті 
хворих на ХОЗЛ є: гостра дихальна недостатність –  38%, легеневе серце –  13%, гострий коронарний синдром – 12%, 
легеневі інфекції –  11%, повторні емболії легеневої артерії –  10%, серцеві аритмії –  8%. Госпітальна летальність 
хворих із ХОЗЛ коливається в межах від 5 до 10%, а при напруженні вуглекислого газу (СО

2
) крові 

<50 мм рт. ст. 6- і 12-місячна летальність становить 33 і 43% відповідно [2].
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Ю.О. Іванченко, к. мед. н., провідний спеціаліст мережі приватних клінік VIVA, м. Київ

Таблиця 1. Зміна структурно-функціональних параметрів серця в  обстежених 
пацієнтів на тлі базисної терапії і при додаванні до неї мельдонію

Показник
1-ша група 2-га група

р
Початково 3 міс 12 міс Початково 3 міс 12 міс

Дистанція 
за 6 хв ходи, м

341±19,5 416,3±19,9* 436,5±20,2* 342±811 412,4±25,6* 421±18,8* <0,05

Кінцевий 
діастолічний розмір 
лівого шлуночка, мм

52,46±1,34 50,6±1,23 49,5±2,1* 54,6±1,2 54,5±1,5 54,0±1,2 <0,05

Ліве передсердя, мм 38,3±0,77 36,4±0,9 34,1±1,0* 38,2±0,6 40,4±1,02 37,6±1,2 <0,05

Фракція викиду, % 53,2±1,6 56,4±1,3 58,6±1,6* 51,4±1,5 53,4±2,1 54,1±1,9 >0,05

Індекс 
скоротливості

2,3±0,4 1,6±0,8 1,4±0,8* 2,4±0,3 1,9±0,2* 1,8±0,9 <0,05

Примітки. *Достовірність відмінності початкових і кінцевих параметрів; р –  достовірність відмінності між кінцевими 
результатами в 1-й і 2-й групах.

Таблиця 2. Динаміка спірографічних показників у хворих на ХОЗЛ 
на тлі базисної терапії та при додатковому застосуванні мельдонію

Показник

Допустимі 
показники 

(Pred)
 М±m

Початкові 
показники 

(до лікування, 
A1), М±m

A1/Pred до 
лікування, %

М±m

А2 після 
лікування,

М±m

А2/А1 після 
лікування, 

%
М±m

ЖЄЛ, л
1-ша група 3,79±0,78 2,753±0,87** 71,8±16,6 3,1±0,88 11,2

2-га група 3,75±0,77 2,682±0,92** 71,3±15,6 2,8±0,88 10,4

ФЖЄЛ, л
1-ша група 3,67±0,71 2,742±0,88 73,5±17,2 3,242±1,12 11,8

2-га група 3,62±0,64 2,756±0,87 72,5±16,2 2,982±1,12 10,4

ОФВ
1
, % до 

належного

1-ша група 2,89±0,54 1,58±0,67*** 54,9±19,7 2,062±1,2*** 30

2-га група 2,89±0,62 1,56±0,72*** 54,4±18,6 1,882±1,2*** 20,6

ОФВ
1
/ФЖЄЛ, 

%

1-ша група 78±1,14 56,7±13,57 71,7±18,1 65,5±17,6 11,5

2-га група 78±11,5 57,82±13,27 72,4±18,4 67,5±17,6 11,7

ПОШ видиху, 
л/с

1-ша група 7,56±1,05 4,161±1,93*** 54,4±23,7 4,881±1,86*** 14,8

2-га група 7,43±1,23 4,25±1,84*** 54,4±23,7 4,8±1,75*** 12,9

Примітки. *Достовірність відмінностей початкових показників до лікування (А1) та допустимих показників (Pred)
і показників після лікування (А2) з початковими показниками (А1); *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001.



30

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
ОГЛЯД 

У світі на лічується близько 334 м лн осіб, 

 хворих на цю недугу, з яких щорічно 250 тис. 

помирають [2]. За даними Всесвітньої органі-

зації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість паці-

єнтів із діагнозом «бронхіальна астма» стрімко 

зростає, а експерти прогнозують приєднання 

до них до 2025 року ще 100 млн осіб. Проте 

астма –  не вирок. За належного медикаментоз-

ного контролю захворювання не стає на заваді 

активному повноцінному життю. Наприклад, 

Томас Долан (народився 1975 року), плавець, 

дворазовий олімпійський чемпіон, переможець 

чемпіонатів світу, більшу частину своєї кар’єри 

хворів на тяжку форму астми. Визначних резуль-

татів досягла також плавчиня Ребекка Едлінгтон 

(народилася 1989 року), яка, будучи астматиком, 

стала олімпійською чемпіонкою. З цим пошире-

ним діагнозом можна не лише по-олімпійськи 

плавати, а й бігати, як ефіопський марафонець 

Хайле Гебреселассіє, що неодноразово ставав 

чемпіоном світу в бігу на дистанції 10 тис. мет-

рів. БА також виявили у чотирикратної чемпі-

онки світу лижниці Маріт Бйорген. Більшість 

цих людей жили і досягали успіхів у період, коли 

новітніх ефективних засобів для лікування БА 

ще не існувало.

Сьогодні більшість пацієнтів з астмою зав-

дяки сучасним високотехнологічним доставко-

вим пристроям та препаратам мають можливість 

лікувати і контролювати своє захворювання під 

наглядом фахівців у пульмонологічних клініках 

держави.

� Про контрольованість БА можна говорити 
в тому випадку, коли хворий відзначає відсут-

ність нічних і денних симптомів, немає необхід-
ності в швидкодіючих симптоматичних засобах 
(β

2
-агоністах) або потреба в них знижена, зберіга-

ється нормальна життєва активність, показники 
функції зовнішнього дихання перебувають у межах 
норми чи вірогідно не відрізняються від неї [4].

Складний механізм розвитку захворювання 

полягає у специфічному алерго-імунологічному 

характері процесу. Активовані Т-лімфоцити, 

контролюючи IgE-опосередковану відповідь, 

спричинюють активацію лейкоцитів, зокрема 

еозинофі лів. Ві дбу вається імбібіці я к літи-

нами запалення слизової оболонки бронхів, що 

в подальшому призводить до набряку та ушко-

дження епітелію. Оголення рецепторного апа-

рату бронхів формує синдром гіперреактивності 

дихальних шляхів. Принципове значення має 

той факт, що ознаки запалення зберігаються 

 навіть за відсутності загострення БА, а це потре-

бує майже постійного контролю [3].

Реверсивність патологічного процесу може 

забезпечити лише адекватна, перманентна те-

рапія препаратами із впливом на обидві ланки 

патогенезу. І хоча ви лік у вати БА повністю 

поки що неможливо, але досягнути контролю 

над захворюванням та надати пацієнту шанс 

жити повноцінним життям давно вже до снаги 

і в нашій державі. Слід пам’ятати, що відсутність 

або неналежна терапія захворювання призво-

дить до незворотних змін дихальних шляхів, які 

пов’язані з ремоделюванням бронхів.

Ступінь контрольованості астми та ефектив-

ність лікування з’ясовують із застосуванням 

опитува льників: астма-контроль тест (АСТ) 

та визначення контролю астми (ACQ). Останні 

редакції Глобальної ініціативи з питань бронхі-

альної астми (Global Initiative for Asthma, GINA) 

чітко окреслюють циклічний підхід до ведення 

хворих на астму, який передбачає своєчасну ко-

рекцію терапії на основі регулярної переоцінки 

ст у пен я тя ж кості зах ворюванн я. К інцевою 

метою лікування хворих на БА є контроль клі-

нічних проявів захворювання протягом трива-

лого часу з урахуванням безпечності лікування, 

потенціалу розвитку небажаних проявів, варто-

сті лікування [5].

Хронічний запа льний процес брон х іа ль-

ного дерева потребує терапії, що впливатиме 

на широкий спектр патогенетичних процесів. 

Оскільки патологічний процес локалізується 

в дихальних шляхах, то найбільш ефективним 

способом застосування лікарських препаратів є 

інгаляційний. При цьому нівелюється так зва-

ний ефект f irst-pass (ефект першого проходу) 

та зниження активності препарату в печінці [6]. 

Інгаляційні кортикостероїди (ІКС) сьогодні 

розглядають як препарати першого ряду для по-

долання БА, оскільки вони зменшують кількість 

комплексів антиген-антитіло, пригнічують про-

дукцію антитіл, утворення вільного гістаміну, 

викликають релаксацію гладкої мускулатури 

бронхів. 

� Регулярне застосування ІКС у низьких дозах 
рекомендовано:

• за наявності симптомів більше двох разів 
на місяць;

• у разі прокидань уночі внаслідок симптомів 
БА більше одного разу на місяць;

• за наявності будь-яких симптомів БА та будь-
якого фактора ризику розвитку загострень (напри-
клад, потреба в пероральних кортикостероїдах 

(КС) упродовж останніх 12 місяців, низький по-
казник обсягу форсованого видиху за 1-шу се-
кунду (ОФВ

1
), лікування БА у відділенні інтен-

сивної терапії).

Якщо захворювання починається у вигляді 

тяжкої неконтрольованої БА або загострення, 

призначають короткий курс пероральних КС 

і розпочинають контролюючу терапію (високі 

дози ІКС) [7]. Слід, однак, зазначити, що за три-

валого їх застосування можуть виникнути такі 

побічні дії та серйозні порушення: знижується 

активність Т-лімфоцитів, га льмується утво-

рення антитіл, знижується фагоцитоз і лім-

фопоез, пригнічується формування елементів 

 активної мезенхіми і рубцевої тканини.

Зазначені вище порушення призводять до по-

жвавлення і генералізації мікрофлори в орга-

нізмі. І в такій ситуації надзвичайною загро-

зою може стати туберкульоз [8]. Бактерії, що 

викликають це захворювання, мають ідеальну 

ст ратег ію поширенн я і ви ж иванн я. У світ і 

майже кожну секунду з’являється новий хво-

рий. Як правило, несвоєчасне виявлення, не-

правильна діагностика, відсутність адекватного 

контролю за амбулаторним етапом лікування є 

причинами зростання захворюваності в усьому 

світі й особливо в Україні.

У квітні 1993 року ВООЗ оголосила про епі-

дем і ю т у берк ул ьозу я к п ро глоба л ьн у не-

безпек у та окресли ла мотиваційні ск ладові 

 необхідності фінансування боротьби з цією 

 недугою на державному рівні. Проте результат 

цієї боротьби в країнах з високим рівнем за-

хворюваності на туберкульоз не є  задовільним 

через різні соціальні передумови та слабкий 

економічний розвиток ци х держав. Посла-

блення боротьби з туберкульозом було перед-

часним, адже ця хвороба не ліквідована в жодній 

 країні [9].

Сьогодні мікобактеріями інфіковано трети ну 

населення Землі. На жа ль, Україна не ста ла 

винятком у цій сумній статистиці. У час роз-

витку нанотехнологій та високоточних мето-

дів  дослідження і лікування проблема сухот, 

Коморбідність бронхіальної астми 
і туберкульозу легень: труднощі лікування 

й перспективи вирішення проблеми

Бронхіальна астма (БА) –  проблема глобального масштабу. Клінічно вона проявляється 

сукупністю респіраторних симптомів: свистяче дихання, скутість у грудній клітці 

та кашель, типові напади експіраторної ядухи, які варіюють за часом та інтенсивністю, 

а також варіабельним обмеженням повітряного потоку в дихальних шляхах [1]. 

Провокативними чинниками загострень є вдихання алергенів, емоційні та психологічні 

перенапруження, забруднення навколишнього середовища, професійні чинники, 

респіраторні інфекції.
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як  називали це захворювання наші предки, на-

буває дедалі небезпечнішого характеру і при-

рівнюється до пандемії. Туберкульоз уже давно 

перестав бути хворобою соціально незахищених 

верств населення, алкоголіків і безхатьків [10]. 

Чинниками поширення захворювання є невирі-

шені соціально-економічні проблеми, високий 

рівень інфікування населення мікобактеріями, 

недостатнє впровадження заходів щодо профі-

лактики останнього. Туберкульоз залишається 

однією з 10 основних причин смерті в усьому 

світі [11].

Туберкульоз у хворих на БА виникає частіше, 

ніж хворі на туберкульоз занедужують на БА. 

Це, як правило, пов’язано з тривалим лікуван-

ням кортикостероїдами [13]. Проте у хворих 

із підозрою на коморбідну патологію потрібно 

проводити ретельний диференційний діагноз 

між істинною БА та астматичними симптомами, 

викликаними органічною бронхолегеневою па-

тологією.

Пригніченн я захисних си л організму при 

тривалій гормональній терапії може призвести 

до суперінфекції ззовні при контакті з бактеріо-

виділювачем чи викликати реактивацію процесу 

внаслідок руйнування фіброзної капсули ста-

рих вогнищ [12]. Туберкульоз легень, що виник 

у хворих, які лікувалися кортикостероїдними 

гормонами, називають «стероїдним» туберку-

льозом. «Стероїдний» туберкульоз характери-

зується лімфогенним поширенням інфекції, 

схильністю до формування вогнищ із масивним 

казеозом [13, 15].

Коморбідність, що виникає в зазначеному 

випадку, негативно впливає на перебіг та про-

гноз обох захворювань і суттєво ускладнює їх 

лікування. Необхідність припинити прийом 

(або хоча б зменшити дозу) гормона льного 

препарат у д л я успішного лік у ванн я т убер-

кульозу загрожує  різким погіршенням стану 

пацієнта, що супроводжується тяжким заго-

стренням БА [14]. На жаль, факт необхідності 

хіміо профілактики препаратом ізоніазид у хво-

рих, що тривало приймають кортикостероїди, 

не береться до уваги. Численна когорта паці-

єнтів із латентним туберкульозом піддається 

значному ризику активації процесу на тлі гор-

мональної терапії [16].

Лікар, розпочинаючи терапію, повинен усві-

домлювати всю складність ситуації, що виникає 

у випадку поєднання двох вищезгаданих нозо-

логічних одиниць. 

� Стратегія застосування ІКС при БА зводиться 
до титрування найменшої дози, що буде ефек-

тивною для лікування недуги. Тобто слід макси-
мально знизити дозу ІКС, утримуючи при цьому 
контроль над астмою. 

У випадку ж перебігу астми на тлі туберкульозу 

легень ця проблема ще більше загострюється, 

тож лікарю необхідно знайти золоту  середину 

в можливості використання ІКС та запобіганні 

подальшій локальній імуносупресії в бронхах. 

Треба вибрати, власне, той препарат, що за най-

нижчої дози матиме достатній  терапевтичний 

ефект контролю БА та не призведе до деструкції 

легеневої тканини та прогресування туберку-

льозу [17, 18].

Серед усіх відомих на світовому фармаце-

втичному ринку інгаляційних кортикостерої-

дів в Україні представлено тільки флутиказону 

пропіонат, будесонід та беклометазон. Флути-

казону пропіонат, будучи лідером серед ІКС для 

лікування БА (за кількістю призначень і прода-

жами), може бути препаратом вибору і в ситуації 

перебігу БА на тлі туберкульозу легень. 

 

� При інгаляційному застосуванні флутиказону 
пропіонат має виражену протизапальну дію, 

зменшує частоту приступів БА, що істотно впливає 
на якість життя пацієнтів [20]. 

Препарат нормалізує функцію легень неза-

лежно від віку і статі хворого, має високу афін-

ність до внутрішньоклітинних кортикостероїд-

них рецепторів, у зв’язку з чим справляє більш 

виражену та довготривалу дію на слизову обо-

лонку бронхів [20].

Але при виборі препарату для лікування, окрім 

хімічної структури молекули, не менш важливу 

роль відіграє вид доставкового пристрою, що дає 

змогу лікувальній речовині потрапити до місця 

призначення в дихальній системі.

Середина XIX століття ознаменувалася запо-

чаткуванням розвитку сучасної інгаляційної те-

рапії. Тоді з’явилися скляні інгалятори –  перші 

пристрої, здатні утворювати штучні аерозолі. 

При використанні інгаляторів препарат достав-

ляється безпосередньо в locus morbi, проте кіль-

кість препарату, що туди потрапить, залежить 

від багатьох чинників. Перш за все частина ае-

розолю осідає на стінках пристрою. Далі все 

залежить від швидкості вдихання препарату, 

тривалості та правильності виконання вдиху па-

цієнтом. Також певний відсоток препарату зали-

шається в ротовій порожнині та горлі. Не менш 

важливе значення для успішного введення адек-

ватної дози препарату має конструкція камери 

аерозолізації, що формує повітротік при вдиху 

та впливає на опірний потік повітря. Крім того, 

терапевтичний ефект залежить від дисперсності 

препарату (розміру часточок).

� Вважається, що для найкращого проникнення 
в дихальні шляхи розмір часточок препарату 

має становити менше 5 мкм [21].

Так, нещодавно проведене гру пою вчених 

на чолі з професором Т.Р. Сосновським у Вар-

шавському технологічному університеті дослі-

дження довело, що при використанні флути-

казону пропіонату, розсіяного за допомогою 

інгалятора нового покоління типу Циклохалер, 

утворюється більш високий відносний відсо-

ток дрібних часточок, що вказує на меншу масу 

активної речовини у вигляді «грубих» аеро-

зольних часточок розміром понад 5 мкм [22]. 

Так, капсули порошкового інгалятора в дозі 125 

та 250 мкг інноваційного флутиказону пропіо-

нату, доставленого за допомогою інга лятора 

Цик лохалер, виявилися еквівалентними від-

повідно 250 та 500 мкг стандартного препарату, 

доставленого через пристрій типу Дискус [22]. 

Високоефективні аерозольні часточки розмі-

ром менше 5 мкм є найкращими при інгаляцій-

ному лікуванні, бо дають змогу використовувати 

менші дози препарату. Більший відсоток дрібних 

корпускул в аерозолі нового складу означає, що 

маса препарату, що осів у верхніх дихальних 

шляхах, зменшиться. Крім того, при доставці 

флутиказону пропіонату через пристрій Цикло-

халер вдалося зменшити кількість часточок роз-

міром менше 3 мкм, що означає зниження кіль-

кості препарату, введеного до легеневих альвеол, 

а отже –  зведення до мінімуму побічних ефектів 

гормонотерапії при БА. А у випадку поєднання 

БА з туберкульозом цей факт є не менш важли-

вим досягненням.

� Застосування препарату Флутіксон фарма-
цев тич ної компанії «Адамед» (Польща), 

до складу якого входить інноваційний флутиказону 
пропіонат із доставковим пристроєм типу 
Циклохалер, суттєво знижує концентрацію інгаля-
ційного кортикостероїду [20, 22], що у випадку 
перебігу БА на тлі туберкульозу легень є,  безумовно, 
сприятливим фактором.

Резюмуючи, слід зазначити, що для випадку 
поєднання БА й туберкульозу, пріоритетне за-
стосування Флутіксону є, можливо, тим ряту-
вальним колом для пацієнта та лікаря, що до-
поможе контролювати БА без впливу на перебіг 
туберкульозу, проте це твердження потребує де-
тальнішого вивчення та проведення досліджень 
із залученням відповідних когорт пацієнтів.
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Этиология заболевания неизвестна. Существуют ги-

потезы генетической детерминированности остеопла-

стической пневмопатии –  описаны семейные слу-

чаи заболевания [2, 6]. Вопросы патогенеза разра-

ботаны недостаточно. Костная ткань формируется 

постепенно из соединительной ткани: коллагеновые 

волокна соединяются в пучки, набухают, гиалини-

зируются, местами обызвествляются. Замурованные 

фибробласты претерпевают изменения: уменьша-

ются в размерах, приобретают угловатую форму. 

Костная ткань увеличивается в объеме за счет 

соединительной ткани. В дальнейшем в костные 

пластинки врастают кровеносные сосуды вместе 

с рыхлой соединительной тканью, богатой клет-

ками, и дают начало образованию костномозговых 

полостей с элементами костного мозга [1].

Выделяют два гистологических типа легочной 

оссификации –  узелковый и ветвистый [7, 8]. Узелко-

вая форма характеризуется отложениями пластинок 

остеоидного материала в альвеолярных простран-

ствах, чаще без элементов костного мозга.

Узелковая форма обычно ассоциирована с за-

болеваниями сердечно-сосудистой системы, кото-

рые приводят к венозному застою крови в системе 

малого круга (митральный стеноз, хроническая ле-

вожелудочковая сердечная недостаточность, идио-

патический гипертрофический субаортальный сте-

ноз) [3, 4, 10].

Ветвистая форма характеризуется наличием вет-

вистых костных образований с элементами кост-

ного мозга, расположенных в интерстиции, которые 

могут выпячиваться в альвеолярные пространства 

[7] (рис. 1). Ветвистая форма обычно характерна для 

идиопатической оссификации –  остеопластической 

пневмопатии [8].

Остеопластическая пневмопатия чаще наблю-

дается у мужчин в возрасте старше 60 лет, однако 

описаны случаи заболевания у женщин и мужчин 

молодого возраста.

Заболевание часто протекает без клинических 

проявлений и выявляется случайно при рентгено-

логическом обследовании. Много случаев данной 

патологии диагностируется при аутопсии. У части 

больных остеопластическая пневмопатия прояв-

ляется одышкой преимущественно инспираторного 

характера и кровохарканьем, спонтанными пневмо-

тораксами. Течение болезни хроническое, медленно 

прогрессирующее. Формируется рестриктивный 

тип нарушений легочной вентиляции с уменьше-

нием диффузионной способности легких [1, 6, 9].

Остеопластическая пневмопатия редко диагно-

стируется при обзорной рентгенографии легких. 

Если патологические изменения присутствуют, 

то они, как правило, локализованы в нижних долях 

в виде ретикуло-узелковых теней. При компьютер-

ной томографии (КТ) определяются более специфи-

ческие неправильной формы тяжи с разветвлени-

ями костной плотности, расположенные в нижних 

долях легких [5] (рис. 2).

Диагностика остеопластической пневмопатии 

трудна, так как заболевание может протекать дли-

тельное время бессимптомно. Такие клинические 

проявления болезни, как одышка, кровохарканье, 

спонтанный пневмоторакс, могут иметь место и при 

многих других интерстициальных заболеваниях 

легких. В связи с отсутствием патогномоничных 

к линических и рентгенологических признаков 

заболевания достоверная диагностика возможна 

только на основании гистологического исследова-

ния тканей, полученных при хирургической биоп-

сии легких [1].

Лечение больных остеопластической пневмопатии 

симптоматическое.

Клинический случай
Пациент Д., 1951 года рождения, житель Черкас-

ской области, наблюдается в ГУ «Национальный ин-

ститут фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Янов-

ского НАМН Украины» (далее –  НИФП) на про-

тяжении трех лет.

В июле 2014 года во время проведения профи-

лактического осмотра на рентгенограмме органов 

грудной полости были выявлены патологические 

изменения в легких, в связи с чем пациент был на-

правлен в НИФП для уточнения диагноза.

Жалоб при поступлении в НИФП не предъявлял. 

Хронических заболеваний органов дыхания в анам-

незе нет. Имеет стаж курения около 20 пачко-лет, 

на протяжении последних 10 лет не курит. В течение 

40 лет работал инженером на гидроэлектростанции, 

имел постоянный контакт с парами масла турбин-

ного трансформатора.

На протяжении 15 лет наблюдается кардиологом 

по поводу ишемической болезни сердца, принимает 

антиагреганты (комбинацию ацетилсалициловой 

кислоты и гидроксида магния), при необходимости 

– антиангинальные средства. В 2011 году перенес 

оперативное вмешательство по поводу аневризмы 

брюшного отдела аорты.

Объективно: состояние удовлетворительное. 

Пациент нормостенического телосложения, удов-

летворительного питания. Кожа и видимые слизи-

стые чистые, сыпи и гиперемии нет. Перифериче-

ские лимфатические узлы не увеличены. Частота 

дыхания –  20/мин. Перкуторный звук –  ясный 

легочный. Аускультативно: над легкими дыхание 

везикулярное, в базальных отделах с обеих сторон 

выслушиваются трескучие хрипы. Частота сер-

дечных сокращений –  88 уд/мин. Артериальное 

давление –  140/90 мм рт. ст. Тоны сердца приглу-

шены, шумов нет. Живот мягкий, печень не уве-

личена. Периферических отеков нет.

Результаты клинического и биохимического анали-
зов крови и мочи –  без особенностей.

КТ (рис. 3) показала: на всем протяжении легочных 

полей, за исключением сегментов верхних долей, 

субплеврально определяются мелкие узелки очень 

высокой плотности, которые в базальных сегментах 

образуют массивные скопления (плотность кластера 

узелков -168 HU). Медиастинальные и бронхопуль-

мональные лимфатические узлы не увеличены.

Больному проведена открытая биопсия –  краевая 

резекция нижней доли правого легкого. На рисунке 4 

представлен макропрепарат: на разрезе отчетливо 

видны плотные белесоватые включения.

Остеопластическая пневмопатия
Остеопластическая пневмопатия –  редкое заболевание неизвестной природы, в основе которого 

лежит образование в легких участков окостенения. Заболевание встречается крайне редко –  

в настоящее время в мире зарегистрировано около 200 случаев. Остеопластическую пневмопатию 

следует отличать от вторичной оссификации легких, образующейся в участках обызвествления 

в фокусах хронического воспаления (туберкулез, хронический абсцесс легкого и др.), 

интерстициального фиброза, в стенках сосудов при нарушениях легочного кровообращения.

В.К. Гаврисюк, член-корреспондент НАМН Украины, д. мед. н., профессор, О.В. Шадрина, к. мед. н., Н.С. Опанасенко, д. мед. н., профессор,
И.В. Лискина, д. мед. н., ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины»

В.К. Гаврисюк

О.В. Шадрина

Таблица. Динамика показателей функции внеш него дыхания больного Д. 
на протяжении трех лет наблюдения

Дата
обследования

TLC
(% к должн.)

RV
(% к должн.)

VC
(% к должн.)

FVC
(% к должн.)

FEV
1

(% к должн.)
FEV

1
/FVC (%)

DLCO
(% к должн.)

16.09.2014 120,0 103,6 135,0 131,1 130,3 77,0 70,8

19.03.2015 117,8 100,2 133,5 127,4 129,3 79,1 68,8

22.03.2017 112,7 101,6 125,8 128,1 130,0 78,4 53,8

Примечание. TLC –  общая емкость легких; RV –  остаточный объем легких; VC –  жизненная емкость легких; FVC –  форсированная VC; 
FEV

1
 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду; FEV

1 
/FVC –  индекс Генслера; DLCO –  диффузионная способность легких.

Рис. 1. Идиопатическая ветвистая, или кистеобразная, легочная 
оссификация (остеопластическая пневмопатия). Открытая биопсия 
легкого: фокусы зрелой пластинчатой кости с жиросодержащими 

участками костного мозга, которые выпячиваются в альвеолярные 
пространства (гематоксилин-эозин, 100×) [8]

Рис. 2. Идиопатическая ветвистая, или кистеобразная, легочная 
оссификация (остеопластическая пневмопатия). КТ: неправильной 

формы тяжи костной плотности в нижних долях легких [8]

Рис. 3. КТ больного Д.: субплевральные скопления мелких узелков 
очень высокой плотности, образующих в базальных сегментах 

массивные кластеры (денситометрия -168 HU)

Продовження на стор. 34.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мастер-к ласс отличала особая – дружественная 

и живая – атмосфера. Мероприятие проходило в виде блиц-

докладов ведущих европейских специалистов респиратор-

ной медицины (каждое из выступлений было посвящено 

одной из групп патологических состояний) с последующей 

серией мини-интервью со спикерами в формате круглого 

стола. Высокий темп мастер-класса позволил осветить 

только важнейшие вопросы пульмонологии с акцентом 

на новых тенденциях в лечении респираторной патологии, 

а возможность лично пообщаться с докладчиками на темы 

их приоритетных научных интересов сделала степень ин-

формативности встречи по-настоящему уникальной.

Открывая мероприятие, дебат-модератор, известная 

ведущая Шарлотта Гуме (Великобритания) отметила, что, 

находясь в таком городе, как Милан, каждый человек 

проникается духом искусства. А ведь врачевание – это 

тоже искусство, поэтому неслучайно в качестве названия 

мастер-класса было выбрано именно L’arte di Respirare, что 

в переводе с итальянского означает «искусство в респира-

торной медицине». Клиническая картина, которую можно 

наблюдать у пациентов респираторного профиля, является 

крайне разнообразной и многоликой. Именно поэтому 

организаторы разбили программу на тематические блоки, 

и в рамках каждого из них рассматривалась отдельная 

проблема, которую помогают решить фармакологические 

инновации от компании «Берингер Ингельхайм».

Более детально ознакомил гостей 

мероприятия с респираторным 

портфелем, фармацевтическими 

новинками, миссией и ролью ком-

пании в лечении больных данного 

профиля глава терапевтического на-
правления Boehringer Ingelheim Иван 
Бланарик (г. Франкфурт-на-Майне, 
Германия). В своем выступлении 

он подчеркнул, что уже 20 лет яв-

ляется свидетелем непрерывного 

развития респираторного направления компании, в ко-

тором этот именитый немецкий фармпроизводитель, без 

преувеличения, на сегодня достиг лидирующих пози-

ций в Европе. «Берингер Ингельхайм» является одной 

из 20 крупнейших фармацевтических компаний мира, 

оставаясь при этом неизменно семейной. Каждый день 

около 50 тыс. сотрудников работают на благо пациентов 

и человечества в целом. В 2016 г. чистый объем продаж 

«Берингер Ингельхайм» составил 15,9 млрд евро, на науч-

ные разработки постоянно расходуется около 20% от чи-

стого объема продаж. Компания демонстрирует высокую 

социальную ответственность, принимая участие в таких 

проектах, как всемирно известная инициатива Making 

More Health. «Берингер Ингельхайм» также уделяет вни-

мание охране окружающей среды, создавая экологически 

чистые производственные линии. Компания имеет более 

чем 95-летнюю историю в области терапии респираторных 

заболеваний; с 1921 г. это семейное предприятие активно 

развивает н аправления по обеспечению лечения бронхи-

альной астмы (БА), хронического обструктивного заболе-

вания легких (ХОЗЛ), идиопатического легочного фиброза 

(ИЛФ) и рака легких. Специалисты компании фокусиру-

ются на увеличении продолжительности жизни и улуч-

шении ее качества более чем у 50 млн пациентов с ре-

спираторной патологией, которые получают препараты, 

созданные в «Берингер Ингельхайм». Важно отметить, 

что проблема лечения заболеваний респираторного тракта 

является одной из важнейших в современной медицине, 

ведь именно эти патологические состояния неизменно 

входят в тройку ведущих причин смерти, унося ежегодно 

не менее 4 млн жизней. Мастер-класс «Берингер Ингель-

хайм» в рамках ERS 2017 призван в первую очередь озна-

комить медицинскую общественность с новыми данными 

клинических исследований, проведенных с использова-

нием препаратов компании, а также с инновационными 

достижениями в лечении болезней респираторного тракта.

Выступление руководителя Цен-
тра интерстициальных и орфанных 
заболеваний легких и отделения 
пульмонологии и терапии критиче-
ских состояний Торакальной кли-
ники университета г. Хайдельберг 
(Германия), профессора Майкла 
Кройтера было посвящено анализу 

данных известного многоступен-

чатого исследования INPULSIS®, 

в ходе которого изучалась эффек-

тивность и безопасность нового препарата нинтеданиб 

в лечении ИЛФ. Это тяжелое легочное заболевание ассо-

циировано с высоким уровнем смертности. На сегодня 

диагноз ИЛФ установлен 3 млн человек в мире. Проблема 

терапии ИЛФ заключается в том, что достигнутый про-

гресс часто является временным и непредсказуемым, 

со временем легочная функция пациента постепенно 

и необратимо ухудшается. ИЛФ вызывает образование 

рубцов и фиброза в легочной ткани, что затрудняет ды-

хание и уменьшает количество поступающего в орга-

низм кислорода. В результате возникают затруднения 

дыхания, изнуряющий непродуктивный кашель и ог-

раничение физической активности. Ранняя и точная 

диагностика ИЛФ крайне важна, вместе с тем она явля-

ется крайне сложной – в среднем от момента появления 

первых симптомов до установления диагноза проходит 

1-2 года. Средняя продолжительность жизни больных 

ИЛФ после этого составляет всего 2-3 года, именно по-

тому важнейшей задачей на современном этапе признано 

внедрение в широкую клиническую практику препара-

тов, способных замедлить прогрессирование заболева-

ния. Специалистами компании «Берингер Ингельхайм» 

был разработан препарат нинтеданиб – низкомолекуляр-

ный ингибитор тирозинкиназы. Результаты, получен-

ные в ходе исследования INPULSIS®, позволили в 2015 г. 

включить нинтеданиб в международные рекомендации 

по лечению ИЛФ. Всего в двойном слепом рандомизиро-

ванном исследовании II-III фазы INPULSIS® приняли 

участие более 1500 пациентов с ИЛФ. В группе больных 

ИЛФ, получавших нинтеданиб, темп снижения форси-

рованной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) в среднем 

составлял – 108,7 мл/год, тогда как у участников в группе 

плацебо он равнялся – 225,7 мл/год (разница 117,0 мл/год; 

р<0,0001). Безопасность и переносимость препарата ока-

зались благоприятными. Стоит отметить, что по резуль-

татам исследования были проведены ряд метаанализов 

с разделением пациентов на субгруппы и post hoc ана-

лиз, результаты которых находятся в открытом доступе. 

Изучение эффективности и безопасности нинтеданиба 

продолжается и сегодня, однако одно уже ясно: основная 

задача лечения ИЛФ с помощью нового препарата нако-

нец стала достижимой – прогрессирование заболевания 

на фоне терапии отмечается реже с высокой степенью до-

стоверности, что и позволяет включать новое лекарствен-

ное средство в обновленные клинические рекомендации.

Темой доклада руководителя от-
дела хронических и возрастных за-
болеваний Университета г. Ливер-
пуль (Великобритания), профессора 
 Питера Калверли стали современ-

ные тенденции терапии ХОЗЛ, 

очерченные положениями руко-

водства GOLD-2017 (Global Strategy 

for the Diagnosis, Management and 

Prevention of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease). По словам вы-

ступающего, обновленные рекомендации GOLD содержат 

информацию о том, что в лечении ХОЗЛ предпочтение 

необходимо отдавать комбинации холинолитика дли-

тельного действия (ДДХЛ) с 
2
-агонистом длительного 

действия (ДДБА) перед сочетанным приемом ДДБА и ин-

галяционного кортикостероида (ИКС). Разумеется, столь 

существенные изменения в документ были внесены с уче-

том результатов множества клинических испытаний, в том 

числе OTEMTO и TONADO. В этих двойных слепых, в па-

раллельных группах, активных многоцентровых рандоми-

зированных исследованиях пациенты получали тиотро-

пий + олодатерол 2,5/5 мкг или 5/5 мкг, тиотропий 5 мкг 

или 2,5 мкг (TONADO), олодатерол 5 мкг (TONADO) или 

плацебо (OTEMTO). Первичные конечные точки в течение 

12 нед (OTEMTO) или 24 нед (TONADO) были представ-

лены общим баллом по опроснику St. George’s Respiratory 

Questionnaire (SGRQ) и объемом форсированного выдоха 

за 1-ю секунду (ОФВ
1
). В целом проведенные исследования 

позволили продемонстрировать у пациентов с умеренным 

ХОЗЛ преимущества комбинации тиотропий + олодатерол 

по сравнению с монотерапией тиотропием и плацебо. 

Обобщенные аналитические результаты указывают также 

на то, что тиотропий + олодатерол следует рассматри-

вать как оптимальный вариант лечения для пациентов, 

которым необходимо инициировать поддерживающую 

терапию ХОЗЛ, а также у лиц с тяжелым течением забо-

левания.

Руководитель отдела болезней сер-
дца и легких Исследовательского 
института г. Ванкувер (Канада), 
профессор Марк Фитцджеральд 

рассказал о роли ДДХЛ в лечении 

БА в соответствии с последними 

рекомендациями GINA-2017. Тио-

тропий Респимат® (продается под 

торговым названием Спирива® 

 Респимат®) был создан для под-

держивающего лечения больных 

БА в возрасте 6 лет и старше, которые продолжают ис-

пытывать симптомы, несмотря на стандартную под-

держивающую терапию (как правило, с применением 

ИКС или комбинации ИКС + ДДБА). В соответствии 

с рекомендациями GINA алгоритм лечения БА базиру-

ется на конт роле и представляет собой замкнутый цикл: 

назначение лечения – оценка ответа на терапию – выяс-

нение причин недостаточного контроля (факторы риска, 

техника ингаляций и др.) – коррекция лечения. Уровень 

контроля БА, согласно GINA-2017, определяется ступе-

нями терапии (шаги 1-5), на которых признаки болезни 

проявляются, уменьшаются или отсутствуют на фоне 

терапии. В настоящее время ситуация с контролем БА 

оценивается как неудовлетворительная во всем мире. 

Одной из серьезных проблем является переоценка па-

циентами контроля БА, что не дает возможности адек-

ватно интенсифицировать терапию. 

L’arte di Respirare: медицина как искусство
Ежегодно самым громким событием европейской пульмонологии становится European 
Respiratory Congress (ERS). В 2017 г. это научное мероприятие, с ожидаемым успехом 
состоявшееся 9-13 сентября в Милане (Италия), на 4 дня превратило общепризнанный центр 
высокой моды в столицу мировой пульмонологии. ERS-2017 побил рекорд как по количеству 
гостей мероприятия, так и по насыщенности программы, отличавшейся разнообразием 
и креативным подходом. Одним из наиболее ярких и запоминающихся стал мастер-класс, 
организованный 11 сентября компанией «Берингер Ингельхайм» (Германия).

Продолжение на стр. 34.
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На рисунках 5 и 6 представлены микрофото графии 
гистологических препаратов биоптата  легкого.

Заключение патогистологического исследования био-
птата: диффузная мелкоузелковая пульмональная осси-
фикация.

Результаты исследования функции внешнего  дыхания 
(таблица): вентиляционная функция и диффузионная 
способность легких не нарушены.

Клинический диагноз: остеопластическая пневмо-
патия, узелковая форма.

В марте 2015 и 2017 года были проведены контроль-
ные обследования пациента. Клинических проявле-
ний заболевания по-прежнему не было. На рисунке 7 
представлена динамика данных КТ за трехлетний 
период.

Как видно на рисунке 7, на протяжении трех лет 
наблюдения отмечается прогрессирование процесса 
в легких –  значительное увеличение плотности участ-
ков поражения паренхимы.

Показатели бодиплетизмографии и спирометрии 
сохранялись практически на прежнем уровне (та-
блица), поскольку увеличения площади поражения 
паренхимы не наблюдалось. Вместе с тем отмечалось 
существенное снижение диффузионной способности 
легких.

Больному было рекомендовано приехать в НИФП 
через год для проведения контрольного обследо-
вания.
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Рис. 4. Макропрепарат биоптата нижней доли правого легкого: 
белесоватые включения в паренхиме (стрелки)

Рис. 5. Разрастания костной и хрящевой ткани неправильной формы 
(звездочки) в легочной паренхиме. Вблизи костных балочек –  

эмфизематозные изменения легочной ткани. 
Справа –  разрастания соединительной ткани –  пневмофиброз 

(гематоксилин-эозин, 40×)

Рис. 6. Небольшие разрастания костной и хрящевой ткани 
неправильной формы (звездочки) внутри альвеол легочной 

паренхимы. Вблизи костных фрагментов –  умеренные 
эмфизематозные изменения легочной ткани (гематоксилин-эозин, 40×)

Рис. 7. КТ больного Д. за трехлетний период: наблюдается 
возрастание плотности участков скопления узелков 

без существенного увеличения площади распределения

Остеопластическая пневмопатия

В.К. Гаврисюк, член-корреспондент НАМН Украины, д. мед. н., профессор, О.В. Шадрина, к. мед. н., 
Н.С. Опанасенко, д. мед. н., профессор, И.В. Лискина, д. мед. н., ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии 

им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины»

Продолжения. Начало на стр. 32.
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Немногим лучше обстоит ситуация с оценкой контроля БА 

врачами. Почему понятию контроля уделяется такое внима-

ние? Пациенты с плохим контролем БА несколько раз в не-

делю испытывают приступы одышки, просыпаются из-за 

симптомов ночью и вынуждены часто использовать скоропо-

мощные препараты. При этом каж дое обострение заболева-

ния способствует прогрессированию необратимых, а значит, 

плохо поддающихся лечению патологических изменений 

в дыхательных путях. Сегодня БА может быть полностью 

контролируемой у значительной части пациентов, но в ре-

альности контроля достигает максимум половина больных. 

В положениях GINA указано, что назначение дополнитель-

ного препарата является более предпочтительным вариантом 

интенсификации лечения по сравнению с увеличением дозы 

ИКС или переходом на системный кортикостероид. Именно 

поэтому на ступенях 2-5 при неудовлетворительном кон-

троле БА можно и нужно использовать ДДХЛ. С этой целью 

был разработан и внедрен в клиническую практику препарат 

Спирива® Респимат®.

После завершения выступлений формат мастер-класса 

кардинально изменился. В обсуждении тематических 

вопросов непосредственно за столами, где сидели гости 

 мероприятия, приняли участие Иван Бланарик, Питер 
 Калверли, директор направления менеджмента в здравоохра-
нении Boehringer Ingelheim Астрид Ханних-Вальтер, профессор 
Университета Аризоны (США) Юджин Бликер, профессор 
Университета Катании (Италия) Карло  Ванчери. Блиц-ответы 

на вопросы гостей давались в непринужденной обстановке 

в простой и доступной форме. Вопросы преимущественно 

носили уточняющий характер, однако некоторые из них 

касались инноваций компании «Берингер Ингельхайм». 

Так, на вопрос корреспондента « Медичної газети «Здоров’я 

України» о достижениях компании «за пределами таблетки» 

был получен ответ о новейших разработках в сфере усовер-

шенствования устройств доставки для препаратов, приме-

нямых в лечении ХОЗЛ и БА. Как известно, приверженность 

к терапии среди лиц с ХОЗЛ является субоптимальной, что 

может оказывать негативное воздействие на продолжитель-

ность и качество жизни и увеличивать расходы на здраво-

охранение. Существуют данные о том, что такие шаги, как 

напоминания, стимуляция самоконтроля, дополнительное 

консультирование, поддерживающий уход, потенциально 

повышают приверженность больных к лечению. Многие 

специалисты отмечают эффективность использования 

SMS и аудио визуальных напоминаний с целью соблюде-

ния схемы ингаляций  препаратов. «Берингер Ингельхайм» 

считает  необходимым поддерживать высокий комплайенс 

пациентов. Сегодня разработано устройство, которое можно 

использовать вместе с инновационным ингалятором Ре-

спимат® для ингаляционных препаратов при ХОЗЛ и БА. 

Оснащение Респимат® дополнительной функционально-

стью делает устройство еще более эффективным, помогая па-

циентам соблюдать предписанную терапию. Нововведение 

представляет собой датчик, который настроен и прикреплен 

к устройству Респимат®. Датчик контролирует все эпизоды 

использования Респимат® пациентом. Если тот не получает 

ингаляцию вовремя, датчик посылает сигнал, напоминаю-

щий о необходимости принять лекарство. Для управления 

сигналом, а также для обратной связи в девайсе использу-

ется технология Bluetooth, обеспечивающая беспроводную 

передачу данных. Датчик не только посылает напоминания 

непосредственно больному, он также собирает данные (есте-

ственно, с разрешения пациента) о соблюдении врачебных 

рекомендаций, которые впоследствии станут фундаментом 

нового клинического исследования; а кроме того, может со-

хранять информацию о месте и времени, где использовался 

скоропомощной ингалятор. Получив доступ к этим данным, 

врачи смогут определять факторы, провоцирующие обостре-

ние у конкретных больных. В настоящее время «Берингер 

Ингельхайм» регистрирует участников в американском ис-

следовании, призванном продемонстрировать готовность 

пациентов использовать такой инновационный инструмент, 

как датчик Респимат®.

Остается загадкой, как организаторам удалось провести 
настолько насыщенное и по-настоящему научное меропри-
ятие за скромных 1,5 часа, пролетевшие, как несколько 
интересных и вдохновляющих минут. Наверное, главным 
плюсом мастер-класса стала возможность получить инте-
ресующую информацию, как говорят, из первых уст, ведь 
ученые, принявшие участие в мероприятии, не просто «цвет» 
мировой медицины, а непосредственные участники создания 
и апробации новых препаратов, авторы многочисленных 
масштабных клинических испытаний, члены команд по соз-
данию европейских и мировых рекомендаций по ведению 
пациентов респираторного профиля. Словом, творцы, при-
частные к искусству под названием медицина.

Подготовила Александра Меркулова

Продолжение. Начало на стр. 33.

L’arte di Respirare: медицина как искусство

З
У

Тематичний номер • Жовтень 2017 р. 



35

www.health-ua.com
ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ

Программа конференции была насы-

щенной, свои доклады представили как 

ведущие специалисты страны, так и их 

коллеги из Франции, Германии, Нидер-

ландов, Польши, Италии, Австрии, Бель-

гии, Чехии, Египта, Беларуси. Традици-

онно мероприятие включало несколько 

секций, среди которых почетное место 

было отведено теме консервативной те-

ра п и и в о спа л и т ел ьн ы х з аб олев а н и й 

ЛОР-органов различного генеза. Так, вы-

ступление ведущего научного сотрудника 
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. 
А .И. Колом и й чен ко Н А МН Ук раи н ы» 
(г. Киев), доктора медицинских наук Дианы 
Дмитриевны Заболотной было посвящено 

новым подходам в терапии аллергического 

ринита (АР).

– Патогенетической основой АР явля-

ются опосредованные иммуноглобулином 

(Ig) E аллергические реакции, с разви-

тием которых начинается формирование 

аллергического воспаления. Триггером 

такой реакции служит встреча IgE с ал-

лергеном, вызывающим у сенсибилизи-

рованных людей развитие аллергического 

каскада. После иммунологической ста-

дии аллергической реакции наступают 

патохимическая и патофизическая, в ре-

зультате которых происходит высвобожде-

ние медиаторов аллергии. Препараты для 

симптоматического управления АР вли-

яют на основные звенья описанного ме-

ханизма. Так, антигистаминное средство 

азеластин является мощным селективным 

блокатором Н
1
-рецепторов гистамина, 

благодаря чему реализует антигистамин-

ное, противоаллергическое и мембрано-

стабилизирующее действия.

Азеластин снижает проницаемость ка-

пилляров и экссудацию, предупреждает 

выход через цитолемму биологически ак-

тивных веществ (гистамина, серотонина, 

лейкотриенов и др.), вызывающих каскад 

ранней и поздней фаз а л лергического 

воспаления. Преимуществом азеластина 

является тот факт, что он практически 

не всасывается слизистыми оболочками 

при интраназа льном применении, что 

почти иск лючает системное действие. 

Другим преимуществом препарата явля-

ется быстрое начало действия –  эффект 

развивается уже на 12-15-й минуте после 

применения.

Мометазона фуроат является интрана-

зальным кортикостероидом (ИКС), кото-

рый сегодня уже не нужно представлять. 

Этот препарат эффективно устраняет все 

симптомы АР, при этом начинает работать 

уже через 12 ч после приема первой дозы. 

Результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют, что мометазона фуроат 

угнетает синтез и высвобождение гиста-

мина, лейкотриенов, провоспалительных 

интерлейкинов, интерферона и фактора 

некроза опу холи к летками- мишенями 

первого и второго порядка. Препарат обла-

дает доказанными противоаллергическим 

и противовоспалительным эффектами, об-

условленными высоким уровнем сродства 

мометазона к глюкокортикостероидным ре-

цепторам, в несколько раз  превышающим 

этот показатель у других ИКС.

Идея объединения азеластина и мо-

м е т а з о н а  « в  о д н о м  ф л а к о н е »  б ы л а 

 реализована фармацевтическими произ-

водителями относительно недавно. Од-

нако содержащий комбинацию этих двух 

препаратов Гленспрей® с  азеластином 

(«Гленмарк») за короткий отрезок вре-

мени успел не только заслужить уваже-

ние практикующих врачей, но и накопить 

солидную доказательную базу. Так, в ис-

следовании Do Hyun Kim и соавт. (2017) 

оценивались аллергические симптомы, 

уровень эозинофилов (плазматический 

и тканевой), содержание специфического 

IgE к аллергенам клеща Dermatophagoides 

farinae, интерлейкины (IL) -4, -17, GATA-3 

у пациентов с персистирующим АР. Ком-

бинаци я интраназа льного азеластина 

и мометазона синергетически уменьшала 

а ллергические проявления, подавляла 

Тh2-ответы и изменяла в положительную 

сторону баланс Treg/Th17. Эффективность 

комбинации азеластина/мометазона про-

демонстрирована в еще одном новом, уже 

 отечественном, исследовании. Л.А. Яшина 

и соавт. (2017) обследовали 12 пациентов 

с круглогодичным персистирующим АР 

средней/тяжелой степени тяжести в воз-

расте 18 лет. Учитывая, что у некоторых 

больных имеется устойчивость к меди-

каментозной терапии, была разработана 

технология отбора больных для лечения 

комбинированным препаратом. С этой 

целью всем пациентам проводилась рино-

манометрия до пробы с исследуемым пре-

паратом (азеластина гидрохлорид 140 мкг 

+ мометазона фуроат 50 мкг) и после его 

введения –  по 1 впрыскиванию в каждый 

носовой ход через 15 и 60 мин. Такие вре-

менные интервалы в пробе были выбраны 

с учетом того, что азеластин, входящий 

в состав препарата, вызывает ослабление 

симптомов АР начиная с 15-й минуты 

от момента его введения, а через 60 мин 

этот эффект усиливается за счет механиз-

мов действия двух лекарственных средств 

(азеластина гидрохлорида и мометазона 

фуроата). При приросте общего носо-

вого потока на вдохе (FSUMI) и выдохе 

(FSUME) более 20,0% проба считалась по-

ложительной, на основании чего пациенту 

назначался исследуемый препарат. По ре-

зультатам исследования авторами были 

сделаны нижеследующие выводы.

1. Комбинация дву х лекарственных 

средств в одном препарате (азеластина ги-

дрохлорида 140 мкг + мометазона фуроата 

50 мкг) позволяет при диагностической ри-

номанометрии в пробе с этим препаратом 

получить прирост общего носового потока 

у больных АР средней тяжести в короткие 

сроки (начиная с 15-й минуты с момента 

введения препарата). К 60-й минуте дости-

гается увеличение общего носового потока 

более чем в 1,5 раза на вдохе и в 2,5 раза –  

на выдохе.

2. Наличие выраженного прироста об-

щего носового потока в короткие сроки 

(в интерва ле от 15-й до 60-й мин у ты 

от нача ла фармакологи ческой пробы) 

позвол яет использовать риноманоме-

трию в пробе с исследуемым препаратом 

с целью отбора больных для лечения дан-

ным комбинированным лекарственным 

средством.

3. Представ л яется целесообра зным 

дальнейшее исследование эффективности 

комбинированного препарата  (мометазон 

+ азеластин) в сравнительных исследо-

ваниях с референтным препаратом ИКС. 

Важно отметить, что на сегодняшний день 

в мире и в Украине проводятся дальней-

шие исследования эффективности ука-

занной комбинации, что обещает нам 

в ближайшие годы расширение доказа-

тельной базы относительно эффектив-

ности комбинированного препарата. Мы 

также провели собственное исследование 

эффективности комбинированного пре-

парата Гленспрей® с азеластином. Целью 

работы стало опеределение эффективно-

сти препарата Гленспрей® с азеластином 

в терапии сезонного АР (САР). Нами было 

обследовано и пролечено 40 больных САР. 

Основная группа (n=20) получала базовую 

терапию + комбинированный препарат 

Гленспрей® с азеластином. Группа срав-

нения (n=20) получала базовую терапию 

+ мометазона фуроат 50 мкг.

Оценка эффективности лечения прово-

дилась по субъективным и объективным 

признакам на 3-й, 7-й и 14-й день лече-

ния. Для контроля основных симптомов 

САР (ринорея, за ложенность носа, зуд 

в носу, чихание) использовали общепри-

нятую балльную систему –  шкалу ТNSS 

(Totаl nasal symptom score). По этой системе 

симптомы ринита оценивали с помощью 

4-уровневой шкалы со значениями от 0 

до 3, где 0 –  отсутствие симптома; 1 –  сим-

птом слабо выражен; 2 – умеренное про-

явление симптома; 3 – тяжелые проявле-

ния симптома. Пациенты самостоятельно 

оценивали симптомы, полученные данные 

записывали в дневник.

Объективные признаки оценивались 

при осмотре: состояние слизистой обо-

лочки, наличие патологического содер-

жимого в носовых ходах и акустическая 

ринометрия (показатели: носовой поток 

на вдохе (FI), носовой поток на выдохе 

(FE), сопротивление на вдохе (RI), со-

противление на выдохе (RE), сопротивле-

ние на вдохе (RI), общий носовой поток). 

Передняя активная риноманометрия яв-

ляется в настоящее время самым точным 

с физиологической и аэродинамической 

точек зрения методом получения ринома-

нометрических данных.

В результате ана лиза субъективных 

и объективных данных была выявлена до-

стоверная разница в группах на 3-и сутки 

наблюдения, тогда как на 7-е и 14-е сутки 

достоверной разницы в клинических про-

явлениях не отмечалось.

По субъективным данным: ринорея, за-

ложенность носа, зуд в носу, чихание до-

стоверно уменьшались в течение 1-х суток 

лечения у больных основной группы, что 

подтверждалось данными осмотра и ре-

зультатами акустической ринометрии.

Проведенное лечение показа ло, что 

применение препарата Гленспрей® с азе-

ластином у больных САР в более короткий 

срок уменьшает проявления заболевания, 

чем улучшает качество жизни пациентов.

Таким образом, сочетание ИКС с ин-

траназальным антигистаминным препа-

ратом (мометазона фуроата и азеластина) 

сег од н я целесообра зно испол ь зоват ь 

на всех этапах лечения АР. Единствен-

ным препаратом, содержащим эти два 

лекарственны х компонента, явл яется 

Гленспрей® с азеластином –  безопасное 

и эффективное средство для устранения 

всех симптомов АР.

Тема современной 

комбинированной те-

рапии АР была про-

должена в докладе за-
ведующего кафедрой 
отоларингологии с кур-
сом хирургии головы 
и шеи Ивано-Франков-
ского национального 
медицинского универ-
ситета, доктора меди-
цинских наук, профес-

сора Василия Ивановича  Поповича.

– Согласно классификации ARIA АР 

подразделяется на интермиттирующий 

( проявления заболевания беспокоят боль-

ного <4 дней в неделю или <4 нед в году) 

и персистирующий (наличие симптомов 

АР >4 дней в неделю или >4 нед в году). 

Степень тяжести АР оценивают по при-

знаку влияния на качество жизни боль-

ного. Так, легка я форма проявл яется 

незначительными клиническими симп-

томами, которые не сопряжены с наруше-

ниями дневной активности и сна. Такие 

пациенты осознают наличие заболевания 

и, возможно, готовы лечиться, и в этом 

случае все зависит от желания. Опреде-

ление «среднетяжелая форма» указывает 

на то, что проявления заболевания ухуд-

шают качество сна, препятствуют выпол-

нению профессиональных обязанностей, 

обу чению и т. д. Качество жизни этих 

больных значительно снижено, поэтому 

терапия переходит из разряда желаемой 

в необходимую. Если же симптомы на-

столько выражены, что при отсутствии 

лечения пациент не может полноценно ра-

ботать или учиться, а также спать ночью, 

это указывает на тяжелую форму АР.

Сегодня считается, что АР находится 

под контролем, если у пациента отсут-

ству ют дневные и ночные симптомы, 

нет необходимости в использовании бы-

ст родейст ву ющ и х си м п томат и ческ и х 

средств (деконгестантов), сохраняется 

нормальная жизненная активность. Зна-

чительной к линической проблемой яв-

ляется соблюдение адекватного режима 

лечения при стабилизации клинической 

картины. В связи с этим в научной ли-

тературе все чаще встречается такое по-

нятие, как комплайенс. В медицинском 

значении, комплайенс означает готов-

ность, желание пациента выполнять на-

значения врача. Одной из мер повышения 

комплайенса сегодня считают применение 

так называемых фиксированных комби-

наций. Именно по этой причине в поле 

нашего зрения попал комбинированный 

препарат Гленспрей® с азеластином, со-

держащий 50 мк г мометазона фуроата 

и 140 мкг азеластина гидрохлорида. В ис-

следование были включены 60 пациентов 

с АР в возрасте старше 15 лет (39 женщин, 

21 мужчина). Все пациенты были рандо-

мизированы в 2 группы по 30 человек. 

Пациенты первой группы получали ир-

ригационную терапию солевым раствором 

+ Гленспрей® с азеластином. Пациенты 

второй группы (группы сравнения) полу-

чали ирригационную терапию солевым 

раствором + мометазон 50 мкг + левоцети-

ризин (перорально) 5 мг. Пациенты при-

нимали препараты согласно инструкции. 

Оценка эффективности лечения базиро-

валась на анализе динамики основных 

симптомов на 3-й (визит 2), 7-й (визит 3), 

14-й (визит 4) день лечения в  сравнении 

Инновационные препараты в современной 
оториноларингологической практике

Развитие современной медицинской науки в большой степени касается и оториноларингологии –  ежегодно 
совершенствуются оперативные техники, методы диагностики редких и сложных заболеваний, на рынок 
выходят инновационные лекарственные средства. Отечественным отоларингологам довольно легко 
отслеживать этот прогресс, ведь научно-практические всеукраинские конференции ЛОР-сообщества проходят 
дважды в год. Традиционно на таких мероприятиях выступают отечественные и зарубежные специалисты, 
докладывая о достижениях современной науки. Особенно примечательным в этом отношении было последнее 
мероприятие –  ежегодная традиционная осенняя конференция Украинского научного медицинского 
общества врачей-отоларингологов «Достижения современной отоларингологии», состоявшаяся 2-3 октября 
в Украинском доме (г. Киев).

Продолжение на стр. 36.
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с  началом исследования (визит 1). При-

вержен ност ь к лечен и ю оцен и ва лась 

по 5-балльной шкале.

По результатам исследования мы сделали 

нижеследующие выводы.

1. В первой группе (пациенты получали 

Гленспрей® с азеластином) отмечался более 

ранний клинический эффект как по отно-

шению к гистамин-опосредованным симп-

томам, так и симптомам аллергического 

воспаления по сравнению с группой боль-

ных, принимавших мометазон + перораль-

ный левоцетиризин.

2. Начина я с 7-го дн я лечени я эф-

ф ек т и вно с т ь т ера п и и в о б еи х г ру п-

па х не и мее т дост оверн ы х ра з л и ч и й 

по  критерию регрессии основных сим-

птомов АР.

3. При этом Гленспрей® с азеластином 

обеспечивает более высокий уровень ком-

плайенса.

Таким образом, Гленспрей® с азеласти-

ном обеспечивает максимально быстрое 

развитие эффектов в отношении всех ос-

новных симптомов АР, при этом обеспечи-

вает более высокий уровень комплайенса, 

чем комбинированная терапия двумя раз-

личными препаратами.

Темой доклада заве-
д у ющего кафедрой 
оториноларингологии 
Од е с с ко г о  н а ц и о -
на льного медицин-
ского университета, 
доктора медицинских 
н а у к ,  п р о ф е с с о р а 
Сергея Михайловича 
Пухлика ста ла эф-

фективность приме-

н е н и я  п р е п а р а т а 

Кандибиотик® при заболеваниях наруж-

ного и среднего уха.

– Воспалительные заболевания наруж-

ного и среднего уха являются распростра-

ненными в оториноларингологической 

практике. Наиболее часто возникает сме-

шанное бактериально-грибковое пораже-

ние. Успешное лечение наружного отита 

должно быть обеспечено применением 

 антибактериального и противогрибкового 

препарата широкого спектра действия, при 

этом предпочтение отдается применяемым 

местно средствам. Поскольку реальная ин-

фекционная причина наружного отита часто 

неизвестна, препарат для эмпирической те-

рапии должен действовать на все вероятные 

возбудители. Такой препарат должен быть 

удобным, надежным, эффективным и без-

опасным для пациента. Одним из способов 

решения этой задачи является использование 

при наружном и среднем отитах комбиниро-

ванных топических препаратов, содержащих 

комбинацию антибактериального, антими-

котического, противовоспалительного и обе-

зболивающего компонентов. Этот принцип 

реализован в комбинированном четырехком-

понентном препарате Кандибиотик® (ушных 

каплях производства компании «Гленмарк»), 

содержащем хлорамфеникол, клотримазол, 

беклометазон и лидокаин. Наряду с высокой 

клинической эффективностью, обусловлен-

ной этиотропной и патогенетической на-

правленностью его действия, препарат отли-

чается высокой безопасностью, поскольку его 

компоненты не обладают ототоксичностью 

при местном применении.

Нами был проведен метаанализ различ-

ных литературных данных и собственных 

клинических наблюдений. Его результаты 

позволили составить заключение о том, что 

комбинированный препарат  Кандибиотик® 

является высокоэффективным средством для 

лечения острых и хронических наружных 

отитов различной этиологии в связи с вклю-

чением в его состав адекватных противоми-

кробных (хлорамфеникол) и противогрибко-

вых средств (клотримазол). Эффективность 

этих препаратов усиливается за счет топиче-

ского гормонального препарата бекломета-

зона дипропио ната. Болевой синдром, сопут-

ствующий заболеваниям наружного и сред-

него уха, эффективно и быстро купируется 

за счет содержания в составе Кандибиотика 

лидокаина в высокой концентрации (20 мг). 

Результаты  многочисленных  клинических 

наблюдений свидетельствуют о безопасности 

применения препарата  Кандибиотик®. Это 

подтверждено в том числе данными нашего 

собственного масштабного клинического 

исследования, целью которого стала оценка 

эффективности местной терапии у больных 

отитом (острым средним и наружным) с ис-

пользованием этого препарата. Для выпол-

нения поставленной цели мы провели обсле-

дование и лечение 4763 больных в возрасте 

от 16 до 78 лет (средний возраст –  36,4 года) 

в различных областях Украины. Все паци-

енты получали лечение отита  согласно от-

ечественному протоколу (2009 г.) лечения 

указанных заболеваний. В качестве средства 

местной терапии  отитов применялся пре-

парат Кандибиотик®  2-3 р/сут. Основные 

группы больных, которым было назначено 

лечение Кандибиотиком, составили паци-

енты с наружным отитом (55%) и острым 

средним отитом (37%). Обе эти нозологии 

успешно лечатся местными лекарственными 

средствами, применяемыми в качестве моно-

терапии (наружный отит) или в составе ком-

бинированного лечения (острый средний 

отит, доперфоративная стадия). Ведущей 

жалобой у обследованных пациентов был бо-

левой синдром (96%); ухудшение слуха и зуд 

в ухе беспокоили приблизительно одинаково; 

у примерно 2/3 пациентов отмечалось отде-

ляемое из уха. Ушная боль у обследованных 

пациентов носила разнообразный характер 

при разных формах отита, но во всех случаях 

применение препарата Кандибиотик® имело 

успех. Через 1 сут после начала терапии дан-

ным препаратом снижение боли отметили 

63% пациентов. Этот симптом прогрессивно 

снижался, и уже к 3-му дню ухо болело лишь 

у 12% пациентов, а к 5-му –  у 1%. Объем 

 отделяемого из уха у  обследованных больных 

уже через 1 сут лечения значительно умень-

шался у 12% пациентов, через 3 сут –  у 60%, 

через 5 сут –  почти у 90%. Восстановление 

слуха проходило значительно медленнее: 

на следующий день слух восстановился у 11% 

пациентов, к 3-му –  у 40%, к 5-му –  у 75%, 

а к 7-му дню –  у 93%. Применение препарата 

Кандибиотик® также быстро уменьшило 

ушной зуд: через 1 сут –  у 35% больных, 

Инновационные препараты в современной 
оториноларингологической практике

Продолжение. Начало на стр. 35.
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к 3-му дню –  у 72%, а к 5-му дню лишь 5% 

пациентов все еще испытывали ушной зуд.

Суммарная оценка врачами результа-

тов лечения больных острым наружным 

и средним отитом была следующей: лече-

ние было эффективным (или отличным) 

у 57% больных, достаточно эффективным 

(или хорошим) –  у 38%, недостаточно эф-

фективным (удовлетворительным) –  у 3%, 

неэффективным –  у менее чем 1%.

Таким образом, своевременное распоз-

навание и рациональное лечение пациен-

тов с острым воспалительным заболева-

нием наружного и среднего уха позволяет 

 предупредить не только формирование стой-

кой тугоухости, но и развитие тяжелых, опас-

ных для жизни осложнений. Это достигается 

рациональным применением целого ряда фар-

макологических средств, позволяющих до-

биться быстрой элиминации  разнообразных 

этиологических факторов, уменьшения вос-

паления и повышения качества жизни боль-

ного. Одним из способов решения этой за-

дачи является использование при наружном 

и среднем отите комбинированных топиче-

ских препаратов, содержащих комбинацию 

антибактериального, антимикотического, 

противовоспалительного и обезболивающего 

компонентов. В Украине этот принцип реа-

лизован в комбинированном четырехкомпо-

нентном препарате Кандибиотик®.

Профессор С.М. Пухлик представил гостям 

конференции еще один доклад. Его темой 

стала проблема грибковой инфекции при 

хроническом воспалении небных миндалин.

– Общее ухудшение экологических ус-

ловий, широкое и не всегда обоснованное 

применение антибиотиков и гормональных 

препаратов начиная с 1970-х гг.  привело 

к  неуклонному росту распространенно-

сти грибковой инфекции. При этом резко 

возросло микотическое поражение ЛОР-

органов. По частоте грибковые поражения 

глотки стоят на втором месте после ото-

микозов и составляют не менее 10% от всех 

форм ангин. Целью нашего наблюдения 

стала оценка роли микотической флоры 

в лечении рецидивирующего тонзиллита 

и эффективности орального раствора Кан-

дид® в составе комплексной терапии дан-

ного заболевания. Под наше наблюдение по-

пали 40 больных (16 женщин и 24 мужчины, 

основная и контрольная группы по 20 чело-

век), средний возраст –  в 29,6 года. Основ-

ная группа  получала  следующее лечение: 

промывание лакун миндалин (7 процедур) 

+ дополнительная обработка миндалин 

раствором Кандид® 3 р/сут на протяжении 

10 дней. Контрольная группа получала сле-

дующее лечение: промывание лакун мин-

далин (7 процедур) + дополнительная об-

работка миндалин раствором антисептика 

и рассасывание антисептических таблеток 

согласно инструкции. Наблюдение за па-

циентами длилось 6 мес, при этом бактери-

альный посев на флору и чувствительность 

производился до начала лечения и после за-

вершения курса.

Бактериологическое исследование содер-

жимого лакун миндалин показало наличие 

следующих микроорганизмов: S. epidermidis 

(75,8%), S. aureus (68,2%), E. coli (49,5%), 

E. faecalis (66,3%), Candida albicans (59%), 

E. cloacae (25,5%), S. viridans (16,4%). Следует 

отметить, что количественное содержание 

вышеперечисленных микроорганизмов было 

не менее второй и третьей степени.

На основании проведенной микологи-

ческой диагностики патологического от-

деляемого на различные элективные среды 

 исследовалась чувствительность флоры к по-

лиеновым и неполиеновым антибиотикам, 

имидазолам, триазольным антимикотикам. 

Согласно полученным данным наиболее 

действенными были препараты полиено-

вых антибиотиков и имидазолы. При этом 

нарушение нормального мик робиоценоза 

ротоглотки обосновывает  применение про-

тивогрибкового  препарата Кандид® у па-

циентов с рецидивирующим тонзиллитом. 

Преимуществом данного препарата является 

широкий спектр противогрибкового и анти-

бактериального действия (in vitro клотрима-

зол проявляет антибактериальное действие 

в отношении ряда грамположительных 

 кокков и коринебактерий при показателях 

минимальной ингибирующей концентрации 

0,5-10 мг/л). Проникающая способность вхо-

дящего в состав Кандида пропиленгликоля 

дает основание предполагать лучшее про-

никновение действующего вещества в ла-

куны миндалин по сравнению с обработкой 

традиционными местными антисептиками.

Результаты анализа жалоб пациентов по-

казали, что в первые 10 дней после начала 

лечения у пациентов обеих групп отмечено 

уменьшение всех симптомов тонзиллита, 

что, вероятнее всего, было связано с меха-

ническим очищением поверхности небных 

 миндалин в результате промываний. Через 

месяц в контрольной группе отмечено воз-

вращение ряда жалоб, а через полгода их 

число практически соответствовало исход-

ному. В отличие от контрольной в основной 

группе пациентов через 6 мес отмечалось 

меньшее количество случаев возвращения 

казеозных масс в лакуны миндалин, запаха 

изо рта, боли в горле, припухлости подче-

люстных лимфоузлов. При этом за период на-

блюдения в основной группе эпизод острого 

тонзиллита был зарегистрирован у 12 чело-

ве к, у двух из них –  дважды. Во второй группе 

за аналогичный период времени число одно-

кратных ангин составило 14 случаев. Коли-

чество ОРВИ в основной группе составило 

8, в контрольной –  12 случаев. Не отмеча-

лось ни одного случая паратонзиллярного 

абсцесса за 6 мес ни в одной из групп.

Результаты данного наблюдения позво-

ляют нам рекомендовать препарат Кандид® 

для орального применения в составе ком-

плексной терапии рецидивирующего тонзил-

лита 10-дневным курсом (3 р/день).

Разумеется, рассказать обо всех докладах 
конференции, посвященных инновационным 
консервативным методам лечения ЛОР-органов, 
рамки статьи не позволяют. Однако даже наш 
небольшой обзор свидетельствует о том, что 
отечественная отоларингология активно ис-
пользует мировой опыт в лечении украинских 
пациентов. Кроме того, в нашей стране про-
водятся многочисленные клинические иссле-
дования в соответствии с принципами дока-
зательной медицины. В связи с этим особую 
важность приобретают конференции, регулярно 
организуемые Украинским научным медицин-
ским обществом врачей-оториноларингологов, 
участники которых могут узнавать обо всех ин-
новациях и трендах отечественной и мировой 
отоларингологии.
Подготовила Елена Рыженко

З
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академії медичних наук України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця, Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА та ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія» відбулася XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 
педіатрії», добре відома всім вітчизняним педіатрам як Сідельниковські читання. Цей захід є традиційним 
щорічним вшануванням пам’яті видатного українського вченого, члена-кореспондента НАН, НАМН України, 
професора Віктора Михайловича Сідельникова, який виховав цілу плеяду вчених-педіатрів. Цього року 
для участі у Сідельниковських читаннях зібралися понад тисячу дитячих та сімейних лікарів України, 
а протягом трьох днів роботи конференції було заслухано 103 наукові доповіді провідних вчених-педіатрів 
та  лікарів-клініцистів щодо важливих питань організації охорони здоров’я дітей нашої країни. Про актуальність 
розглянутих проблем свідчили активне обговорення та численні запитання від дитячих лікарів-практиків.

Наукова програма XIX Сідельниковських читань 

включала широке коло актуальних питань діагностики, 

лікування та профілактики найбільш поширених сома-

тичних та інфекційних захворювань у дітей, а також такі 

гострі проблеми сучасної педіатрії, як імунопрофілакти-

ка, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотико-

резистентності, раціональна фармакотерапія на засадах 

доказової медицини та ін. За безпосередньої участі заві-

дувачів та викладачів кафедр педіатрії з багатьох регіонів 

України відбулося обговорення питань подальшого роз-

витку вітчизняної педіатричної освіти та науки. Окремі 

секційні та пленарні засідання було присвячено іннова-

ціям у педіатричній практиці, а також актуальним питан-

ням дитячої кардіоревматології. Розвитку саме цього на-

пряму педіатрії присвятив життя Віктор Михайлович 

Сідельников.

Роботу науково-практичної конференції розпочали 

з урочистих виступів членів президії. З вітальним словом 

звернувся до присутніх заступник директора Департаменту 
охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміні-
страції Юрій Васильович Курилко. У своїй промові він 

 зауважив, що саме у дні Сідельниковських читань тра-

диційно зустрічаються багато колег –  учнів Віктора 

Михай ловича Сідельникова, адже видатний вчений вихо-

вав цілу плеяду науковців та висококваліфікованих ліка-

рів, створивши власну педіатричну школу. Учасники за-

ходу підвищують свій професійний рівень, що допоможе 

їм більш ефективно лікувати маленьких пацієнтів. Окрім 

цього, Сідельниковські читання –  це унікальна можли-

вість особисто поспілкуватися з провідними вченими 

та обмінятися власним клінічним досвідом із колегами.

Член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 
педіатрії № 2 Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор 
Олександр Петрович Волосовець привітав учасників кон-

ференції з початком її роботи, нагадавши, що вже у на-

ступному, 2018 році, у м. Харкові заплановано провести 

ювілейні XX Сідельниковські читання. В усі попередні 

роки їх проведення запам’яталося присутнім теплими 

спогадами, пов’язаними з постаттю Віктора Михайловича 

Сідельни кова, а також дружньою колегіальною атмосфе-

рою під час обговорення найбільш важливих питань клі-

нічної педіатрії та фахової освіти дитячих лікарів. 

Доповідач висловив впевненість у тому, що покращенню 

роботи системи охорони здоров’я дітей сприятиме понов-

лення окремої освітньо-наукової спеціальності 

«Педіатрія» у переліку освітньо-наукових спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої осві-

ти, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 1 лютого 2017 року № 53. «Нашій конференції слід 

підтримати Ініціативу Президента України щодо якісної 

та доступної медицини у сільській місцевості, яку прого-

лошено 11 вересня 2017 р. під час наради у Національному 

медичному університеті ім. О.О. Богомольця, особливо 

це стосується надання медичної допомоги дитячому насе-

ленню,  –  закликав учасників заходу О.П. Волосовець. –  

Потрібно запропонувати розробку та обговорен-

ня Державної програми «Здоров’я дітей –  старт на все 

життя», яка б сконцентрувала зусилля держави, суспіль-

ства, територіальних громад, батьків, науковців, освітян, 

працівників сфери охорони здоров’я на розробці насам-

перед профілактичних системних підходів, включаючи 

антенатальну охорону плода задля збереження здоров’я 

майбутніх поколінь. Особливий пріоритет необхідно на-

дати забезпеченню та реалізації Програми імунопрофі-

лактики».

Академік НАМН України, завідувач кафедри педіатрії № 4 
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, 
доктор медичних наук, професор Віталій Григорович 
Майданник зазначив, що кожен із численних учнів 

В.М. Сідельникова з глибокою вдячністю згадує про свій 

досвід навчання і подальшої наукової співпраці з цим ви-

датним вченим. Доповідач розповів про те, що Віктор 

Михайлович був усебічно обізнаною, цікавою людиною. 

Як для клініциста для нього завжди мало важливе значення 

висококваліфіковане всебічне обстеження, а також коле-

гіальне обговорення історії хвороби кожного конкретного 

пацієнта. Наостанок В.Г. Майданник наголосив, що 

В.М. Сідель ников здійснив без перебільшення величезний 

внесок у розвиток педіатрії, написавши велику кількість 

монографій, підручників та наукових статей за результата-

ми власних досліджень, які і сьогодні є актуальними.

Наукову програму конференції розпочато з доповіді, 

яку підготувала група авторів під керівництвом академіка 
НАМН України, директора ДУ «Інститут педіатрії, аку-
шерства і гінекології НАМН України», президента Асоціації 
педіатрів України, доктора медичних наук, професора Юрія 
Геннадійовича Антипкіна та яку представив головний по-
заштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності 
«Дитяча пульмонологія», керівник наукової групи з проблем 
алергії та імунореабілітації дітей відділення захворювань 
органів дихання і респіраторних алергозів у дітей 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 
України», доктор медичних наук, професор Володимир 
Федорович Лапшин. Його виступ було присвячено такій 

актуальній клінічній проблемі, як рецидивуючий бронхіт 

у дітей. Це захворювання бронхів з повторними епізода-

ми гострого бронхіту не менше ніж 2-3 рази на рік протя-

гом 1-2 років на фоні гострих респіраторних вірусних 

інфекцій без приступів бронхообструкції. Гострі бронхіти 

найчастіше зустрічаються у дітей віком старше 2 років, 

при цьому 2-3% з них потребують стаціонарного лікуван-

ня; друга хвиля захворюваності припадає на підлітковий 

вік, коли на гострі бронхіти хворіє від 1/5 до 1/3 всіх 

 дітей. Такі дані, отримані українськими вченими, порів-

нянні зі статистичними даними загальнонаціональних 

досліджень, проведених у США, згідно з якими 18% дітей 

у віці до 15 років зверталися за медичною допомогою 

через захворювання бронхів.

Рецидивуючий гострий бронхіт є важливою проблемою 

педіатрії та дитячої пульмонології. Згідно з сучасними уяв-

леннями, рецидивуючий бронхіт розглядається як мульти-

факторне екозалежне захворювання, ключовою патогене-

тичною ланкою якого є рецидивуюче запалення слизової 

оболонки бронхіального дерева, зумовлене зниженням 

загальної імунологічної резистентності організму та ак-

тивності місцевих факторів захисту, перед усім порушен-

ням мукоциліарного транспорту. Що стосується основних 

 вимог до патогенетичного лікування бронхіту, то вони 

включають евакуацію бронхіального секрету, ліквідацію 

бронхоспазму (в тому числі прихованого), усунення за-

пального процесу, а також боротьбу з вірусами і бактерія-

ми. Якщо гострий бронхіт фактично не потребує антибак-

теріальної терапії, то при рецидивую чому бронхіті у дея-

ких випадках вона може бути показана, особливо у дітей 

молодшого віку. Призначення при цій патології муколі-

тичної терапії є консенсусною рекомендацією як зарубіж-

них, так і українських лікарів.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спе-
ціальністю «Педіатрія», завідувач кафедри дитячих і під-
літкових захворювань НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор 
медичних наук, професор Галина Володимирівна Бекетова 

у своїй програмній доповіді наголосила на важливому 

значенні адекватного споживання дітьми харчових во-

локон, які зараз розглядаються як істотний фізіологіч-

ний компонент підтримання здоров’я та профілактики 

різноманітних захворювань. Вона нагадала учасникам 

конференції, що в 2016 р. Україна у складі 193 країн– 

учасниць ООН долучилася до програми «Цілі сталого 

розвитку тисячоліття», реалізувати яку заплановано 

протягом найближчих 15 років. У рамках цієї програми 

було визначено 17 глобальних цілей, одна з яких (третя 

у переліку) стосується медицини і полягає у підтриманні 

здоров’я і, у такий спосіб, благополуччя людства. 

Необхідною складовою збереження здоров’я і здорового 

способу життя, як зауважила Г.В. Бекетова, є забезпе-

чення оптимального харчування. Проте останніми рока-

ми у світі спостерігається чітка тенденція до неадекват-

ного за кількісним та якісним складом харчування дитя-

чого населення і, зокрема, до істотного дефіциту в раціо-

ні дітей харчових волокон. Водночас існують 

переконливі докази, що за умови щоденного нормова-

ного вживання харчових волокон знижується ризик 

розвитку багатьох соціально-значущих захворювань, 

у тому числі серцево- судинної патології, ожиріння 

та цук рового діабету 2 типу.

***
Наступні, XX Сідельниковські читання, заплановано про-

вести 19-21 вересня 2018 року в м. Харкові. Заздалегідь за-
прошуємо наших читачів узяти участь у цьому ювілейному 
заході. Переконані, що кожен лікар –  його учасник –  мати-
ме змогу підвищити свій професійний рівень та отримати 
дійсно важливу з практичної точки зору наукову інформацію.

Фото автора та організаторів конференції 
(http://conference-sidelnikov.org.ua/)

Підготувала Ірина Жовтоног
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних рекомендаціях із лі-

кування ХОЗЛ бронходилатація ві-

діграє ключову роль (GOLD, 2017; 

M. Decramer, 2016; A. Qaseem, 2011). 
β

2
-агоністи довготривалої дії (БАТД) 

і довготривалі антихолінергічні пре-

парати (МХТД) є засобами вибору в 

су часній фармакологічній терапії 

ХОЗЛ стабільного перебігу (GOLD, 

2017). При цьому довготривалі брон-

ходилататори для базисної терапії 

ХОЗЛ є ефективнішими за коротко-

діючі  (рівень доказів А) (M. Decramer, 

2016). Вони забезпечують стабільну 

бронходилатацію протягом 24 годин, 

покращують легеневу функцію, змен-

шують легеневу гіперінфляцію, внас-

лідок чого зменшується задишка й по-

ліпшується переносимість фізичних 

навантажень, а також підвищується 

якість життя і знижується частота 

загострень. Як відомо, БАТД і МХТД 

мають різні механізми дії. МХТД ін-

гібують вплив ацетилхоліну на муска-

ринові рецептори, а БАТД через дію 

на циклічний аденозинмонофосфат 

сприяють стимуляції β
2
-адренергіч-

них рецепторів. Комбіноване застосу-

вання БАТД й МХТД дає змогу досягти 

синергічного посилення бронходила-

тації й істотно підвищити якість життя 

хворих. Такий ефект, імовірно, може 

пояснюватися зменшенням бронхо-

констрикторних ефектів ацетил холіну, 

які додатково підсилюють бронходи-

латацію, зумов лену дією β
2
-агоніста, а 

також вза ємодією між пострецептор-

ними міжклітинними провідними 

шляхами для М
3
-холіно рецепторів і 

β
2
-адренорецепторів, що справляє по-

тужний бронходилатаційний ефект 

(H. Kume, 2013; H. Meurs, 2013). Па-

тофізіологічні ефекти синергізму для 

БАТД та МХТД були продемонстро-

вані й на експериментальних моделях, 

і в пацієнтів із ХОЗЛ (M. Cazzola, 2015; 

2016). Відомо, що вибір стартової те-

рапії ХОЗЛ залежить від ступеня тяж-

кості захворювання, наявних симпто-

мів і динаміки виникнення загострень 

в анамнезі. На сьогодні у клінічній 

практиці застосовують 4 комбінації 

довготривалих бронхолітиків: інда-

катерол/глікопіроній, вілантерол/

умеклідіній,  олодатерол/тіотропій і 

 формотерол/аклідіній, три з яких на-

разі зареєстровані в Україні.

� 
Комбінація індакатерол/глікопіро-
ній (110/50 мкг) схвалена до засто-

сування у понад 90 країнах світу. Наразі 
щодо ефективності цього засобу накопи-
чена найбільша доказова база, яка демон-
струє переваги його застосування 
у пацієнтів із ХОЗЛ від средньотяжкого 
до тяжкого ступеня стосовно впливу на 
задишку, функцію легень і частоту заго-
стрень (I. Barjaktarevic, 2015).

Програма к лінічних досліджень 

IGNITE (J.E. Frampton, 2014) включає 

11 досліджень III фази, участь у яких 

взяли майже 12 тис. пацієнтів. Варто 

відзначити, що на відміну від дослі-

джень ефективності інших фіксова-

них комбінацій БАТД/МХТД усі до-

слідження програми IGNITE наразі 

завершено (M. Matera, 2015), більшість 

із них опубліковані й демонструють 

позитивні результати застосування 

комбінації індакатеролу і глікопіро-

нію порівняно з плацебо, монокомпо-

нентними засобами  (індакатеролом і 

глікопіронієм), тіо тропієм, комбіна-

цією сальметерол/флутиказон. У всіх 

зазначених дослідженнях комбінацію 

індакатерол/глікопіроній застосову-

вали за допомогою однодозового по-

рошкового інгалятора Бризхайлер®. 

Препарат призначали 1 р/добу, одна 

капсула містила 110 мкг індакатеролу 

й 50 мкг глікопіронію. 

У дослідженні SHINE 2144 пацієнти 

з ХОЗЛ середнього і тяжкого ступеня 

(постбронходилатаційний ОФВ
1
 – від 

30 до 80% від належних значень) були 

рандомізовані на 5 груп терапії: 

1) індакатерол/глікопіроній (475 па-

цієнтів); 

2) індакатерол 150 мкг (477 пацієнтів); 

3) глікопіроній 50 мкг (475 пацієнтів); 

4) тіотропій 18 мкг (483 пацієнти); 

5) плацебо (234 пацієнти (E.D. Bateman 

et al., 2013). 

Дослідження тривало 26 тижнів; 

усі види терапії пацієнти отримували 

1 р/добу або за допомогою інгалятора 

ХендіХалер (пацієнти групи тіотро-

пію), або інгалятора Бризхайлер® (усі 

інші групи). Серед хворих на ХОЗЛ, 

включених у дослідження, переважали 

чоловіки (75,4%); у більшості пацієнтів 

протягом 1 року перед включенням у 

дослідження не було загострень ХОЗЛ 

(74,6%). До початку дослідження всі 

п’ять груп пацієнтів порівняли між 

собою за функціональними показни-

ками. 

Згідно з результатами дослідження 

терапія комбінацією індакатерол/глі-

копіроній на 26-му тижні істотно по-

кращувала мінімальний (пребронхо-

дилатаційний) і піковий ОФВ
1
, пікову 

швидкість видиху. Крім того, терапія 

комбінацією індакатерол/глікопіроній 

порівняно із застосуванням плацебо, 

тіотропію і глікопіронію через 12 тиж-

нів і порівняно з плацебо й тіотропієм 

через 26 тижнів достовірно зменшувала 

вираженість задишки, оціненої за до-

помогою  транзиторного індексу за-

дишки (TDI). Наприкінці дослідження 

терапія комбінацією індакатерол/

глікопіроній демонструвала перевагу 

перед застосуванням плацебо і тіотро-

пію стосовно поліпшення якості життя 

(оціненого за  допомогою  стандартної 

шкали SGRQ). Також порівняно з чо-

тирма групами зіставлення терапія 

індакатеролом/глікопіронієм супро-

воджувалася достовірним зменшен-

ням потреби у прийомі короткодіючих 

бронходилататорів.

Основним завданням мультицен-

трового подвійного сліпого рандомі-

зованого дослідження ILLUMINATE 

стало порівняння ефективності ком-

бінації індакатерол/глікопіроній і 

комбі нованого препарат у БАТД/

інгаляційний кортикостероїд, ІКС 

(сальметерол 50 мкг / флутиказону 

пропіонат 500 мк г, як ий призна-

чали 2 р/добу) (C.F. Vogelmeier, 2014). 

Дослі д женн я т рива ло 26 ти ж нів, 

у нього було вк лючено 523 паці-

єнти із ХОЗЛ середнього і тяжкого 

ступеня (постбронходилатаційний 

ОФВ
1
 – від 40 до 80% від належних 

значень, усі колишні або актуальні 

курці без анамнезу загострень упро-

довж попереднього року). Порівняно 

із застосуванням комбінації саль-

метерол/флутиказон терапія інда-

катеролом/глікопіронієм виявилася 

значно ефективнішою за впливом на 

ОФВ
1
, причому різниця була поміт-

ною вже в перший день дослідження 

й набула максимального вираження 

через 12 і 26 ти ж нів. Комбінаці я 

 індакатерол/глікопіроній також про-

демонструвала перевагу перед ком-

бінацією БАТД/ІКС за впливом на 

зниження прийому короткодіючих 

бронходилататорів й зменшення за-

дишки (за шкалою TDI).

Також у кількох дослідженнях було 

показано, що, крім високої ефектив-

ності, за впливом на клінічні і функ-

ціона льні показник и комбінаці я 

 індакатерол/глікопіроній  демонструє 

привабливий терапевтичний  профіль, 

який характеризується дуже швид-

ким початком бронходилатаційного 

ефекту, що проявляється вже через 

5 хв після першої інгаляції препарату 

(D.A. Mahler, 2014; C.F. Vogelmeier, 

2013; R. Dahl, 2013). Ця особливість 

комбінації є дуже важливою, оскільки 

її прийом забезпечує негайне полег-

шення симптомів, що має особливо 

велике значення для багатьох паці-

єнтів із ХОЗЛ у ранковий час після 

прокидання. Загалом ефективність 

індакатеролу/глікопіронію порів-

нянна з ефективністю комбінованого 

 призначення монокомпонентів в окре-

мих інгаляційних пристроях (R. Dahl 

et al., 2013).

У дослідженні BEACON, яке вклю-

чило 193 пацієнти з ХОЗЛ, було по-

казано, що терапія комбінацією ін-

дакатерол/глікопіроній і одночасне 

застосування окремих препаратів 

індакатеролу і глікопіронію приво-

дить до подібного поліпшення ОФВ
1
, 

зменшення симптомів і потреби в 

прийомі короткодіючих бронходи-

лататорів.

� Дуже важливою характеристикою 
ефективності засобів для лікування 

ХОЗЛ є їхня здатність запобігати виник-
ненню загострень хвороби.

Саме з ц ієї п ри ч и н и основн и м 

завданням подвійного сліпого ран-

домізованого дослідження SPARK, 

що провод и л и у 27 к раї на х світ у 

(362 дослідних центри), порівняли 

вплив комбінації індакатерол/гліко-

піроній, глікопіронію і тіотропію на 

кількість загострень ХОЗЛ протягом 

64 тижнів (J.A. Wedzicha et al., 2013). 

У дослідження включили 2224 паці-

єнти з тяжким і дуже тяжким ХОЗЛ 

із постброн ходи латаційним ОФВ
1
 

менше 50% від належного, які мали 

як мінімум одне загострення протя-

гом 1 року перед включенням у до-

слідження. Порівняно із застосуван-

ням глікопіронію і тіотропію терапія 

комбінацією ін дакатерол/глікопі-

роній привела до зниження загаль-

ної кількості загострень ХОЗЛ (від 

легких до тяжких) на 15 і 14% відпо-

відно. Результати недавнього досить 

відомого метааналізу також проде-

монстрували, що  використання інда-

катеролу/глікопіронію збільшує час 

Подвійна бронходилатація в терапії хронічного 
обструктивного захворювання легень

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) являє собою поширену хворобу, що характеризується 
персистуючими респіраторними симптомами та обмеженням швидкості повітряного потоку, що виникають 
внаслідок аномалій дихальних шляхів і/або альвеол, як правило, викликаних суттєвим впливом шкідливих часток 
або газів (GOLD –Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2017). Актуальність ХОЗЛ 
серед усіх глобальних медико-соціальних проблем зумовлена не лише значною поширеністю захворювання, 
а й високим ризиком серйозних ускладнень, які призводять до інвалідизації і смертності, у тому числі серед 
працездатного населення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, сьогодні ХОЗЛ є третьою серед 
провідних причин смерті у світі (D.L. Hoyert; J. Xu, 2011). Щорічно від ХОЗЛ помирають близько 2,8 млн осіб, 
що становить 4,8% всіх причин смерті (GOLD, 2017). Примітно, що за період з 1990 по 2000 р. летальність від серцево-
судинних захворювань та інсульту знизилася на 19,9 і 6,9% відповідно, тоді як летальність від ХОЗЛ зросла на 25,5% 
(D.M. Mannino, 2002). Наразі засобами першої лінії в лікуванні ХОЗЛ залишаються бронходилататори. Сьогодні ми 
поговоримо про можливості сучасної комбінованої бронходилатаційної терапії ХОЗЛ.

100

80

90

70

60

40

30

10

50

20

0
0 6 12 2619 32 38 5245

Тиждень

Будь-яке 
загострення

Середньотяжке або 
тяжке загострення

Тяжке 
загострення

КН 0,81 (95% ДІ  
0,66-1,00)

р<0,001

КН 0,78 (95% ДІ 
0,70-0,86)

КН 0,84 (95% ДІ
0,78-0,91) 

Група сальметерол/флутиказон

Група індакатерол/глікопіроній

Ім
о

в
ір

н
іс

ть
 з

а
го

ст
р

е
н

н
я

 (
%

)

Рис. Час до першого загострення (дослідження FLAME, 2016)

Будь-яке загострення

Індакатерол/глікопіроній 1675 763 535 409 281

Сальметерол/флутиказон 1679 642 415 313 217

Середньотяжке або тяжке загострення

Індакатерол/глікопіроній 1675 1299 1091 948 711

Сальметерол/флутиказон 1679 1210 975 820 608

Тяжке загострення

Індакатерол/глікопіроній 1675 1530 1434 1368 1138

Сальметерол/флутиказон 1679 1507 1389 1303 1071  КН – коефіцієнт небезпеки.
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до настання наступного загострення 

на 35% (D. Banerji et al., 2014). Крім 

того, результати дослідження SPARK 

також продемонстрували перевагу за-

стосування комбінації індакатерол/

глікопіроній перед монотерапією глі-

копіронієм і тіотропієм за критеріями 

досягнення стійкого поліпшення до-

бронходилатаційного ОФВ
1
 і покра-

щення якості життя, оціненого за до-

помогою шкали SGRQ.

У дослідженні FLAME порівню-

вали ефективність комбінацій інда-

катерол/глікопіроній і сальметерол/

флутиказон стосовно зниження ри-

зику виникнення загострень ХОЗЛ. 

У дослідження було включено 3362 па-

цієнти з ХОЗЛ із вираженою задиш-

кою (2 балів за стандартною шкалою 

MRC) і з анамнезом загострень про-

тягом останнього року (J.A. Wedzicha 

et al., 2016). Результати дослідження 

FLAME свідчать, що перша  комбінація 

є більш ефективною за такими харак-

теристиками, як зменшення кілько-

сті всіх загострень (відмінність – 11%; 

p=0,0003; рис.), а також середніх і тяж-

ких загострень (відмінність – 17%; 

p<0,001). Незважаючи на те що частота 

виникнення тяжких загострень до-

стовірно не відрізнялася між групами 

терапії через невелику кількість цих 

подій, час до першого тяжкого заго-

стрення був значно більшим у групі 

індакатерол/глікопіроній порівняно 

з групою зіставлення (зниження ри-

зику на 19%; p=0,046).

� 
За даними численних досліджень, 
комбінація індакатерол/глікопіроній 

добре переноситься пацієнтами і має 
сприятливий профіль безпеки, який 
можна порівняти з безпечністю застосу-
вання монотерапевтичних засобів.

Згідно з висновками об’єднаного 

аналізу даних щодо безпечності за-

стосування комбінації індакатерол/

глікопіроній протягом 6 місяців, за-

снованому на результатах досліджень 

SHINE, ILLUMINATE, ENLIGHTEN 

і ARISE (n=3153), пропорція пацієн-

тів із ХОЗЛ, що отримували терапію 

комбінацією ін дакатерол/глікопі-

роній і в яких траплялися кардіова-

скулярні та цереброваскулярні події, 

була подібною до такої в пацієнтів, 

що отримували терапію тіотропієм 

(1,8 і 1,7% відповідно), і нижчою, ніж 

у пацієнтів, які приймали плацебо 

(2,6%) (G. Ferguson, 2014). Пропорція 

пацієнтів, у яких на тлі терапії комбі-

нацією індакатерол/глікопіроній були 

відзначені серйозні кардіоваскулярні 

та цереброваскулярні події, становила 

0,6%; такий результат є зіставним або 

навіть нижчим порівняно із хворими, 

які отримували інші види активної 

терапії.

В іншому об’єднаному аналізі, за-

снованому на даних 14 клінічних до-

сліджень, у які було включено  загалом 

11 404 пацієнти з ХОЗЛ, порівняли 

безпечність терапії комбінацією ін-

да к ат ерол/гл і коп ірон і й і   т ера п і ї 

ін дакатеролом, гл ікопіронієм, т і-

отропієм і плацебо (J.A. Wedzicha, 

R. Dahl, R. Buhl, 2014). Було пока-

зано, що ризик виникнення небажа-

них явищ на тлі терапії комбінацією 

індакатерол/глікопіроній не відріз-

няється від такого при застосуванні 

плацебо (ризик летальних небажаних 

явищ – 0,93 (95% довірчий інтервал, 

Д І  0,3 4 -2 ,5 4);  с е рцев о - с у д и н н и х 

подій – 0,60 (95% ДІ 0,29-1,24); пнев-

монії – 1,10 (95% ДІ 0,54-2,25); заго-

стрень ХОЗЛ – 0,60 (95% ДІ 0,40-0,91) 

і миготливої аритмії – 1,03 (95% ДІ 

0,49-2,18). Одноразове призначення 

комбінації індакатерол/глікопіроній 

загалом добре сприймається пацієн-

тами з ХОЗЛ (G.J. Rodrigo, V. Plaza, 

2014; С.Н. Авдєєв, 2016).

Дод а т ков и м ф а к т о р ом п ри в а-

б л и в о с т і  фі кс ов а ної  ком бі н а ц і ї 

і н дакатерол/гл і коп ірон і й є і н га-

л яційний пристрій доставк и (до-

с т а вкови й п рис т рі й).  І н г а л я т ор 

Б р и з х а й л е р ® х а р а к т е р и з у є т ь с я 

низьк им опором  повітряном у по-

току, що дає змогу активувати при-

стрій навіть за невисокого інспіра-

торного зусилля (R. Pavkov, 2010). 

Ця особливість робить доступним 

в и ко р и с т а н н я  Б р и з х а й л е р ® н а-

віть для пацієнтів із тяжкими фор-

мами ХОЗЛ, які є першочерговими 

к а н д и д а т а м и д л я  п р и з н ач ен н я 

 комбінованої терапії БАТД/МХТД. 

Справді, у пацієнтів із ХОЗЛ ве-

личина пікового струс-потоку по-

ст у пово зн и ж уєт ься в м іру про-

гресування захворювання. Однак 

 Бризхайлер® можна використову-

вати практично у всіх категорій па-

цієнтів із ХОЗЛ, навіть у найбільш 

тяжких чи літніх хворих. Крім того, 

 Бризхайлер® надає додаткові пере-

ваги у вигляді можливості контролю-

вати вивільнення препарату за допо-

могою слухового, смакового і візуаль-

ного сприйняття, що дає пацієнтові 

змогу бути впевненим у правильно-

сті інгаляції. Усі вказані переваги, 

а також одноразове використання 

протягом доби гарантують високий 

рівень комплаєнса пацієнта з ХОЗЛ 

до лікування фіксованою комбіна-

цією індакатерол/глікопіроній.

� Отже, подвійна бронходилатаційна 
терапія ХОЗЛ за допомогою сучас-

ної комбінації індакатерол/глікопіроній 
із використанням інноваційного при-
строю доставки Бризхайлер® – це нове 
слово в терапії хворих на ХОЗЛ. 
Застосування комбінації індакатерол/
глікопіроній як базисної терапії захво-
рювання не лише забезпечує стабільну 
бронходилатацію протягом 24 годин, 
покращує легеневу функцію, зменшує 
задишку й підвищує якість життя, а й 
істотно знижує частоту загострень 
ХОЗЛ.

Підготувала Олена Риженко
З
У
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
ОГЛЯД

Введение
Первые сведения о возникновении 

пандемий гриппа датируются 1700-ми 

годами. Самая смертоносная из них, 

ставшая причиной 675 тыс. смертей 

в США, имела место в 1918 г. [1]. По-

следняя на сегодня пандемия (2009), 

вызванная вирусом гриппа H1N1 

(также известным как свиной грипп), 

унесла 12 469 жизней в США [2]. В конце 

2016 г. уровень госпитализации соста-

вил 3,1 на 100 тыс. населения, причем 

наибольший процент среди них –  лица 

в возрасте 65 лет и старше [3].

Профилактика является ключевым 

компонентом в снижении уровней 

смертности и госпитализации, свя-

занных с гриппом. Однако согласно 

совокупным данным Национального 

исследования иммунизации США 

и системы наблюдения за факторами 

риска только 41,7% населения прохо-

дили сезонную вакцинацию от гриппа 

в 2015-2016 гг. [4]. Таким образом, более 

половины населения США в сущно-

сти не получало профилактической 

помощи.

Патофизиология
Вирусы гриппа A и B имеют сходные 

структуры –  это одноцепочечные РНК-

вирусы, состоящие из восьми сегментов 

гена, инкапсулированных и покрытых 

белками гемагглютинина (НА), нейра-

минидазы (NA) и матрицы [1]. Белок HA 

распознает клетку-хозяина и присоеди-

няется к ней, после чего вирусная РНК 

внедряется в эндосому, высвобождая 

свои вирусные частицы в ядро клетки-

хозяина для репликации [5, 6]. Вирус 

гриппа A сначала реплицируется в но-

соглотке и в конечном итоге перемещает 

репликацию в верхний и нижний дыха-

тельные пути. Зараженные лица выздо-

равливают в течение недели после появ-

ления симптомов; это связано с тем, что 

вирусная репликация медленно снижа-

ется и прекращается по меньшей мере 

через 7 дней после начала болезни [1, 7].

Грипп A делится на две подгруппы 

на основе поверхностных белков 

HA и NA. Существует 18 различных 

 HA-белков и 11 NA-белков, и каждый 

вирус гриппа A состоит из одного по-

верхностного белка НА и одного по-

верхностного белка NA [8]. Вирусные 

мутации, возникающие в процессе ре-

пликации различных белков HA и NA 

и их комбинаций, связаны с двумя 

различными механизмами [8].

Во-первых, может возникнуть ан-

тигенный дрейф, при котором вирус 

создает небольшие генетические из-

менения во время репликации. Эти 

изменения приводят к появлению ви-

руса, который очень похож на исход-

ный, при этом оба имеют одни и те же 

антигенные свойства. Со временем из-

менения делают вирус неузнаваемым 

для человеческих антител [9]. Второй 

механизм, известный как антигенный 

шифт, вызывает выраженное измене-

ние вируса гриппа А [9]. Новый вирус 

имеет отличающиеся от исходного 

антигенные свойства и различные 

HA и/или NA-белки [9]. Антигенный 

шифт стал одной из причин пандемии 

гриппа 2009 г. [9].

После заражения иммунная система 

создает антитела против поверхност-

ных белков HA и NA вируса [1]. Вак-

цина аттенуированного, или живого, 

вируса вводится в организм для про-

изводства антител против антигенов 

гриппа [10, 11]. Антигенный шифт 

и дрейф РНК-содержащего вируса 

гриппа учитываются при разработке 

прогностической вакцины против ин-

фекции [10]. Исследователи исполь-

зуют данные, собранные в  предыдущие 

годы, и тенденции, чтобы опреде-

лить, какие три или четыре вирусных 

штамма должны быть включены в со-

став сезонной вакцины [11, 12].

Разработкой вакцин занимаются 

центры по контролю и профилактике 

заболеваний (CDC). Была разработана 

система эпиднадзора для отслежива-

ния прогрессирования вируса гриппа 

каждый год, чтобы помочь в разра-

ботке вакцин. Собранная информация 

включает данные о местоположении 

и сроках вирусной активности, типах 

и подтипах гриппа, любых антигенных 

изменениях или мутациях, сообщения 

о гриппоподобных заболеваниях, го-

спитализациях, связанных с гриппом, 

и смертях от гриппа [13]. В течение 

сезона 2016-2017 гг. чаще всего сооб-

щалось о гриппе A (H3N2), за которым 

следует грипп A (H1N1pdm09); однако 

также сообщалось о некоторых типах 

вируса гриппа B [3].

Вакцинация является эффективной 

мерой профилактики гриппа. Так, ее 

эффективность против гриппа А до-

стигает 70-90% [1]. Однако при непре-

рывных небольших изменениях, вы-

званных антигенным дрейфом, вак-

цинированный человек все еще может 

заразиться вирусом гриппа [9].

Клиника
Симптомы, связанные с вирусом 

гриппа, напоминают симптомы бак-

териальных инфекций и простуды; 

дифференциальный диагноз является 

важным фактором при уходе за паци-

ентами. В отличие от простуды, симп-

томы гриппа обычно резкие, первые 

признаки –  внезапная лихорадка 

(38-40 °C) и кашель [14]. Кашель обычно 

сухой и надсадный, вызывающий дис-

комфорт в груди. Дополнительными 

 симптомами  являются выраженная 

миалгия, артралгия, слабость, недо-

могание, снижение аппетита и голов-

ная боль. Заложенность носа, чихание 

и боль в горле чаще распространены 

у пациентов с острой  респираторной 

вирусной инфекцией, а тяжелый 

сухой кашель и слабость свойственны 

обычно гриппу [14].

Для гриппов А и В диагноз, как пра-

вило, устанавливается при посеве из но-

соглотки или носа. Диагностические 

экспресс-тесты гриппа (RIDT) обна-

руживают вирусные антигены и входят 

в число наиболее часто используемых 

диагностических методов, результаты 

которых доступны быстро (<15 мин). 

Однако чувствительность теста (от 50 

до 70%) приводит к частым ложно нега-

тивным результатам. Следует также об-

ратить внимание, что диагностический 

материал для RIDT следует собирать 

в первые 3-4 дня (не позже) с момента 

появления симптомов [15, 16].

Тест обратной транскрипционной по-

лимеразной цепной реакции остается 

золотым стандартом для диагностики 

гриппа благодаря его высокой спец-

ифичности и чувствительности [16]. 

В дополнение к мазкам из носоглотки 

могут быть использованы горловые 

мазки, бронхиальный смыв и мокрота. 

Образцы из нижних дыхательных путей 

могут быть использованы для диагно-

стики и позже 4-го дня с момента по-

явления симптомов, однако для полу-

чения результатов может потребоваться 

от 1 до 8 ч [15].

После постановки диагноза гриппа 

следует рассмотреть возможные не-

фармакологические и фармакологи-

ческие методы лечения, направленные 

на уменьшение симптомов и непо-

средственно сокращение продолжи-

тельности и тяжести заболевания.

Лечение гриппа
Нефармакологические методы

При гриппе рекомендуют постель-

ный режим, изоляцию от других лиц 

и активную дегидратацию. Усиленное 

потребление жидкости необходимо 

во время болезни, чтобы предотвра-

тить осложнения от обезвоживания. 

Ацетаминофен или ибупрофен можно 

использовать для снятия лихорадки, 

головной боли и мышечных болей. 

Тем не менее некоторые пациенты 

могут воспользоваться антивирусным 

 лечением [17-19].

Фармакологические методы
Антивирусные препараты с актив-

ностью против вирусов гриппа явля-

ются важным дополнением к вакцина-

ции. Озельтамивир, ингаляционные 

занамивир и IV-перамивир явля-

ются рекомендуемыми в  настоящее 

время средствами для лечения гриппа 

[20-22]. Эти препараты являются се-

лективными ингибиторами нейра-

минидазы, проявляют активность 

против гриппа A и гриппа B. Блоки-

руя нейраминидазу, они предотвра-

щают высвобождение вирусных ча-

стиц из инфицированных клеток, тем 

самым уменьшая вирусную агрессию. 

Все названные препараты могут ис-

пользоваться для лечения, но только 

озельтамивир и занамивир могут ис-

пользоваться и для лечения, и для 

профилактики. Дозы этих лекарств 

для химиопрофилактики ниже, чем 

дозы для лечения, однако продол-

жительность приема больше (табл.) 

[20-23]. Озельтамивир и занами-

вир разрешены д л я применени я 

у  взрослых и детей; перамивир не был 

одобрен Управлением по контролю 

качества продуктов питания и лекар-

ственных средств США (FDA) для ис-

пользования у детей [19, 23].

Помимо ингибиторов нейрамини-

дазы, доступны два других продукта: 

амантадин (Симметрел) и римантадин 

(Флумадин), оба из которых являются 

противораковыми агентами адаман-

тана с активностью против вирусов 

гриппа А. Эти агенты оказывают инги-

бирующее действие на подтипы вируса 

гриппа А (H1N1, H2N2 и H3N2) в на-

чале вирусного репликативного цикла. 

Тем не менее они больше не рекомен-

дуются для лечения и профилактики 

гриппа из-за повышенных показателей 

резистентности (>99%) к типам вируса 

гриппа H3N2 и H1N1 [19, 23].

Вопросы фармакотерапии
Раннее начало лечения вышеуказан-

ными противовирусными препаратами 

может сократить продолжительность 

симптомов гриппа до 3 дней и снизить 

риск развития осложнений [24]. Наи-

большее клиническое пре имущество 

проявляется, когда антивирусное ле-

чение начинается в течение 48 ч после 

начала болезни. Также важно пра-

вильно идентифицировать пациентов, 

которые соответствуют параметрам как 

для профилактики, так и для лечения, 

чтобы они получали правильную до-

зировку и выдерживали нужную про-

должительность терапии [19]. Профи-

лактический прием противовирусных 

препаратов следует начать у взрослых 

и детей в возрасте от 1 года и старше, 

которые подвергаются высокому риску 

развития осложнений гриппа и кото-

рым вакцинация против гриппа про-

тивопоказана, недоступна или, как 

ожидается, имеет низкую эффектив-

ность (например, из-за  значительно 

ослабленного иммунитета) [18, 19]. 

Противовирусные препараты в профи-

лактическом аспекте могут рассматри-

ваться для применения в популяции 

в целом, когда вакцинация еще не была 

проведена, но уже зафиксированы 

случаи гриппа. Профилактическую 

терапию также следует проводить не-

вакцинированным взрослым, включая 

работников  здравоохранения, и детям 

в возрасте 1 года, которые находятся 

в тесном контакте с лицами с высоким 

риском развития осложнений гриппа 

в периоды эпидемической активно-

сти, а также всем вакцинированным 

и невакцинированным лицам в уч-

реждениях, которые могут усиливать 

распространение вспышек гриппа [19].

Противовирусная терапия у пациентов с гриппом

Вирусы гриппа остаются наиболее распространенной причиной респираторных инфекций и приводят к высокой 

заболеваемости и смертности, особенно среди детей раннего возраста, пожилых людей и лиц с ослабленным 

иммунитетом. Широко распространены три типа вируса гриппа: А, В и С (при этом грипп С встречается редко). 

Вирусы типов B и C распространены в основном у людей, тогда как тип A, наиболее часто встречаемый, поражает 

людей и разные виды млекопитающих, в том числе свиней, а также птиц [1].

Marie Welch, Casey Mabus, John A. Galdo

Продолжение на стр. 56.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
КОНФЕРЕНЦІЯ

В своем докладе заведующий 
кафед рой педиатрии № 2 Одес-
ского национального медицин-
ского у ниверситета, доктор 
медицинск и х нау к, профес-
сор А лександр  Всеволодович 
 З у б а р е н к о  а к ц е н т и р о в а л 

внимание на необходимости 

п р ов еден и я ра ц иона л ьной 

антибиотикотерапии (А БТ) 

внегоспитальной пневмонии 

на амбулаторном и госпитальном этапах.

Антибиотики (АБ) –  одни из наиболее широко 

используемых лекарственных средств. Однако со-

гласно данным Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) по состоянию на 2011 год только 

25-50% пациентов получали адекватную и ра-

циональную АБТ. Около 97% населения хотя бы 

раз в жизни самостоятельно назначали себе АБ, 

чтобы не обращаться к врачу. Неправильное 

применение АБ привело к тому, что некоторые 

группы возбудителей стали устойчивыми к АБ, 

в связи с чем возникает необходимость в разра-

ботке новых молекул.

З.Х. Сорокина и соавт. (2011) утверждают, что 

наиболее частыми причинами летальных исходов 

при нерациональной АБТ является неадекватный 

выбор доз препаратов, схем их дозирования и ме-

тода введения (41%), несвоевременная смена АБ 

(33%), отсутствие учета чувствительности микро-

флоры (26%), недостаточная или поздно начатая 

АБТ (18,6%), а также несоответствие АБТ совре-

менным клиническим рекомендациям (12%).

Кроме того, причиной нерациональной АБТ 

часто бывает неадекватная диагностика, назна-

чение АБ «на всякий случай». Недостаток диагно-

стических возможностей влечет за собой симпто-

матическое лечение. А пациент, в свою очередь, 

из-за социальной необеспеченности прекращает 

прием препарата досрочно, как только почув-

ствует улучшение. АБ нередко назначают в дозах 

ниже терапевтических, что ведет к отбору нечув-

ствительных микроорганизмов внутри каждой 

популяции. К сожалению, в нашей стране по-

прежнему острой остается проблема неадекват-

ного доступа к лекарствам, которые отпускаются 

без рецепта. Бедность пациентов и лечебных уч-

реждений приводит к тому, что часто назнача-

ются некачественные или поддельные препараты, 

использование которых влечет за собой селекцию 

резистентных микроорганизмов. Избыточное 

назначение АБ обусловлено недостаточным зна-

нием клиники острых респираторных заболева-

ний, спектра возбудителей и их чувствительно-

сти к АБ, а также отсутствием методов экспресс-

диаг ностики бактериальных инфекций. Нередко 

избыточное назначение АБ связано с давлением 

администрации, самого пациента или его род-

ственников на врача.

При назначении АБ в детском возрасте сле-

д ует помнить, что выбор препарата опреде-

ляется видом, штаммом и чувствительностью 

возбудителя (в начале лечения АБ назначается 

 эмпирически), локализацией и степенью тяжести 

инфекционного процесса, возрастом ребенка, 

а также сопутствующими заболеваниями и пре-

морбидным фоном. Разовая и суточная дозы, 

а также путь введения препарата подбираются 

с учетом возраста, массы тела ребенка, характера 

и тяжести инфекционного процесса.

В современной А БТ в педиат рии отдается 

предпочтение пероральным формам АБ, кото-

рые подбирают эмпирически с учетом клинико-

лабораторной характеристики заболевания. Если 

тяжесть состояния не позволяет назначить перо-

ральный АБ, проводят ступенчатую терапию –  

начинают лечение с инъекционных препаратов 

с последующим переходом на пероральный АБ 

в рамках одной группы.

� С целью разумного использования АБ разработана 
программа SMART (Antibiotic Smart Use Program), 

которой пользуются врачи во всем мире:
Standart –  соответствие национальным стандар-

там лечения

Mind –  активность в отношении наиболее частого 

и опасного возбудителя

Adequate –  адекватное дозирование и режим при-

ема

Resistance –  учет данных о локальной резистент-

ности

Time –  своевременное начало антибактериальной 

терапии, оптимальный по продолжительности курс 

лечения.

АБТ внебольничной пневмонии (ВП) регламен-

тирована приказом Министерства здравоохранения 

(МЗ) Украины от 13.01.2005 № 18. Пациенты с ВП 

в возрасте старше 3 лет могут лечиться на дому при 

условии неосложненного течения заболевания, от-

сутствия дыхательной и сердечно-сосудистой не-

достаточности или тяжелых нарушений в других 

органах и системах. Важным критерием является 

достаточный уровень общей и санитарной культуры 

членов семьи и уверенность в четком выполнении 

родителями всех назначений врача.

Наиболее частым возбудителем ВП у детей 

явл яется Streptococcus pneumoniae (70-80%), 

р еже з а б о лев а н ие в ы з ы в а ю т Ha emoph i lu s 

inf luenzae (15-20%), Mycoplasma pneumoniae (15%) 

и Chlamidophila pneumoniae (3-7%).

Согласно действующему приказу АБ для лече-

ния ВП ранжированы следующим образом:

1. Полусинтетические пенициллины.

2. Полусинтетические пенициллины с клавула-

новой кислотой.

3. Цефалоспорины.

4. Макролиды.

5. Аминогликозиды II-III поколения (применение 

гентамицина нежелательно в связи с отсутствием 

чувствительности пневмококка к данному АБ).

6. Производные метронидазола.

7. В отдельных случаях по витальным показа-

ниям могут быть назначены фторхинолоны (на-

значают детям в возрасте старше 12 лет).

В амбулаторных условиях для лечения ВП 

 назначают только оральные формы АБ. Для стар-

товой терапии используют пероральные аминопе-

нициллины и защищенные аминопенициллины, 

цефалоспорины I-II поколения. У детей в воз-

расте до 5 лет могут применяться только оральные 

жидкие формы АБ. Здесь на помощь практиче-

скому врачу приходят солютабные лекарственные 

формы АБ.

Антибиотики Солютаб представляют собой дис-

пергируемые таблетки, которые легко растворя-

ются в воде и обладают высокой  биодоступностью. 

Так, препарат амоксициллина Флемоксин® Со-

лютаб обеспечивает быстрое всасывание и создает 

в крови концентрации амоксициллина, сопоста-

вимые с таковыми при пар ентеральном введении. 

За счет высокой биодоступности амоксициллина 

(93%) достигается требуемая эффективность тера-

пии инфекций дыхательных путей и ЛОР-органов 

в 90% случаев. Препарат амоксициллина/клаву-

ланата Флемоклав® Солютаб имеет улучшенные 

параметры фармакокинетики клавулановой кис-

лоты: высокую биодоступность, низкую вариа-

бельность всасывания и остаточной концентрации 

в кишечнике. Диспергируемая форма амоксицил-

лина/клавуланата повышает эффективность и без-

опасность терапии.

Макролиды при ВП назначают в случае не-

эффективности стартовой терапии, при непе-

реносимости β-лактамных АБ, при атипичной 

этиологии ВП (Legionella spp., Mycoplasma spp.), 

а также в виде монотерапии или в комбинации 

с β-лактамами при микстинфекции. Предпочте-

ние следует отдавать макролидам с благопри-

ятным профилем безопасности и  минимальной 

частотой лекарственных взаимодействий. Таким 

макролидом является джозамицин. Вильпрафен® 

Солютаб (джозамицин) рекомендован пациентам 

при подозрении на атипичное течение заболева-

ния или с отягощенным аллергоанамнезом (в том 

числе с аллергией на пенициллиновый ряд).

На стационарном этапе лечения ВП могут 

примен яться парентера льные и ора льные 

формы АБ. Для лечения используют амино-

пенициллины и защищенные аминопеницил-

лины, цефалоспорины II-III поколения. Одним 

из современных подходов к АБТ, доказавшим 

свои преимущества в многочисленных иссле-

дованиях, является ступенчатая АБТ. Этот 

термин широко применяется только послед-

ние несколько лет, хотя существует давно и до-

казал свою целесообразность еще несколько 

десятилетий назад. Классическим примером 

ступенчатой АБТ является переход с паренте-

рального на пероральный путь введения АБ 

одной группы. Для детских стационаров сту-

пенчатая терапия особенно перспективна, 

поскольку является щадящей и обеспечивает 

высокий комплайенс. Примером удачной сту-

пенчатой терапии может служить внутривен-

ное (при наличии венозного катетера) введение 

АБ в течение 3-5 дней с последующим пере-

ходом на таблетированную форму. Супракс® 

Солютаб –  пероральный препарат цефиксима, 

который можно успешно применять в схемах 

ступенчатой терапии. Препарат имеет высо-

кую антигемофильную активность и сохраняет 

100% эффективность в отношении Haemophilus 

inf luenzae и Moraxella catarrhalis. К цефиксиму 

чувствительны даже те штаммы гемофильной 

палочки, которые резистентны к аминопени-

циллинам и цефалоспоринам I-II поколения. 

Для взрослых и детей с массой тела более 50 кг 

суточная доза препарата Супракс® Солютаб со-

ставляет 400 мг в один прием. Таблетку можно 

проглотить, запивая достаточным количеством 

воды (не менее 50 мл), или развести в воде 

Проблемы антибактериальной терапии 
и антибиотикорезистентности в педиатрии

6-7 апреля 2017 года в г. Одессе прошла ежегодная научно-практическая конференция, 

посвященная памяти академика Б.Я. Резника, «Новые медицинские технологии 

в педиатрии и семейной медицине». Особое внимание в научной программе конференции 

было уделено проблемам все возрастающей антибиотикорезистентности и рационального 

применения антибактериальных препаратов.
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и  выпить полученную суспензию сразу после 

приготовления.

Таким образом, разумное применение АБ не-

обходимо для преду преж дения да льнейшего 

роста антибиотикорезистентности. В лечении 

ВП на амбулаторном этапе необходимо ис-

пользовать пероральные формы защищенных 

и  незащищенных аминопенициллинов, цефало-

споринов I-II поколения. На госпитальном этапе 

возможно назначение парентеральных форм за-

щищенных и незащищенных аминопеницилли-

нов, цефалоспоринов II-III поколения с после-

дующим переходом на пероральный АБ в рамках 

одной группы (ступенчатая терапия).

 Заведующий кафедрой отори-
ноларингологии Одесского го-
сударственного медицинского 
университета, доктор медицин-
ских наук, профессор Сергей 
Михайлович Пухлик в своем 

докладе подробно остановился 

на проблеме АБТ острого тон-

зиллита.

– Острый тонзиллит –  одно 

из частых заболеваний среди детей и подрост-

ков. 50% пациентов с острым тонзиллитом –  дети 

в возрасте 5-15 лет. В последние годы наблюда-

ется стабильная картина в показателях заболева-

емости, однако они достаточно высоки. Несмотря 

на то что острый тонзиллит регистрируется кру-

глый год, максимальные цифры заболеваемости 

отмечаются с января по апрель. Острый стреп-

тококковый тонзиллит опасен в первую очередь 

своими осложнениями. Острой ревматической 

лихорадкой в мире ежегодно заболевает около 

500 тыс. человек, из них у 300 тыс. заболевание 

заканчивается формированием порока сердца. 

Хронической ревматической болезнью сердца 

страдают по меньшей мере 15,6 млн человек, тре-

бующих частых госпитализаций. Значительная 

часть таких больных нуждаются в кардиохирур-

гическом вмешательстве уже через 5-10 лет от на-

чала заболевания.

Изолированное воспаление миндалин без во-

влечения в патологический процесс слизистой 

оболочки глотки встречается достаточно редко. 

В связи с этим используют термин «острый тон-

зиллофарингит». В западных странах этим тер-

мином обозначают и бактериальные, и вирусные 

тонзиллиты. В Украине под острым тонзиллофа-

рингитом понимают вирусный процесс, а бак-

териальную инфекцию обозначают термином 

«острый тонзиллит». Рецидивирующим острым 

тонзиллитом называют повторное проявление 

острого тонзиллита после бессимп томного про-

межутка времени. Термин «хронический тонзил-

лит» больше не будет использоваться.

Острый тонзиллофарингит (острый фарингит), 

как уже было сказано, вызван вирусной инфек-

цией –  аденовирусами, вирусом Эпштейна-Барр, 

вирусами гриппа, риновирусами, энтеровиру-

сами, коронавирусами и т.д. Острый тонзиллит 

в большинстве случаев вызван β-гемолитическим 

стрептококком группы А (БГСА), реже –  стреп-

тококками групп C и J, Haemophilus inf luenzaе, 

Corynebacterium, Neisseria gonorrhoeae.

Диагноз острого тонзиллита устанавливают 

на основании к линическ их данных –  жа лоб 

пациента, анамнеза, объективных симптомов 

с учетом субъективной оценки тяжести болезни 

самим пациентом. У лиц с рецидивирующим 

острым тонзиллитом следует обращать внимание 

на количество рецидивов и тяжесть их течения, 

качество предшествующего лечения, наличие 

осложнений.

Для дифференцирования вирусного тонзилло-

фарингита и острого бактериального тонзиллита 

используют диагностическую шка лу McIsaac 

(табл.). Если пациент набирает 3 баллов по этой 

шкале, необходимо взять мазки из зева для экс-

пресс-анализа или культурального исследова-

ния на БГСА. После острого БГСА-тонзиллита 

не требуются плановый текущий контроль маз-

ков из зева, общеклинические анализы и ЭКГ. 

Определение титра антистрептолизина и других 

титров антистрептококковых антител в диагно-

стике острого и рецидивирующего тонзиллита 

также является неинформативным.

Для своевременного выявления БГСА могут ис-

пользоваться методы экспресс-тестов, так назы-

ваемые RADT (rapid antigen detection tests –  тесты 

быстрого обнаружения антигенов). Большинство 

экспресс-тестов оптимизированы исключительно 

для выявления БГСА и не выявляют стрепто-

кокки других групп. Чувствительность и спец-

ифичность экспресс-тестов колеблется в пределах 

65,6-99,3% в зависимости от производителя и тех-

ники их выполнения. Забор материала для про-

ведения экспресс-теста необходимо проводить 

с задней стенки глотки и обеих миндалин.

Дифференциальный диагноз БГСА-тонзиллита 

следует проводить с вторичными тонзиллитами 

при инфек ционны х заболевани я х (кок люш, 

ветряная оспа, скарлатина, менингококковый 

 назофарингит, инфекционный мононук леоз) 

и болезнях крови (лейкоз, агранулоцитоз, алей-

кемия).

Степень тяжести течения острого тонзиллита 

оценивают по выраженности интоксикацион-

ного синдрома, в частности, по температурной 

реакции:

1 степень (легкое течение) – 38°С;

2 степень (течение средней тяжести) –  38-39°С;

3 степень (тяжелое течение) – 39°С.

Это обязательно следует учитывать при установ-

лении диагноза и принятии решения о дальнейшей 

тактике лечения.

Прежде чем назначить схему лечения, необхо-

димо предоставить пациенту информацию о ходе 

болезни, вероятных осложнениях и современных 

методах лечения, которые имеют доказанную эф-

фективность. Также врачу следует предупредить 

пациента о возможных рисках появления побоч-

ных реакций на лекарственные средства.

Быстрое излечение не является целью систем-

ной АБТ острого тонзиллита: в исследованиях 

показано, что АБТ сокращает продолжитель-

ность симптомов на 16 ч, то есть несущественно. 

Основные цели назначения АБ при остром тон-

зи л лите –  микробиологи ческая эра дикаци я 

возбуди тел я, предотвращение да льнейшего 

 распространения инфекции (уже через 24 ч после 

окончания курса АБТ ребенок может посещать 

детский коллектив) и профилактика  осложнений, 

таких как пери- и паратонзиллярные  абсцессы, 

ревматизм, гломерулонефрит.

Наиболее часто встречающиеся типичные 

ошибки при АБТ острого тонзиллита:

• неправильный выбор АБ без учета основных 

возбудителей и спектра активности АБ;

• нерациональный путь введения (паренте-

ральное введение вместо назначения внутрь или 

ступенчатой терапии);

• неправильный подбор дозы без учета веса 

пациента;

• нарушение режима приема препарата (на-

значение без соблюдения равных промежутков 

времени между приемами).

Пенициллины служат препаратами выбора при 

инфекциях, вызванных БГСА, уже 50 лет. За это 

время БГСА не развил устойчивости к пеницил-

линам, не отмечено возрастания минимальной 

подавляющей концентрации АБ для этого воз-

будителя. В исследовании ПЕГАС в течение 10 лет 

не было выявлено ни одного штамма пиогенного 

стрептококка, резистентного к пенициллину 

(О.В. Азовскова и соавт., 2012). Амоксициллин 

(Флемоксин® Солютаб) –  широко применяе-

мый пенициллиновый АБ, который имеет до-

ступные детские лекарственные формы и явля-

ется препаратом выбора для стартовой терапии 

 БГСА-тонзиллитов. Высокая биодоступность 

и низкая степень связывания с белками плазмы 

обеспечивают высокую концентрацию амокси-

циллина в тканях при пероральном приеме, что 

позволяет достичь эрадикации возбудителя.

Очень важно выяснить, не страдает ли больной 

или его родственники каким-либо аллергиче-

ским заболеванием. Наличие у больного брон-

хиа льной астмы, поллиноза, а ллергического 

ринита, крапивницы и других аллергических 

заболеваний является противопоказанием для 

назначения препаратов с выраженными аллер-

генными свойствами, например пенициллина. 

У 7-8% больных развиваются острые аллергиче-

ские реакции уже при первом введении пеницил-

лина. При непереносимости β-лактамных анти-

биотиков следует назначать макролиды. Препарат 

джозамицина Вильпрафен® Солютаб не уступает 

по клинической эффективности (90%) пеницил-

лину при лечении острого тонзиллита и демон-

стрирует высокую эффективность даже при ко-

ротком 5-дневном курсе АБТ.

Частые рецидивирующие тонзиллиты должны 

навести врача на мысль о целесообразности тон-

зиллэктомии. Согласно современным данным 

показаниями к тонзиллэктомии следует считать:

1. Не менее 7 эпизодов острого тонзиллита 

за последние 12 мес, 5 эпизодов в год за послед-

ние 2 года или 3 эпизода в год за последние 3 года 

(критерии J.L. Paradise, 2014).

2. Синдром PFAPA –  периодическая лихорадка, 

стоматит, фарингит и шейный лимфаденит – 

 соответствует признакам тонзиллогенной инток-

сикации.

3. Паратонзиллярный абсцесс, синдром Лемера 

(заглоточный абсцесс, сопровождающийся сепси-

сом) или осложненный тонзиллит.

4. Постстрептококковый синдром.

5. Аллергии на антибиотики.

6. Расстройства дыхания во время сна, про-

блемы с глотанием или произношением.

7. Девиантное поведение, плохая успеваемость 

и отставание в учебе, энурез, отставание в росте.

�
Таким образом, острый тонзиллит –  одно 
из самых распространенных заболеваний в дет-

ской амбулаторной практике. Препаратом первой 
линии для лечения бактериального тонзиллита остает-
ся амоксициллин (Флемоксин® Солютаб), препаратом 
второй линии –  Вильпрафен® Солютаб (джозамицин). 
Основными принципами выбора препаратов являются 
доказательная медицина и личный опыт врача.

Подготовила Мария Маковецкая

Таблица. Шкала McIsaaс 
(модифицированная шкала Centor) 

для диагностики стрептококкового тонзиллита

Симптом Баллы

Температура тела (в анамнезе) 
>38°С

1

Отсутствие кашля 1

Увеличение шейных лимфоузлов 1

Отечность миндалин или наличие 
экссудата

1

Возраст:
3-14 лет
15-44 года
Старше 45 лет

1
0

–1

Оценка результатов

Баллы Риск БГСА-инфекции

-1 или 0 1%

1 ~10%

2 ~17%

3 ~35%

4-5 ~50%
З
У
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Острый риносинусит (ОРС) – воспалительное за-

болевание с поражением слизистой оболочки носовой 

полости и придаточных пазух носа – характеризуется 

внезапным началом. Выраженность симптомов, оце-

ниваемых при помощи визуальной аналоговой шкалы 

(ВАШ), может быть легкой, умеренной и тяжелой.

Согласно руководству EPOS-2012 симптомы РС, 

длящиеся <10 дней, классифицируются как простуда; 

>10 дней, но <12 недель – ОРС; если обострение сим-

птоматики возникает после 5 дней болезни – острый 

поствирусный РС. Около 98-99,5% случаев ОРС вы-

зываются вирусами (ключевые возбудители – рино-

вирусы, коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа, 

аденовирусы). Вторичная бактериальная инфекция 

развивается в 0,5-2% случаев.

Развитие ОРС ассоциируется со сложным патофизио-

логическим механизмом. Доминирующая роль при-

надлежит воспалению слизистой оболочки, сужению 

естественных отверстий пазух и нарушению мукоци-

лиарного транспорта. К факторам риска, ухудшающим 

дренаж, вентиляцию пазух и, следовательно, предрас-

полагающим к ОРС, относят аллергический ринит, 

анатомические дефекты носовой перегородки и бо-

ковых стенок носовой полости, табакокурение и за-

грязнение окружающей среды. В случае обструкции 

выходных отверстий придаточных пазух носа кислород 

повторно всасывается из полости пазухи через слизи-

стую оболочку, приводя к снижению рН. Гипоксия 

и закисление среды способствуют повреждению рес-

ничек и ухудшению функции цилиарного эпителия. 

Вирусные агенты дополнительно повреждают реснит-

чатые клетки. Это провоцирует активацию синтеза 

воспалительных медиаторов, включая интерлейкин-1, 

интерлейкин-6, фактор некроза опухоли, которые 

в качестве цитокинов острой фазы активируют хе-

мотаксические факторы нейтрофилов и инициируют 

выброс брадикинина, гистамина и лейкотриенов. Все 

это, в свою очередь, приводит к дилатации сосудов, 

более выраженному отеку с одновременным ухудше-

нием экскреторной функции желез. Транссудат из ди-

латированных сосудов и секрет слизистой оболочки 

накапливаются в пазухах, обусловливая нарушение 

функции цилиарного аппарата и обструкцию соустий. 

Перечисленные обстоятельства создают условия для 

размножения аэробных и анаэробных бактерий, вы-

деляющих разнообразные токсины, усиливающие вос-

палительный процесс; возникает порочный круг.

Клинический ОРС характеризуется внезапным на-

чалом, чаще всего сопровождается появлением си-

стемных нарушений, в том числе повышением тем-

пературы, общим недомоганием, головной болью. 

Доминирующие симптомы включают лицевую боль, 

боль в области верхней челюсти, слизисто-гнойное 

отделяемое из полости носа и ухудшение носовой 

проходимости. Диагноз ОРС основывается на данных 

медицинского опроса и физикального обследования.

Однако признаки синусита не являются специфиче-

скими, поэтому для подтверждения диагноза необхо-

димо наличие как минимум двух из этих симптомов. 

Один из них должен быть первичным:

• заложенность носа / обструкция / застой

и/или

• отделяемое из полости носа (переднее / постназаль-

ное затекание).

Дополнительные симптомы включают:

• лицевую боль / давление;

• ухудшение / потерю обоняния у взрослых и кашель 

у детей.

Возн и к новен ие и и н тенси вност ь лок а л ьн ы х 

симптомов связаны с отеком слизистой оболочки 

 и степенью обструкции выходных отверстий пазух, 

что может указывать на вовлечение последних в вос-

палительный процесс. В случае поражения верхне-

челюстной пазухи боль локализуется в области щек, 

зубов или глаз. Чувствительность лобной стенки 

верхнечелюстной пазухи может быть обнаружена 

при пальпации. Изолированный фронтит проявля-

ется болью во лбу, пальпаторной чувствительностью 

фронтальной или нижней стенки пазухи. Пациенты 

с этмоидитом предъявляют жалобы на боль и ощуще-

ние распирания, сопровождающееся пальпаторной 

чувствительностью в медиальном углу глаза. Много-

очаговая боль или боль, локализованная в затылочной 

области, иррадиирующая в лоб, виски, медиальный 

угол глаза или орбиту, характерна для сфеноидита. 

При ОРС воспаление различных пазух встречается 

чаще, чем изолированный воспалительный процесс, 

следовательно, клиническая симптоматика гораздо 

менее характерна. Дифференциальный диагноз между 

вирусным, поствирусным и бактериа льным ОРС 

затруднен по причине отсутствия специфических 

симптомов. Характер отделяемого из полости носа, 

например, гнойные выделения, не является диффе-

ренциальным критерием.

Согласно консенсусу EPOS ОРС классифицируется на:

• вирусный/простуду;

• поствирусный;

• бактериальный.

Наиболее распространенным является острый ви-

русный РС, который длится <10 дней. Поствирусный 

ОРС диагностируется в случае усиления выраженности 

симптомов после 5 дней или отсутствия улучшения после 

10 дней болезни. Бактериальный ОРС следует заподо-

зрить, если у пациентов имеются три из пяти следующих 

симптомов: изменение цвета выделений (гнойные вы-

деления, преимущественно из одной носовой пазухи), 

интенсивная лицевая боль, локализованная главным 

образом на одной стороне, температура до 38 °C, повыше-

ние уровня маркеров острой фазы (С-реактивный белок 

>10 мг/л) или обострение ранее исчезнувших симптомов. 

Локальные симптомы могут сопровождаться раздраже-

нием горла, глотки, трахеи и приводить к появлению 

сухого кашля, осиплости голоса, сонливости, общего 

недомогания, слабости. 

Определение интенсивности симптомов при помощи 

ВАШ очень важно для инициации соответствующего 

лечения. У пациентов, оценивающих выраженность 

симптоматики от 0 до 3 баллов, диагностируется лег-

кий РС, в диапазоне от 4 до 7 баллов – РС средней сте-

пени тяжести, от 8 до 10 баллов и наличии температуры 

до 38 °C, сохраняющейся на протяжении 3 дней, или 

сильной боли – тяжелое течение болезни.

Диагноз ОРС устанавливается на основании клини-

ческой картины и результатов объективного осмотра 

врачом общей практики или данных оториноларинго-

логического осмотра, подкрепленных эндоскопической 

оценкой в рамках специального лечения.

В соответствии с рекомендациями EPOS-2012 ра-

диологическое обследование (рентгенография, ком-

пьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная 

томография) или бактериологическое исследование 

не используются в рутинной диагностике ОРС. Не-

обходимость расширения диагностического спектра 

возникает при неэффективности лечения, обострении 

симптоматики или подозрении на развитие синусо-

генных осложнений.

Лечение ОРС
Учитывая причины возникновения ОРС, такие 

как блокада естественных выходных отверстий пазух 

и инфекция, необходимо симптоматическое лечение. 

Консервативную терапию следует модифицировать 

в соответствии с природой заболевания (вирусной, 

бактериальной, грибковой) и его интенсивностью (лег-

ким, среднетяжелым, тяжелым течением). Хирургиче-

ское вмешательство при ОРС необходимо проводить 

в случае возникновения синусогенных осложнений. 

В Польше, а также в других странах преобладает тен-

денция к преждевременному началу антибактери-

альной терапии, что, с одной стороны, значительно 

и неоправданно увеличивает стоимость лечения, 

а с другой – приводит к росту антибактериальной 

резистентности. В настоящее время в лечении ОРС 

ограничивающими согласительными документами 

для Польши являются EPOS-2012, Polish Standards for 

the Treatment of Rhinitis (PoSLeNN) и рекомендации 

по амбулаторному лечению инфекций респираторного 

тракта, основанные на вышеупомянутых руководствах. 

Лечение ОРС зависит от формы и степени тяжести за-

болевания.

При вирусном РС, длящемся <10 дней, показано 

симптоматическое лечение, включая жаропонижаю-

щие и аналгетические препараты, и стратегия при-

стального наблюдения.

При поствирусной инфекции, длящейся >10 дней, 

и наличии легких/умеренных симптомов рекоменду-

ется дополнительное назначение интраназальных глю-

кокортикоидов. При обеих формах воспаления показана 

ирригационная терапия.

Антибактериальная терапия рекомендуется только 

при остром бактериальном РС. Антибиотики, использу-

емые при ОРС, должны воздействовать на большинство 

патогенов, в том числе на их потенциально резистент-

ные формы.

При возникновении осложнений ОРС может потре-

боваться дополнительное хирургическое лечение.

Интраназальные глюкокортикоиды, так же как 

антибиотики, следует назначать при продолжении 

стандартной симптоматической терапии. Вследствие 

того, что РС бактериального происхождения часто 

ассоциируется с бактериальной колонизацией в виде 

биопленок, экстракт цикламена альпийского усили-

вает действие антибиотиков за счет наличия поверх-

ностно-активных сапонинов, способных разрушать 

эти биопленки.

В случае отсутствия улучшения через 14 дней лече-

ния легкого и среднетяжелого РС и после 48 ч терапии 

тяжелого РС пациента необходимо направить на спе-

циализированное лечение; следует также рассмотреть 

целесообразность бактериологического исследования 

и в некоторых случаях – госпитализации.

Сапонины в лечении ОРС
В отчетах EPOS-2012 рекомендуется использовать 

субстанции растительного происхождения в качестве 

поддерживающей терапии. Среди растительных про-

дуктов особого внимания заслуживают препараты, 

содержащие лиофилизированный порошок, полу-

ченный из свежих клубней цикламена альпийского 

(Cyclamen europaeum; цикламен европейский, ЦЕ). 

В качестве активной субстанции выступают сапо-

нины, которые, взаимодействуя со слизистой обо-

лочкой, содействуют удалению секрета. Стимулируя 

окончания тройничного нерва, они увеличивают про-

дукцию серомукозного секрета, что облегчает дви-

жение ресничек и способствует более эффективной 

эвакуации содержимого из пазух. Сапонинсодержа-

щие продукты, используемые в качестве однокомпо-

нентной или комбинированной терапии, содействуют 

удалению секрета из носовых полостей и придаточ-

ных пазух, уменьшению отека слизистой оболочки, 

что повышает удовлетворенность пациента прово-

димым лечением.

Цикламен (Cyclamen) – это род растений семейства 

Первоцветных. Он включает около 20 видов из Сре-

диземноморского бассейна и Юго-Западной Азии. 

Одним из типичных представителей является ЦЕ. 

Экстракт из клубней ЦЕ используется в течение не-

скольких веков в качестве лекарственного средства. 

Он применяется в виде интраназального раствора 

для симптоматического лечения РС. Сапонины эли-

минируются вместе со слизью, а не  абсорбируются 

D. Jurkiewicz, E. Hassmann-Poznanska, H. Kazmierczak и соавт.

Лиофилизированный экстракт из клубней цикламена 
европейского в лечении риносинусита

Риносинусит (РС) представляет собой широко распространенное заболевание 
в оториноларингологической практике и является одной из наиболее частых причин обращений 
к врачам общей практики. Согласно обзору, опубликованному в 2012 г. Международным 
ринологическим обществом, уровень заболеваемости РС в мире варьирует от 6 до 15%, 
присоединение вторичной бактериальной инфекции наблюдается у 0,5-2% пациентов. 
В соответствии с EPOS-2012 уровень заболеваемости РС в Европе и США составляет 5-15%. 
В Польше ежегодно патология выявляется у 4-8 млн больных; хронический РС, вероятно, 
поражает не менее 15% общей популяции.

Тематичний номер • Жовтень 2017 р. 
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на  поверх ности слизистой оболочк и. Экст рак т 

из клубней ЦЕ в виде интраназального спрея досту-

пен в качестве лекарственного средства во многих 

странах мира под разными торговыми названиями.

Обзор клинических исследований
Клиническая эффективность, безопасность, пере-

носимость и фармакоэкономическая оценка лиофи-

лизированного экстракта ЦЕ в виде интраназального 

спрея продемонстрированы в нескольких клинических 

исследованиях.

В них оценивали как субъективные, так и объектив-

ные симптомы РС (на основании эндоскопического 

обследования, данных КТ, риноманометрических из-

мерений и определения обоняния).

Ниже приведен обзор результатов наиболее инте-

ресных исследований. Большинство из них разраба-

тывались как рандомизированные плацебо-контро-

лированные; некоторые были рандомизированными 

и два – рандомизированными двойными слепыми 

плацебо-контролированными. В некоторых испыта-

ниях оценивалась эффективность монотерапии экс-

трактом ЦЕ или его комбинации с антибактериаль-

ными препаратами. В большинстве испытаний пер-

вичными конечными точками являлись количество 

пациентов с разрешившимися/уменьшившимися 

симптомами, а также результаты объективного осмо-

тра (эндоскопии носовых полостей). Изменения при 

КТ или на рентгенограммах пазух также оценивались 

в некоторых работах. Исследования проводились как 

среди взрослых больных, так и у детей и подростков.

Большинство испытаний предполагало участие 

больных ОРС, в некоторые наблюдения вк люча-

лись пациенты с хроническим РС и дети, страдав-

шие  экссудативным отитом. Одно исследование 

проводилось среди контингента с лекарственно- 

индуцированным ринитом.

В 2012 г. статья под названием «Цикламен евро-

пейск и й в лечен и и ОРС: ра н дом изи рова н ное, 

двойное слепое, плацебо-контро лируемое иссле-

дование» была опубликована в журнале Rhinology 

группой авторов (О. Pfaar, J. Mullol, С. Anders и др.). 

Учен ые вы пол н и л и ран дом изи рован ное д вой-

ное слепое плацебо-контролированное исследова-

ние. Оно проводилось в 13 немецких исследова-

тельских центрах с участием 99 мужчин и женщин 

в возрасте 18-65 лет со среднетяжелым/тяжелым те-

чением ОРС. 48 пациентов получали 1 дозу (1,3 мг) 

ЦЕ в каждый носовой ход на протяжении 15 дней. 

Представители второй группы (n=51) принимали пла-

цебо в виде интраназального спрея. Все больные ис-

пользовали антибиотик в течение 8 дней (500 мг амок-

сициллина каждые 8 ч или другой антибиотик при 

наличии гиперчувствительности к амоксициллину).

Конечные точки эффективности и переносимо-

сти оценивали на основании средней суммы баллов 

симптомов РС (вк лючая назальную обструкцию, 

слизистый секрет, лицевую боль / давление и потерю 

обоняния), эндоскопической оценки разрешения 

симптомов, удовлетворенности лечением и распро-

страненности нежелательных явлений, оцениваемых 

пациентом и врачом.

Интраназальный спрей, содержавший экстракт ЦЕ, 

способствовал уменьшению (разрешению) симпто-

мов по сравнению с плацебо, хотя различия в сред-

них значениях общего количества баллов не достигли 

статистически значимого уровня (ЦЕ -3,2±2,3; пла-

цебо -2,7±2,2). Тем не менее лицевая боль после 5-7 дней 

лечения значительно уменьшилась у пациентов, полу-

чавших интраназальный спрей, содержавший экстракт 

ЦЕ, по сравнению с группой плацебо (р=0,04). Отек 

слизистой оболочки / назальная обструкция, оценива-

емые в ходе эндоскопического обследования, к 7-му дню 

также значительно уменьшились в группе ЦЕ (р<0,03). 

Авторы указывают на значительное количество боль-

ных и исследователей, удовлетворенных снижением вы-

раженности симптомов РС в группе ЦЕ по сравнению 

с группой плацебо (пациенты: р=0,027; исследователи: 

р=0,035). В этом исследовании ЦЕ-содержащий спрей 

уменьшал выраженность симптоматики и был ассоци-

ирован со значительным снижением интенсивности 

лицевого давления / боли, высоким уровнем эффектив-

ности по сравнению с эндоскопическим обследованием 

и высокой удовлетворенностью лечением по сравнению 

с группой плацебо.

В статье «Экспериментальное исследование экс-

тракта цик ламена европейского в лечении ОРС» 

J. U. Ponikau и соавт. представили результаты ис-

пытания, проведенного в 25 американских  центрах 

с  у част ием 29 пац иен тов с ОРС, под т верж ден-

ным данными эн доскоп и ческого обследован и я 

и  результатами КТ. Пациенты получали интрана-

зальный спрей,  содержащий экстракт ЦЕ или пла-

цебо, 1 р/сут на протяжении 7 дней. Эффективность 

лечения  оценивали на основании уменьшения из-

менений на КТ-изображениях и интенсивности сим-

птомов (шкала 1-6). Результаты исследования сви-

детельствуют о статистически значимом снижении 

 КТ-изменений у пациентов, принимавших экстракт 

ЦЕ. Частота обнаружения затемнения пазух была 

ниже у пациентов с ОРС, получавших ЦЕ, в то время 

как в группе плацебо положительных изменений 

не наблюдалось. Экстракт ЦЕ не приводил к значи-

мому улучшению общей оценки симптомов по срав-

нению с плацебо. В обеих группах отмечалось суще-

ственное улучшение состояния по сравнению с ис-

ходными данными. Негативных событий, связанных 

с безопасностью, в исследовании не зафиксировано. 

Нежелательные явления объяснялись механизмом 

действия препарата и соответствовали наблюдениям, 

зафиксированным в предыдущих клинических ис-

следованиях. Однако авторы пришли к выводу, что для 

оценки безопасности и эффективности лечения ОРС 

экстрактом ЦЕ необходимы новые работы.

Эффективность терапии острого ринита с использова-

нием экстракта ЦЕ с фармакоэкономической точки зрения 

проанализировали J. Mullol, С. Crespo, С. Carre и М. Brosa 

в статье «Фармакоэкономика цикламена европейского 

в лечении ОРС», опубликованной в журнале Laryngoscope.

Фармакоэкономический анализ применения ЦЕ 

в лечении ОРС был проведен в Испании на основа-

нии данных, полученных в исследовании PROSINUS 

(ПРОспективное эпидемиологическое исследование 

диагностики и лечения острого риноСИНУСита). 

Предполагалось выполнить общую оценку исполь-

зования ресурсов здравоохранения, снижения про-

дуктивности и клинических исходов в виде обсерва-

ционного исследования в сравнении со стоимостью 

лечения, типичной для испанской системы здраво-

охранения. По мнению авторов, однокомпонентная 

терапия экстрактом ЦЕ более результативна (с точки 

зрения эффективности), чем монотерапия другими 

препаратами или комбинированными схемами. На-

значение ЦЕ дополнительно к двухкомпонентному 

режиму сопровождалось статистически значимым по-

вышением эффективности, к трехкомпонентному ре-

жиму – не сопровождалось усилением эффекта. Стои-

мость ЦЕ-содержащей терапии на одного вылеченного 

пациента была ниже во всех сравнениях, за исключе-

нием случаев, когда ЦЕ использовался в комбинации 

с 3 лекарственными средствами. Дополнительное 

назначение ЦЕ к одному антибиотику с/без интра-

назального введения кортикостероида увеличивало 

результативность и уменьшало общую стоимость тера-

пии за счет существенного снижения непрямых затрат. 

Добавление ЦЕ обеспечивало уменьшение стоимости 

лечения по показателям эффективности в сравнении 

с таковой монотерапии антибиотиком и комбини-

рованного приема антибиотика и интраназального 

глюкокортикоида. Авторы также утверждали, что экс-

тракт ЦЕ уменьшал риск хронизации ОРС. Учитывая 

все вышеизложенное, использование ЦЕ в качестве 

однокомпонентной терапии и в составе комбиниро-

ванных схем может способствовать улучшению кли-

нических результатов, в том числе повышению эффек-

тивности лечения.

Согласно выводам авторов назальный спрей, со-

держащий экстракт ЦЕ, является эффективным и хо-

рошо переносимым препаратом для лечения ОРС. 

Экстракт ЦЕ рекомендуется использовать в качестве 

монотерапии; он также может применяться для повы-

шения эффективности стандартной терапии, которая, 

как правило, включает антибактериальный препарат 

и/или интраназальный кортикостероид, уменьшения 

времени, необходимого для разрешения симптомов 

и полного выздоровления. Также было показано, что 

применение ЦЕ-содержащего назального спрея целе-

сообразно с точки зрения снижения интенсивности 

симптомов по сравнению с болезненными и инвазив-

ными процедурами, включая пункцию верхнечелюст-

ной пазухи.

К линические исследования подтвердили хоро-

шую переносимость и отсутствие непредвиденных 

или тяжелых побочных явлений. Зафиксированные 

нежелательные явления, как правило, ассоциирова-

лись с механизмом действия экстракта ЦЕ или яв-

лялись обычными симптомами РС. Они включали 

раздражение/жжение слизистой оболочки носовой 

полости. Клинические преимущества применения 

ЦЕ-содержащего назального спрея сочетались с его 

хорошей переносимостью, подтверждая положитель-

ный профиль польза/риск у пациентов с РС.

Другие исследования разрабатывались как сравнитель-

ные (включая сравнение со стандартной терапией), были 

частично ретроспективными.

В трех клинических исследованиях ЦЕ-содержащий 

назальный спрей в качестве монотерапии сравнивался 

со стандартным комбинированным лечением. Эти ис-

следования доказали, что эффективность использования 

ЦЕ к 8-му дню была сопоставима с таковой стандартной 

терапии.

Два других испытания проводились с применением 

ЦЕ-содержащего назального спрея в комбинации с ан-

тибиотиком или другими препаратами. Исследование, 

выполненное А. Л. Овчинниковым и соавт., продемон-

стрировало, что ЦЕ-содержащая комбинированная тера-

пия увеличивала эффективность стандартного лечения. 

Назальная проходимость улучшалась на 3-й (44,3%), 6-й 

(73,7%) и 8-й день (93,6%) в группе, получавшей стандарт-

ную терапию и ЦЕ, по сравнению с группой, принимав-

шей только стандартную терапию (23,9; 57,2; 80,2% соот-

ветственно; р<0,01). Интенсивность назальной секреции 

в группе ЦЕ снизилась на 48,2% к 3-му дню, на 74,6% – 

к 6-му и на 92,7% – к 8-му дню по сравнению с 27,5; 57,9; 

80,8% соответственно (р<0,01) в группе, получавшей 

только стандартную терапию. Уменьшение интенсив-

ности головной боли и восстановление обоняния зафик-

сировано в обеих группах, но значимые статистические 

различия отсутствовали (р>0,05).

Нежелательные явления
В некоторых клинических исследованиях к наиболее 

распространенным нежелательным явлениям отнесены 

слезотечение, чувство жжения в носу и чихание. Эти 

эффекты ассоциировались с механизмом действия пре-

парата, были легкими и длились не более 20 мин после 

использования. Тяжелые нежелательные явления не ре-

гистрировались. В исследовании, проведенном О. Pfaar 

и соавт., отмечалось появление легкого / умеренного 

раздражения / жжения слизистой оболочки носовой 

полости в обеих группах. Эти эффекты чаще возни-

кали в группе ЦЕ (50%), чем в группе плацебо (4%). 

Почти все нежелательные явления были спонтанными. 

В большинстве случаев (80%) отмечалась хорошая пере-

носимость терапии ЦЕ. В исследованиях, проведенных 

в педиатрической популяции, ЦЕ хорошо переносился 

многими больными. В работе, выполненной Е. П. Кар-

повой и соавт., 3 (9,3%) пациента сообщили о чувстве 

жжения во время лечения. В другом исследовании, 

проведенном М. Р. Богомильским и соавт., пациенты, 

принимавшие экстракт ЦЕ, оценивали переносимость 

препарата как «удовлетворительную».

Выводы
Эффективная терапия ОРС уменьшает риск хрони-

зации заболевания. Лечение вирусных и поствирусных 

риносинуситов подразумевает комплексную терапию, 

включая использование препаратов растительного про-

исхождения.

Анализ опубликованных исследований эффектив-

ности и безопасности интраназальной формы, содер-

жащей лиофилизированный экстракт клубней ЦЕ, 

является основанием для следующего вывода: пре-

парат эффективен в лечении воспаления слизистой 

оболочки носа и придаточных пазух благодаря его 

положительному воздействию на течение ОРС. Фрак-

ция сапонинов обладает поверхностно-активными 

свойствами и облегчает эвакуацию секрета из полости 

носа и придаточных пазух. Раздражение рецепторов 

тройничного нерва в слизистой оболочке носа приво-

дит к увеличению секреции слизи и появлению зна-

чительного количества отделяемого в носовой полости 

и пазухах. При топическом применении у пациентов 

с ОРС сапонинсодержащий препарат эффективно 

уменьшает выраженность симптомов, особенно чув-

ство давления и лицевую боль. Согласно авторам ис-

следования PROSINUS однокомпонентная терапия 

экстрактом ЦЕ более результативна (с точки зрения 

эффективности), чем монотерапия другими препа-

ратами или использование комбинированных схем.

Jurkiewicz D., Hassmann-Poznanska E., Kazmierczak H. et al. 

Lyophilized Cyclamen europaeum tuber extract in the treatment of 

rhinosinusitis. Otolaryngol Pol. 2016 Feb 29; 

70 (1): 1-9. doi: 10.5604/00306657.1195609.

Перевела с англ. Татьяна Можина
З
У



50 Тематичний номер • Жовтень 2017 р. 

Місце зустрічі
Перше, що вразило учасників,  – розміри приміщення 

для проведення заходу. У такому великому, багатопо-

верховому та пристосованому для будь-яких потреб 

учасників центрі конгрес EAACI працював хіба що 

в Лондоні 2010 р. Тоді конгрес-центр, розташований 

на березі Темзи, як і в Гельсінкі, здавався нескінчен-

ним. Завдяки цьому вистачило місця всім – під час 

гельсінського конгресу відбулося більше 260 засідань 

різноманітних секцій, симпозіумів, робочих семінарів, 

обговорень та сесій.

У щоденному ритмі
Формат роботи заходу був традиційним для останніх 

років. Основними видами діяльності стали практичні 

семінари (Workshop), післядипломні курси (Postgraduate 

Courses), сесії з «гарячої» тематики (Hot Topic Sessions), 

бізнес-зустрічі (Business Meetings) членів 5 секцій 

та 18 груп, які наразі функціонують при EAACI, се-

сійні постерні обговорення (Poster Discussion Sessions), 

практичні семінари з ведення алергії (Practical Allergy 

Management Workshop), пленарні симпозіуми (Plenary 

Symposium), симпозіуми, проведені структурами – 

 членами EAACI (Sister Society Symposium), сесія – обго-

ворення тез (Oral Abstract Session), щорічні оглядові сесії 

(Year in Review Session); працювала дискусійна зона 

«За і проти» (Pro&Con), також було проведено 24 сим-

позіуми, організовані фармацевтичними компаніями 

(Company Sponsored Symposium).

Увагу присутніх привертав зал зі стендами націо-

нальних алергологічних товариств, зокрема стенд Укра-

їнського товариства імунології, алергології та імуно-

реабілітації. Щодня під час ланчу проводилися тради-

ційні постерні презентації. Автори найкращих робіт 

отримали грошовий приз у розмірі 200 євро. І якщо 

раніше кошти віддавали готівкою лише тим призерам, 

які залишалися на церемонію закриття, то тепер EAACI 

оприлюднює список переможців в Інтернеті та пере-

раховує гроші на банківські рахунки найуспішніших 

авторів постерних презентацій (як на паперових, так 

і на електронних носіях).

Нові можливості
СМЕ-кредити

Для всіх, хто розглядає конгрес як можливість на-

бути нових знань, введено систему підрахунку СМЕ- 

кредитів – балів із системи постійної медичної освіти 

(Continuing Medical Education), відповідно до якої, 

за  сучасними переконаннями, протягом життя по-

винні працювати спеціалісти системи охорони здоров’я. 

І якщо раніше на вході до кожної зали сканували бейдж, 

то тепер, активувавши спеціальний електронний бре-

лок, прикріплений до бейджа, кожен з учасників отри-

мував можливість автоматичного підрахунку своїх 

кредитів, слухаючи ту чи іншу сесію. Ефективність 

нововведення покаже час – на момент написання 

цієї статті pdf-сертифікати щодо кількості отриманих 

на конгресі кредитів ще не були розіслані учасникам, 

проте зручність такого підходу є очевидною: у минулі 

роки сканування бейджа не завжди виявлялося вда-

лим через низьку якість його друку, а довести орга-

нізаторам конгресу присутність на тій чи іншій сесії 

постфактум було неможливо навіть у рамках офіцій-

ного звернення.

Накопичувати СМЕ-кредити – не найгірша ідея, 

особливо для молодих учених з України, адже подібні 

кредити вже використовуються в українських універ-

ситетах під час вивчення того чи іншого предмета, а ре-

формування системи освіти в країні рано чи пізно пе-

реведе необхідність постійної самоосвіти фахівців, які 

працюють у сфері охорони здоров’я, з дискусій у норму, 

закріплену законодавством. Тож СМЕ-сертифікати до-

ведеться збирати разом із сертифікатами щодо участі 

в тому ж таки конгресі EAACI.

Pdf-версія сертифіката учасника конгресу надсила-

ється електронною поштою тим, хто зареєструвався для 

участі у форумі.

Програма стане віртуальною
Значне зменшення ваги поліграфічної продукції, 

як очікується, відбудеться наступного року: починаючи 

з 2018-го EAACI планує відмовитися від друку тради-

ційних програм конгресу, обсяг яких зазвичай переви-

щує 200 сторінок. Цього року такі програми надавали 

лише на вимогу учасників. Натомість коротка кишень-

кова програма формату А6 (Pocket Program) входи-

тиме в комплект учасника конгресу й надалі. Яка доля 

її чекає, покаже час, адже вже втретє учасники конгресу 

мали змогу завантажувати з магазинів віртуальних до-

датків спеціальний віджет EAACI, за допомогою якого 

можна було обирати сесії та планувати роботу на день.

Клінічне містечко
Одним з перших пунктів такого плану для більшості 

учасників заходу стали відвідини Клінічного містечка 

(Clinical Village). На відміну від 2016 р., коли його можна 

було побачити лише в перший день конгресу, цьогоріч 

містечко працювало значно довше, а деякі учасники 

не розбирали свої стенди до завершення форуму. Орга-

нізатори описують новий формат як навчальний центр 

для алергологів, який пропонує фахівцям інтерактив-

ний діапазон тестів, клінічних проблем та змодельованих 

ситуацій, розроблених як навчальний інструмент для за-

кріплення знань, отриманих на післядипломних курсах. 

Тут бажаючі мали змогу попрактикуватись у виконанні 

Щорічний конгрес EAACI. 
До життя без алергії: звіряємо час у Гельсінкі

Масштабним та насиченим подіями 

став цього року конгрес 

Європейської академії алергії 

та клінічної імунології (EAACI). 

Форум, який відбувся у столиці Фінляндії 

17-21 червня, об’єднав рекордну кількість 

учасників – 8065 – з понад ста країн світу. 

До цього перше місце за чисельністю 

гостей (7874 відвідувачі) посідав конгрес 

у Стамбулі (2011).

В. В. Родінкова, д. б. н., професор, кафедра фармації Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
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прик-тестів, антишокових ін’єкцій та поспілкуватись 

із виробниками засобів для діагностики і лікування 

алергії й інших імунних розладів.

Частиною Клінічного містечка цього року став стенд 

з результатами щоденного підрахунку пилку (Today’s 

Pollen Count), роботу якого європейські аеробіологи 

підтримують на щорічних конгресах EAACI вже втретє. 

Роботу сервісу забезпечували працівники Фінського 

метеорологічного інституту (FMI), які створили інструмент 

моделювання концентрацій алергенного пилку в ат-

мосфері Європи в рамках системи SILAM. Результати 

такого моделювання для України можна побачити в ре-

жимі реального часу на сайтах FMI та Європейської 

аероалергенної мережі (EAN) за адресою polleninfo.org. 

Інструкцію щодо користування сервісом українською 

мовою можна побачити в алергопрогнозі на сторінці 

України на вказаному сайті.

Нові групи та рухи
Аеробіологи – не єдині спеціалісти дотичного до алер-

гології фаху, які ініціювали цікаві заходи та групи за ін-

тересами в рамках роботи EAACI. У 2017 р. тут офіційно 

було створено групу Allied Health, спеціалісти якої не є 

лікарями, але залучені до процесу підтримання здо-

ров’я населення. Раніше група включала спеціалістів 

зі здорового харчування та медсестер, але наразі її цілі 

розширилися. Відносно новою є й група Biologicals, 

діяльність якої фокусується на розробці та вивченні 

впливу біологічних молекул, які б могли застосовува-

тися в алергологічній практиці.

Активно працюють групи порівняльної та ветеринар-

ної алергології. Експерти стверджують, що алергія є ак-

туальним захворюванням і для свійських тварин, які по-

требують підтримки та лікування. Робота ветеринарної 

групи була як ніколи активною саме на конгресі EAACI.

Якщо і ви – за подолання алергії в усьому світі, 

то вам – на Run and Walk. Рух «Біжи та йди», покликаний 

підвищити обізнаність людей з питань алергії і привер-

нути увагу до проблеми, щоразу збирає дедалі більше 

учасників. Він уже став хорошою традицією конгресів 

EAACI. Відмінністю проведення акції цього року стало 

те, що зареєструватися для участі та отримати футболку 

бігуна можна було на самому заході (раніше реєстрація 

здійснювалася виключно онлайн і тільки до початку ро-

боти конгресу).

Набуває розвитку в межах EAACI і жіночий рух. 

Цьому сприяло дворічне головування в Академії іта-

лійки Антонелли Мураро, яка підтримувала дівчат 

та жінок у науці. Четвертий симпозіум «Жінки в науці» 

(Women in Science) був присвячений науковим здобут-

кам трьох молодих представниць сучасної європейської 

науки. Зважаючи на те, що президентом Академії цього 

року вдруге поспіль і вдруге за всю історію існування 

організації стала жінка, румунка Іоана Агаче, питання 

гендерної рівності порушуватиметься на рівні EAACI 

й надалі. При цьому наразі переважна більшість членів 

цієї організації – жінки.

Ще одна вагома група, на розвиток потреб та станов-

лення якої спрямована діяльність організації,  – молоді 

науковці. Їхня кількість серед десятитисячної армії 

членів EAACI перевищує половину. Для них, вдруге 

за історію конгресу, був проведений Проект та курс 

лідерства (Leadership Project and Course).

Новим став і формат зустрічей у навчальному залі 

(Learning lounge). Він дозволяв делегатам спілкуватися 

з видатними дослідниками та лікарями без традиційних 

для конгресу доповідей. Молоді науковці мали достатньо 

часу для обговорення цікавих питань та безпосереднього 

вивчення досвіду авторитетних науковців. Цей захід при-

значений для полегшення неформального спілкування 

насамперед між відомими членами Академії та молоддю. 

Він став альтернативою індивідуальним зустрічам з екс-

пертами, які відбувалися в Академії ще 5-10 років тому 

і не користувалися особливим попитом.

Тематика конгресу
Окрім зазначених новинок, тематика зустрічей кон-

гресу була традиційною. Деякі українські фахівці, які 

відвідують захід не вперше, відзначали відсутність 

принципово нової інформації на сесіях й особливо 

на пленарних засіданнях, які сприймаються учасни-

ками цього форуму як основні джерела останніх науко-

вих новин у лікуванні всього спектра алергічних захво-

рювань. Важливість для української науки та практики  

процесів, що відбуваються в європейському алерголо-

гічному просторі, спеціально для «Здоров’я України» 

прокоментував секретар Асоціації алергологів України, 
доцент кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології 
та алергології Вінницького національного медичного 
університету ім. М. І. Пирогова, кандидат медичних наук 
Артемій Богомолов, який є членом групи молодих уче-

них EAACI:

– Конгрес у Гельсінкі характеризувався кращими 

організаційним та технічним рівнем порівняно з по-

передніми форумами завдяки належному оснащенню 

електронними засобами, у тому числі для презентацій 

постерів. Також збільшилася кількість зон для обго-

ворення постерів, які демонструвалися на LED-екра-

нах. Зручним у використанні був електронний додаток 

для планування сесій, проте час проведення останніх 

не завжди був вдалим. Позитивним сигналом є продов-

ження роботи Академії з випуску посібників. Наразі 

EAACI видало першу частину настанов з алергенспе-

цифічної імунотерапії. Якщо подібні документи розро-

бляються, тим більше такою організацією, як EAACI, 

це сприяє популяризації методу, в тому числі для ліку-

вання пацієнтів із бронхіальною астмою.

Виставкова зона
Цього разу вона була більша за попередню, органі-

зовану фармацевтичними виробниками у Відні 2016 р. 

Це й не дивно, бо саме у віденському конгресі взяла 

участь найменша за останні 6 років кількість фармаце-

втичних фірм.

Щоб привабити власними розробками гостей заходу, 

фармацевтичні компанії провели рекордну для конгресу 

EAACI кількість заходів.

Україна на EAACI-2017
Україну на конгресі представляли понад 30 де-

легатів з Києва, Дніпра, Одеси, Вінниці, Львова, 

Полтави, Харкова. Серед них – провідні фахівці 

з а лергологі ї й імунології, зокрема головний по-

заштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності «Алерго-

логія. Імунологія. Клінічна імунологія. Лабораторна 

імунологія», професор Валентина Чоп’як (м. Львів), 

президент Українського товариства імунології, алер-

гології та імунореабілітації, професор Ігор Кайда-

шев (м. Полтава), професори Євгенія Дитятківська 

(м. Дніпро), Інна Гогунська (м. Київ), Сергій Пухлик 

(м. Одеса), доценти Олександр Катілов та Артемій 

Богомолов (м. Вінниця), Юрій Бісюк, Ольга Наумова 

(м. Київ) та ін.

Українці підготували понад 20 постерів, три з яких 

(автори – Ігор Кайдашев, Вікторія Родінкова та Ар-

темій Богомолов) були підвищені до рангу електро-

нних постерних дискусій. Дві доповіді на симпозіумі 

 Дослідницького інституту імунології Нової Анг-

лії (IRINE Symposium), який є колективним членом 

EAACI, презентували професори Ігор Кайдашев та Ві-

кторія  Родінкова.

Найбільше постерів представили фахівці з Києва (7), 

Вінниці (6) та Львова (5), по одному – з Дніпра, Пол-

тави та Харкова.

Потужність наукових розробок в Україні в галузі 

алергології й імунології дає надію, що в майбутньому 

наші молоді фахівці виграватимуть гранти на участь 

у конгресі та призи за найкращі постерні презентації 

(на жаль, цього року не відзначено жодного україн-

ського вченого).

Єдиною представницею від України, яка отри-

мала у 2017 р. грант, що зазвичай надається молодим 

ученим для участі в EA ACI, стала Яна Маркевич. 

Але під час презентації на усній тезисній сесії вона 

була заявлена як представник наукових інституцій 

Німеччини.

Змогу висловитись українським фахівцям надав 

професор L. DuBuske під час уже згаданого симпо-

зіуму IRINE. Окрім професорів Ігоря Кайдашева, 

який поділився результатами дослідження сучасних 

особ ливостей оцінки медикаментозної алергії в Укра-

їні, та Вікторії Родінкової, що розповіла про нові 

підходи в прогнозуванні концентрацій алергенного 

пилку, участь у симпозіумі взяв доктор медичних наук 

Юрій Бісюк.
З
У
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Загальні положення. Термінологія
У процесі реєстрації лікарського засобу (ЛЗ) за-

лежно від обсягів даних доклінічних досліджень пре-

парати поділяють на оригінальні й відтворені. У разі 

реєстрації відтворених ЛЗ заявник наводить докази 

ідентичності заявленої субстанції оригінальному 

препарату. Оригінальний ЛЗ –  це вперше синтезо-

ваний ЛЗ, що пройшов повний цикл доклінічних 

і клінічних досліджень. Виробники відтворених пре-

паратів не мають юридичних підстав для реєстрації 

препарату, що перебуває під патентним захистом. Як 

правило, це 8-20 років від моменту реєстрації компа-

нією-розробником оригінального препарату.

У вітчизняній фармакологічній літературі відтво-

реним називається ЛЗ, що містить таку саму фарма-

цевтичну субстанцію або комбінацію таких самих 

фармацевтичних субстанцій у такій самій лікарській 

формі, що й оригінальний ЛЗ, і який надійшов в обіг 

після надходження в обіг оригінального препарату. 

Європейські експерти (European Medicines Agency, 

EMEA) визначають генеричний ЛЗ як препарат 

із таким самим якісним і кількісним складом діючої 

речовини, такою самою фармацев тичною формою 

і доведеною під час проведення тестів на біодоступ-

ність біоеквівалентністю референтному (еталонному) 

ЛЗ. Експерти з Управління з нагляду за якістю про-

дуктів харчування та лікарських засобів США (Food 

and Drug Administration, FDA) застосовують термін 

«багатоджерельні ЛЗ» (генеричні лікарські препа-

рати) і визначають їх як «лікарські препарати, що 

містять однакову субстанцію або суміш діючих ре-

човин і випускаються більш ніж одним виробни-

ком» (Orange book, FDA). Отже, основна відмінність 

оригінального препарату від його генеричної версії 

(відтвореного лікарського препарату) –  наявність 

відомостей про терапевтичну ефективність та безпеч-

ність препарату, отриманих під час клінічних дослі-

джень (D. Tschabitscher, 2008). Дозвіл на випуск і про-

даж генеричного лікарського препарату ґрунтується 

на припущенні, що його терапевтична ефективність 

і безпечність будуть відтворені у разі дотримання 

подібності оригінальному препарату за такими фар-

мацевтичними та фармакокінетичними ознаками, 

як всмоктування, розподіл, метаболізм і виведення 

активного компонента.

Дослідження еквівалентності генерика 
оригінальному препарату

Як відомо, процес взаємодії ЛЗ з організмом має 

4 послідовні стадії.

1. Доставка і вивільнення активних речовин.

2. Всмоктування, абсорбція, потрапляння в систем-

ний кровотік, розподіл, метаболізм і виведення. Як 

приклад розглянемо особливості фармакокінетики 

антигістамінних препаратів (АГП) II покоління. Серед 

них можна виділити активні похідні препаратів II  по-

коління, які характеризуються поліпшеною фармако-

кінетикою. Фармакокінетичні параметри АГП упли-

вають на міжіндивідуальні коливання, швидкість 

початку і тривалість ефектів. 

� 3. Фармакологічна стадія. Молекули активної 
речовини знаходять мішені дії АГП –  Н

1
-рецеп-

тори –  і міцно зв’язуються з ними, розвиваючи надалі 
антигістамінні, протизапальні й протиалергічні ефекти. 

Селективність АГП є найважливішою їх фармаколо-
гічною характеристикою. Перше покоління Н

1
-блока-

торів має невисоку селективність стосовно Н
1
-рецеп-

торів; препарати II покоління вирізняються високою 
селективністю й міцністю зв’язування з Н

1
-рецепто-

рами. Так, дезлоратадин має в 60 разів більшу афінність 
до  Н

1
-рецепторів, ніж до Н

2
-рецепторів. Н

1
-блокатори 

II покоління загалом характеризуються досить високим 
ступенем афінності до  Н

1
-рецепторів і повільною дис-

оціацією зв’язку з ними. Дезлоратадин при цьому має 
найбільшу афінність серед інших АГП II покоління –  
у 200 разів більшу, ніж фексофенадин, у 50 разів більшу, 
ніж лоратадин і цетиризин, і в 3 рази більшу, ніж левоце-
тиризин. Причому дезлоратадин є найбільш потужним 
зворотним агоністом Н

1
-рецепторів, ніж фексофенадин 

і цетиризин, що пов’язано з його високою афінністю 
(G.W. Canonica, M. Blaiss, 2011; М.В. Леонова, 2011).

4. Терапевтичний етап. Він відображає відповідь 

організму на фармакологічну дію ЛЗ, у тому числі його 

клінічні прояви (антиалергічну дію, протизапальний 

ефект у випадку АГП) і небажані ефекти (уплив на ког-

нітивні функції, сухість у роті, затримка сечі, закреп, 

тахікардія тощо). Варто зазначити, що згадані (здебіль-

шого антихолінергічні) ефекти спостерігаються пере-

важно під час прийому АГП І покоління. Афінність 

дезлоратадину до М-холінорецепторів у  50-100 разів 

менша, ніж до Н
1
-рецепторів. Максимальна плаз-

мова концентрація дезлоратадину при застосуванні 

терапевтичних доз у 10 разів менша за необхідну 

концентрацію для прояву М-холіноблокувальної дії 

(М.В.  Леонова, 2011).

В Україні кожний зареєстрований генеричний засіб 

має відповідати оригінальному за такими показни-

ками, як фармацевтична еквівалентність і фармако-

кінетична еквівалентність (біоеквівалентність). 

За визначенням FDA, лікарські препарати вважають 

фармацевтичними еквівалентами, якщо вони не від-

різняються за складом активних інгредієнтів, мають 

однакову лікарську форму і спосіб введення. Однак 

фармацевтичний еквівалент може відрізнятися від 

оригіналу за такими характеристиками, як просто-

рова конфігурація, механізм виведення, за складом 

допоміжних речовин, терміном зберігання тощо. 

Один із головних методів підтвердження фарма-

цевтичної еквівалентності –  тест на розчинність 

(Dissolution Testing of Immediate Release Solid Oral 

Dosage Forms, 1997). Оцінка біо еквівалентності пре-

парату –  основний вид медико-біологічного контролю 

генеричних ЛЗ, які не відрізняються за лікарською 

формою і складом діючих речовин від відповідних 

оригінальних ЛЗ. Біоеквівалентність –  це еквівалент-

ність відтвореного ЛЗ оригінальному ЛЗ за фармако-

кінетичними параметрами. Тобто біоеквівалентними 

визнають два препарати, якщо в рівних експеримен-

тальних умовах вони мають однакові ступінь і швид-

кість всмоктування, розподілу й виведення з організму. 

Дослідження біоеквівалентності зазвичай проводять 

на 18-24 здорових добровольцях за допомогою рандо-

мізованого перехресного методу (О.С. Духанін, 2011). 

Дослідження ЛЗ найчастіше здійснюються за відкри-

тою, рандомізованою й перехресною збалансованою 

схемою –  кожен учасник випробування послідовно 

отримує досліджуваний препарат (Т) і препарат по-

рівняння (R) або навпаки (схема  «RT/TR»). Вважа-

ється, що 90% значень,  отриманих щодо генеричного 

препарату, не повинні виходити за межі 80-125% щодо 

таких самих показників для оригінального препарату.

�  Слабкі місця дослідження біоеквівалентності 
(J.A. Reffel, P.R. Kowey, 2000; С.І. Дроздецький, 

2005; Orange book, 2015):
• дослідження біоеквівалентності проводять на здо-

рових людях, організм яких може суттєво відрізнятися 
від такого у хворих, що, у свою чергу, може істотно 
впливати на фармакокінетику;

• дослідження біоеквівалентності дає змогу оцінити 
дію разової дози ЛЗ, тоді як курсовий прийом здатний 
суттєво впливати на фармакокінетичні параметри ЛЗ;

• у процесі вивчення біоеквівалентності далеко 
не завжди є можливість визначити метаболіти ЛЗ,  багато 
з яких можуть мати власну фармакологічну активність;

• під час дослідження біоеквівалентності, як пра-
вило, не визначають наявність наповнювачів і домішок, 
уміст яких може бути різним в оригінальному препараті 
й у генерику. Проте ці домішки можуть визначати деякі 
побічні ефекти ЛЗ.

Які є гарантії того, що генерик так само 
ефективний і безпечний, як і оригінальний ЛЗ?

FDA щорічно публікує оновлюваний список 

усіх безрецептурних і рецептурних препаратів, що 

отримали дозвіл на маркетинг (Orange book). FDA 

визнає терапевтично еквівалентними препарати 

тільки за умови відповідності таким критеріям:

• дозвіл до застосування як ефективних і безпечних;

• фармацевтична еквівалентність, тобто ідентич-

ність якісного й кількісного складу, а також сили дії, 

дозування й способів введення;

• біоеквівалентність;

• наявність належного маркування;

• виробництво відповідно до вимог GMP.

В Orange book для позначення рівня терапевтичної 

еквівалентності використовується система буквених 

кодів, яка дає змогу швидко дізнатися, чи встановлено 

біоеквівалентність для конкретного генерика (перша 

буква коду), та загальну оцінку FDA (друга буква). 

Дві основні категорії, до яких можуть бути віднесені 

генеричні ЛЗ, позначають буквами А або В. До катего-

рії А відносять препарати, терапевтично еквівалентні 

іншим фармацевтичним еквівалентним продуктам. Їх 

існуючі чи потенційні проблеми з біоеквівалентністю 

були вирішені шляхом проведення досліджень in vivo 

і/або in vitro. Якщо фармакологічні й фармацевтичні 

властивості препаратів дають можливість припустити 

проблеми з біоеквівалентністю, таким препаратам 

присвоюють код AB. Висновок про терапевтичну екві-

валентність може бути зроблений, тільки якщо заявка 

містить адекватні наукові докази, отримані в ході до-

слідження біоеквівалентності in vivo і/або in vitro. Якщо 

ЛЗ не визнають терапевтично еквівалентними, їм при-

своюють код В. Так позначають препарати, які FDA 

на сьогодні вважає терапевтично нееквівалентними, 

тобто є реальні або потенційні проблеми з доведен-

ням біоеквівалентності цих ЛЗ. Часто проблема поля-

гає у певній лікарській формі, а не в діючій речовині. 

У таких випадках використовують коди: BC, BD, BE, 

BN, BP, BR, BS, BT, BX. Код В застосовують також, 

якщо препарат потребує подальшого вивчення FDA.

� Для реалізації можливості створення якісного 
генеричного ЛЗ мають бути дотримані 4 умови:

• відносна простота хімічної природи діючої/актив-
ної речовини препарату –  відносно невелика молеку-
лярна маса активної молекули;

• простота і прозорість фармакокінетики ЛЗ. Це під-
вищує валідність даних із вивчення еквівалентності 
оригінального/референтного і генеричного препаратів;

• сертифікація допоміжних компонентів і всіх стадій 
виробничого процесу. Вибір допоміжного  компонента 
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Сьогодні в усьому світі спостерігається тенденція до широкого використання генериків більшості 
оригінальних лікарських препаратів. Застосування якісних і при цьому дешевших за оригінальні 
бренди препаратів-генериків істотно скорочує витрати на охорону здоров’я й водночас сприяє більш 
широкому впровадженню сучасних міжнародних рекомендацій із використання медикаментозної 
терапії. Проте активне застосування в клінічній практиці генериків породило міф, поширений 
як серед лікарів, так і серед пацієнтів, нібито будь-який аналог оригінального препарату є його 
точною копією. На жаль, ця думка залишається міфом, адже довести свою біоеквівалентність 
брендовим препаратам може лише невеликий відсоток генериків. Не є виключенням і антигістамінні 
засоби, що традиційно користуються високим попитом. У цій статті мова піде про дезлоратадин –  
оригінальний препарат та його копії.
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визначається технологічним рівнем виробництва, 
 хімічною природою активної речовини (має бути виклю-
чена несумісність активного компонента й допоміжних 
 інгредієнтів). У підсумку це визначає якість лікарського 
препарату і його собівартість. Застосування несерти-
фікованих допоміжних речовин значно знижує витрати 
на виробництво препарату, проте створює передумови для 
його непрогнозованої фармакокінетики, а отже, ефек-
тивності та безпеки. Сертифікатом якості допоміжних 
речовин є їх відповідність європейській фармакопеї, 
британській фармакопеї або фармакопеї США. Таку  
докладну інформацію, а також дані про відповідність 
виробництва засобу критеріям GMP, як правило, важко 
або неможливо знайти у відкритому доступі. Інструкція 
до ЛЗ такої інформації не містить. В умовах закритої ін-
формації про препарат важливим критерієм оцінки його 
якості й технологічного рівня виробництва є вказівка 
на країну- виробника. У країнах Європейського Союзу, 
США, Японії виробництво лікарської продукції завжди 
відповідає стандартам GMP. Не може бути й мови про 
якість аналога інноваційного ЛЗ, якщо підприємство-ви-
робник не має сертифіката GMP;

• відкритий діалог із виробником: доступ до даних 
щодо біоеквівалентності та нормативних документів 
(наприклад, на офіційному сайті виробника чи фарма-
цевтичної компанії-представника).

У наявних довідниках лікарських препаратів немає 

даних ні про біоеквівалентність окремих генериків, 

ні про їхні фармацевтичні властивості. Згідно з даними 

цих довідників різні генерики того самого препарату 

можуть мати відмінності в максимально допустимих 

дозах, побічних діях і протипоказаннях. Це створює 

хибне уявлення, що кожен з генериків проходив окреме 

клінічне випробування (А.В. Соколов, 2004; С.Ю. Мар-

цевич і співавт., 2005). На жаль, далеко не всі вироб-

ники генериків відстежують небажані побічні ефекти 

своїх препаратів, більш того, не поспішають зазначити 

в інструкції з їх застосування всі виявлені в результаті 

клінічних досліджень оригінального препарату неба-

жані явища, а відповідальність за небажані реакції, що 

виникли під час прийому, покладають на оригіналь-

ний препарат. Як показує досвід, лікарі-практики да-

леко не завжди орієнтуються в питанні генеричної за-

міни. За  результатами проведеного в Росії  опитування, 

про існування на фармацевтичному ринку оригіналь-

них препаратів і генериків знають 60% лікарів, 75% 

провізорів і 20% споживачів (О. Максимкіна, 2010), при 

цьому обізнаність щодо оригінальних засобів, як пра-

вило, є вищою за таку стосовно генериків.

Приклади аналізу оригінального й генеричного 
дезлоратадину

Дезлоратадин має безперечні ознаки препарату 

зі складною фармакокінетикою: значний питомий 

обсяг розподілу (>100 л/кг), тривалий період напівви-

ведення (27 год). Отже, дослідження біоеквівалентності 

препаратів-генериків дезлоратадину за спрощеною 

схемою наразі неприйнятні. На сьогодні в Україні за-

реєстровано більш як 10 генериків препарату Еріус® 

(оригінальний препарат дезлоратадину), реєстраційний 

номер UA/5827/01/01. Усі стадії виробництва препа-

рату здійснюються в Бельгії. Заявник на реєстрацію 

в Україні –  фармацевтична компанія Байєр Консью-

мер Кер АГ, Швейцарія (інформація –  офіційний 

сайт Державного реєстру лікарських засобів України 

http://www.drlz.com.ua).

На жаль, в Україні наразі немає аналога Orange 

book, хоча спроби створити її є. Інформація щодо 

 випробувань біоеквівалентності генериків дезлора-

тадину на сайті Державного реєстру лікарських засо-

бів України наразі також недоступна. З цієї причини 

звернемося до Orange book США. У ній представлено 

9 генериків оригінального дезлоратадину, який прода-

ється в США під торговою назвою Clarinex. Генеричні 

засоби представлені як у вигляді сиропу, так і у вигляді 

таблеток по 2,5 та 5 мг. Категорію АА за кодом FDA 

в США наразі має лише один генерик дезлоратадину. 

З огляду на те, що дезлоратадин був синтезований ще 

в 1998 році й наразі є одним із найважливіших медика-

ментів сучасності, видається дивним, що підтвердити 

біоеквівалентність засобу в FDA зміг лише один ви-

робник. І це в США, де існує найжорсткіше у світі за-

конодавство стосовно фармацевтичної промисловості 

й широкі можливості для виробників ЛЗ.

На жаль, вітчизняні лікарі та провізори не мають 

інформації із джерел на зразок Orange book про 

генерики дезлоратадину, представлені на україн-

ському фармацевтичному ринку. Безумовно, ситу-

ацію дещо полегшує той факт, що наразі в Україні 

на полицях аптек відповідно до законодавства пред-

ставлені лише ЛЗ, вироблені за стандартом GMP. 

Проте за відсутності іншої достовірної інформації 

використання генериків є своєрідною лотереєю. 

Тож оскільки на віт чизняному фармацевтичному 

ринку представлено оригінальний препарат Еріус®, 

у лікуванні алергічної патології перевагу варто відда-

вати саме йому, особливо коли йдеться про здоров’я 

дитини.

� Отже, підтвердження біоеквівалентності генерика 
оригінальному ЛЗ є дуже складним і затратним 

процесом. Зрозуміло, що далеко не всі виробники можуть 
собі дозволити таку розкіш. Зважаючи на те, що інфор-
мація про біоеквівалентність того чи іншого препарату 
в Україні є недостатньо прозорою, варто рекомендувати 
використання оригінального засобу замість сумнівних 
генериків. Ця рекомендація повною мірою стосується 
оригінального препарату дезлоратадину Еріус®.

Список літератури знаходиться в редакції.

Підготувала Олена Риженко
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СВІТОВИЙ ДОСВІД

АКТУАЛЬНЕ ИНТЕРВ’Ю

Украинские специалисты занимаются КИ 

уже более 20 лет. За этот период проопериро-

вано более 300 пациентов, накоплен значи-

тельный опыт как в технике проведения КИ, 

так и в процессах обслуживания аппарата, 

реабилитации послеоперационных больных. 

В нашей стране работает специальная комис-

сия по отбору глухих детей для проведения 

КИ, в состав которой входят сурдологи, ото-

хирурги, аудиологи, учителя-дефектологи, ре-

а билитологи. В связи с высокой стоимостью 

слуховых имплантатов государство берет 

на себя основное финансовое бремя по выпол-

нению КИ глухим детям. Однако существует 

ряд трудностей, возникающих на пути паци-

ентов и/или их родителей, а именно: длитель-

ная очередь, отсутствие возможности установ-

ления имплантатов за счет государственных 

средств сразу на два уха, отсутствие выбора 

модели кохлеарного имплантата, необходи-

мость относительно длительного проживания 

в городах, где производится КИ (в Украине – 

Киев и Днепр). Разумеется, многие пациенты 

желают выполнить КИ в частном порядке, что 

в Украине не так просто осуществить, ведь 

данный вид операции сегодня проводится 

только государственными лечебно-профи-

лактическими учреждениями. Это становится 

поводом к поиску альтернативных вариантов 

за рубежом. В последние годы для проведе-

ния КИ множество украинцев обращаются 

в турецкие частные клиники. Почему именно 

турецкие? Причин для этого несколько. Во-

первых, стоимость существенно ниже, чем 

в других странах, например Германии или 

Израиле. Во-вторых, турецкими врачами на-

коплен значительный опыт в проведении КИ, 

налажено тесное сотрудничество с крупней-

шими европейскими производителями кох-

леарных имплантатов. В-третьих, между Укра-

иной и Турцией организована эффективная 

транспортная связь – добраться до клиники 

в Стамбуле или Бодруме можно фактически 

за несколько часов. В-четвертых, турецкие 

клиники, как правило, имеют в штате рус-

скоговорящих сотрудников, что, безусловно, 

помогает в процессе связи с клиникой, лече-

ния, реабилитации. 16 июня Киев посетил про-
фессор Мехмет Озюйер (сеть частных турецких 
клиник Acibadem, г. Бодрум, Турция), который 

имеет многолетний успешный опыт выпол-

нения КИ. Профессор М. Озюйер встретился 

с украинскими сурдологами, отохирургами 

и отоларингологами, провел ряд консультаций 

для родителей глухих детей, планирующих 

КИ. Мехмет Озюйер также согласился отве-

тить на наши вопросы о турецком опыте КИ, 

перспективах и эффективности метода, пери-

оде реабилитации.

� 
Расскажите о методе КИ. В чем заклю-
чается суть операции?

– Система КИ – это электронное устройство, 

выполняющее функции поврежденных или от-

сутствующих рецепторных волосковых клеток, 

обеспечивая электрическую стимуляцию со-

хранных нервных волокон. Это продукт высоких 

технологий, устройство, которое дает возмож-

ность людям слышать при двусторонней сенсо-

невральной тугоухости IV и V степени. Система 

КИ состоит из имплантата, внешнего речевого 

процессора, а также таких наружных компо-

нентов, как передатчик, кабели и т.  д. Процес-

сор кодирует полученный с микрофона сигнал. 

Микрофон трансформирует акустические сиг-

налы в электрические. Последние преобразуются 

в последовательность электрических импульсов 

в соответствии со специальной стратегией ко-

дирования. Закодированный сигнал поступает 

на передатчик, который посылает эту последо-

вательность посредством радиосигналов через 

кожу на имплантат. Передатчик носится за ухом 

и удерживается в нужном положении с помощью 

магнита и заушины. Имплантируемая часть со-

стоит из керамического или титанового корпуса, 

референтного электрода (иногда он отсутствует) 

и цепочки активных электродов. Имплантат 

содержит электронику,  герметически запаян-

ную в корпусе.  Импульсы поступают на носи-

тель электродов для электрической стимуляции 

 слухового нерва. Процессор использует элементы 

питания, которые обеспечивают энергией как 

наружные компоненты, так и электронику им-

плантированной части системы посредством 

радиочастотного тракта. Имплантируемая часть, 

разумеется, не содержит элементов питания.

� 
Кому показана КИ? Каких результатов 
можно ожидать?

Установка КИ практически не имеет огра-

ничений по состоянию здоровья и демогра-

фическим параметрам, однако, в зависимости 

от слухового и речевого опыта, умения читать 

с губ, возраста, когнитивных способностей, 

результат приобретенных коммуникатив-

ных навыков будет существенно отличаться. 

Даже у двух детей одного возраста, с похожим 

уровнем потери слуха и приблизительно оди-

наковым слуховым опытом результат будет 

разным, поскольку развитие речи (чего в пер-

вую очередь все ожидают) зависит и от общего 

развития ребенка (физическое состоя ние, ког-

нитивные способности, внимание, старания 

родителей в вопросах адаптации и т.д.). Таким 

образом, наиболее эффективные результаты 

КИ отмечаются у следующих групп больных:

• позднооглохшие пациенты – взрослые, 

подростки, потерявшие слух после овладения 

речью. Поскольку в данном случае речь уже 

сформирована, основная задача для них – на-

учиться понимать устную речь окружающих 

с помощью имплантата и речевого процессора. 

Эта категория пациентов обучается понимать 

речь и звуки внешнего мира за достаточно ко-

роткий период;

• долингвальные больные – дети, потеряв-

шие слух до момента овладения речью. Пе-

риод реабилитации этой категории пациентов 

длится достаточно продолжительное время. 

Однако обучение таких больных больше по-

хоже на обучение их нормально слышащих 

сверстников, проходит физиологично и ло-

гично.

Детей с врожденной глухотой необходимо 

оперировать в возрасте до 3 лет, что существенно 

улучшит результаты реабилитации. В этом слу-

чае крайне важный момент –  максимально ран-

няя диагностика. В Турции разработан скри-

нинговый алгоритм, позволяющий выявлять 

глухоту до 12 мес. Я знаю, что в Украине также 

существует подобный скрининг, но насколько 

эффективно он реализуется на практике, мне, 

к сожалению, не известно.

�  
Золотой стандарт КИ в странах Еропейс-
кого Союза и США – бинауральное про-

тезирование. При этом в странах Восточной 
Европы, в Украине в частности, сегодня более 
распространенным вариантом является уста-
новка одностороннего имплантата. Какой опыт 
в этом отношении в Турции?

– С 2016 г. в Турции вступила в силу про-

грамма, регламентирующая данный вопрос. 

Сегодня при поддержке правительства наши 

пациенты получают преимущественно дву-

стороннюю КИ.

�  
Возможно ли ношение слухового аппа-
рата (СА) на втором ухе в случае, если 

на первом установлен кохлеарный имп-
лантат? Имеет ли такой подход реальные 
 преимущества?

– Конечно, такой метод явл яется оп-

тимальным для людей, которые не имеют 

 возможности для проведения бинауральной 

КИ. Наиболее эффективным ношение СА 

на не оперированном ухе оказывается для 

взрослых пациентов, имеющих слуховой 

опыт и опыт использования СА в прошлом.

� За чей счет чаще всего производится 
КИ в Турции?

– В Турции давно внедрена страховая мо-

дель медицины, поэтому вопросов с оплатой 

операции, как правило, не возникает. КИ 

и период реабилитации оплачивает страховая 

компания, разумеется, при наличии врачеб-

ного комиссионного обоснования о необхо-

димости проведения такого вмешательства. 

Как я уже говорил, до 2016 г. оплачивались ис-

ключительно моноауральные имплантации. 

Сегодня наши пациенты имеют возможность 

оценить пре имущества бинауральной КИ. Ко-

нечно, бывают случаи, когда турецкие паци-

енты желают оплатить КИ сами (например, 

хотят суперсовременный или некий особый 

имплантат, не имеют страховки и т. д.), но такие 

случаи единичны. При этом в Турции, в том 

числе в сети клиник Acibadem, мы практически 

ежедневно проводим операции иностранным 

гражданам, которые претендуют на выполне-

ние КИ в частном порядке и вне очереди.

� Как известно, очень важное значение 
в КИ имеет реабилитационный период. 

Каков опыт Турции? Кто занимается реаби-
литацией таких пациентов – учреждения, 
где проводятся операции, или специальные 
реабилитационные центры? Как фактически 
происходит реабилитация больных из отда-
ленных регионов страны?

– В турецкую практику внедрен один про-

стой подход, подразумевающий, что лучший 

учитель для ребенка, перенесшего КИ, – это 

его мать. После проведения операции и за-

пуска процессора (обычно включение про-

цессора происходит через 3-4 нед после опе-

рации) пациент или его родители обучаются 

простейшим навыкам его обслуживания под 

контро лем специалистов. Пациент, пере-

несший вмешательство, получает несколько 

опорных уроков от сурдологов, аудиологов 

и дефектологов, а также проходит индиви-

дуально разработанную программу домаш-

него обучения. Последнюю мама может про-

сматривать и изучать дома за компьютером, 

применяя полученные знания на практике. 

Оценка эффективности реабилитационных 

мероприятий и коррекция обучающей про-

граммы могут осуществляться в региональных 

центрах или на базе клиники, где проводилась 

КИ. Для иностранных пациентов мы настоя-

тельно рекомендуем проводить реабилитацию 

на родине, так как слуховой опыт должен при-

обретаться на родном языке.

�  
Существуют ли абсолютные противо-
показания к КИ?

– Безусловно, но и х совсем немного. 

К ним относятся: хронические инфекци-

онно-воспалительные заболевания среднего, 

внутреннего уха, наличие перфорации бара-

банной перепонки, анатомические аномалии 

улитки (например, облитерация), ретрокох-

леарная патология (поражение слухового 

нерва, невринома слухового нерва и т. п.), 

соп у тству юща я патологи я цент ра льной 

нервной системы (эпилепсия, олигофрения 

и т.д.), сопутствующие тяжелые соматиче-

ские заболевания (хроническая почечная не-

достаточность, декомпенсированные пороки 

сердца и др.), отсутствие желания научиться 

навыку слуха и поддержки со стороны ро-

дителей и родственников, психологические 

проблемы. Безусловно, некоторые противо-

показания могут быть смягчены или отме-

нены – все зависит от состояния пациента 

и решения коллегии врачей.

�  
Какие ограничения испытывает в жизни 
пациент с КИ? Следует ли ему остерега-

ться МРТ-исследования, мобильных телефо-
нов, рамок металлоискателей в аэропорту?

– Особых ограничений не существует. Па-

циент может бегать, плавать, нырять, ходить 

в сауну (естественно, все, что относится к во-

дным процедурам, – со снятым процессо-

ром), заниматься спортом, работать за ком-

пьютером, говорить по телефону и многое 

другое. Следует избегать травмоопасных 

видов спорта (чреваты механической полом-

кой имплантата или процессора), работы 

рядом с установками, характеризующимися 

высоким уровнем излучения (компьютеры, 

смартфоны, рамки в аэропорту к последним 

не относятся). МРТ-исследование лу чше 

проходить после предварительной консуль-

тации с производителем имплантата.

� Бывали ли в Вашей практике случаи, 
когда приходилось удалять установ-

ленный ранее имплантат? По каким при-
чинам такое может потребоваться? В каких 
ситуациях пациентам показана кохлеарная 
реимплантация?

– В нашей практике такие случаи явля-

ются единичными. Как правило, они про-

исходят после механического повреждения 

имплантата (травма головы). В процессе опе-

рации мы тестируем имплантат, дальнейшая 

работа системы зависит в большей степени 

от исправности процессора, что можно кон-

тролировать и корректировать, не удаляя 

сам имплантат. Ошибки в работе имплан-

тата практическ и иск лючены, при этом 

каждый из аппаратов имеет многолетнюю 

гарантию производителя.  Разумеется, про-

цесс исправления неполадок существенно 

облегчается, если у клиники налажен тесный 

контакт с производителем. Ввиду высокой 

распространенности КИ в Турции большин-

ство производителей имплантатов мирового 

уровня имеют представительства на террито-

рии нашей страны, что существенно облег-

чает процесс обслуживания системы.

В завершение профессор Мехмет Озюйер по-
желал всем украинским пациентам с нарушени-
ями слуха ощутить радость полноценной жизни, 
наполненной звуками, заверив, что в Турции 
и сети клиник Acibadem всегда рады помочь 
людям, нуждающимся в КИ.

Подготовила Александра Меркулова
З
У

Кохлеарная имплантация: турецкий опыт
Кохлеарная имплантация (КИ) давно перешла из разряда редких операций в повседневные. Эта оперативная 
методика позволяет обретать или возвращать слух миллионам взрослых и детей по всему миру. КИ – сложный 
процесс, результат которого зависит сразу от нескольких человек: хирурга, устанавливающего имплантат, врача-
сурдолога, разрабатывающего схему реабилитации, технического персонала, обеспечивающего бесперебойную 
работу процессора, и, конечно же, от родственников пациента, играющих важную роль в процессе обучения. 

Мехмет Озюйер
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Противовирусное лечение должно 

быть начато у всех лиц с лабораторно 

подтвержденной или сильно подо-

зреваемой инфекцией вируса гриппа 

с высоким риском развития осложне-

ний [19]. К таким относятся:

• дети в возрасте до 2 лет (дети в воз-

расте <5 лет считаются подвержен-

ными высокому риску, однако самый 

высокий риск –  в возрасте <2 лет при 

максимальной смертности и смертно-

сти среди младенцев в возрасте <6 мес);

• взрослые в возрасте старше 65 лет;

• лица с хроническим легочным 

заболеванием (включая астму), с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями 

(кроме наличия у пациента одной 

лишь гипертонической болезни), 

с почечной, печеночной, гематоло-

гической патологией, с метаболиче-

скими нарушениями (включая сахар-

ный диабет) или с неврологическими 

и неврогенными состояниями (вклю-

чая нарушения работы головного 

мозга, спинного мозга и нарушения 

нейро-мышечной передачи, такие как 

эпилепсия/судороги, инсульт, интел-

лектуальная отсталость, задержка 

развития средней тяжести, мышеч-

ная атрофия, повреждения спинного 

мозга);

• лица с иммуносупрессией, в том 

числе вызванной лекарствами или 

ВИЧ-инфекцией;

• беременные женщины или те, ко-

торые родили менее чем 2 нед назад;

• лица моложе 19 лет, получающие 

долгосрочную терапию аспирином;

• американские индейцы / уро-

женцы Аляски;

• люди с ожирением (индекс массы 

тела –  >40);

• жители домов престарелых и дру-

гих учреждений хронического ухода.

Пациентам, которым требуется го-

спитализация по причине гриппа, 

независимо от того, вакцинированы 

они или нет, без учета характера ос-

новного заболевания должны быть 

назначены противовирусные препа-

раты. Амбулаторные больные с вы-

соким риском осложнений, у кото-

рых не наблюдается положительной 

динамики в болезни, при положи-

тельном результате теста на грипп 

могут признаваться кандидатами 

на назначение противовирусны х 

препаратов. То же самое относится 

к амбулаторным пациентам, кото-

рые не подвергаются повышенному 

риску, но хотят сократить продол-

жительность заболевания или на-

ходятся в тесном контакте с кем-то 

с высоким риском осложнений, свя-

занных с инфекцией гриппа [19].

При подборе соответствующего 

противовирусного препарата для 

профилактики или лечения пациента 

следует рассмотреть местные особен-

ности распространения инфекции 

в популяции в течение всего сезона 

гриппа. Озельтамивир, занамивир 

и перамивир были антивирусными 

препаратами,  рекомендованными 

для сезона гриппа в 2016-2017 гг. [19]. 

FDA в августе 2016 г. одобрило к при-

менению значительно более дешевый 

генерик озельтамивира [25].

Пациентам на искусственной вен-

тиляции легких или критическим 

пациентам озельтамивир мож но 

вводить через назогастральную или 

орогастральную (NG/OG) трубку. 

 Порошок из капсул следует раство-

рить в 20 мл воды для инъекций 

и впрыснуть через трубку NG/OG, 

затем добавить 10 мл воды для инъ-

екций [20].

Неотложные состояния
Противовирусная терапия может 

быть дефицитной во время панде-

мий. В США, например, законом 

о Проек те биозащиты от 2004 г. 

преду смотрено, что при выявлении 

у грозы общественному здоровью 

при отсутствии лицензионного или 

запатентованного продукта специ-

альный уполномоченный может вы-

давать разрешение на чрезвычайное 

использование противовирусных 

препаратов [26]. Если  недоступны 

коммерчески приготовленная пе-

роральная суспензия, подходящая 

по возрасту дозировка или другие 

антивирусные прод у к ты, произ-

водитель рекомендует смешивать 

озельтамивир в суспензию 6 мг/мл 

для индивидуального использования 

в чрезвычайных ситуациях.

Выводы
Практикующие врачи должны пре-

жде всего уметь быстро идентифици-

ровать среди зараженных гриппом 

 пациентов тех, кто имеет высокий 

риск развития осложнений, чтобы 

снизить риски летальных исходов. 

Некоторым больным может потребо-

ваться профилактическая противо-

вирусная терапия. Препараты для 

лечения гриппа и профи лактик и 

одинаковы, и лечащим врачам сле-

дует контролировать правильность 

применяемой дозировки.
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Сокращенный перевод с англ. 
Юлии Иванченко

Противовирусная терапия у пациентов с гриппом

З
У

Marie Welch, Casey Mabus, John A. Galdo

Таблица. Доступные сегодня препараты с активностью против вирусов гриппа

Препарат Влияние
Рекомендованная доза 

(взрослые)
Рекомендованная доза 

(дети)
Побочные эффекты

Озельтамивир

Грипп 
А и В

Лечение:
 75 мг 2 р/сут в течение 
5  дней

Лечение:
• возраст <1 года –  3 мг/кг 2 р/сут;
• возраст 1 года и масса тела 15 кг – 
 30 мг 2 р/сут; 
• >15-23 кг –  45 мг 2 р/сут; 
• >23-40 кг –  60 мг 2 р/сут; 
• >40 кг –  75 мг 2 р/сут

• Тошнота, рвота. 
• Постмаркетинговые сообщения 
о серьезных кожных реакциях 
и единичных преходящих 
нейропсихиатрических событиях 
(суицидальные расстройства, бред, 
о которых сообщают в основном у лиц 
японской национальности, подростков 
и взрослых)

Профилактика:
75 мг 1 р/сут в течение 
7  дней

Профилактика:
• возраст до 3 мес –  озельтамивир 
не рекомендуется, если ситуация не является 
критической, поскольку отсутствуют данные 
исследований в этой возрастной группе;
• возраст от 3 мес до 1 года –  3 мг/кг 1 р/сут;
• возраст 5-7 лет и масса тела 5-15 кг –  
30 мг 1 р/сут; 
• >15-23 кг –  45 мг 1 р/сут; 
• >23-40 кг –  60 мг 1 р/сут; 
• >40 кг – 75 мг 1 р/сут

Занамивир

Лечение: 
 10 мг (две ингаляции 
по 5 мг) 2 р/сут в течение 
5 дней. Не рекомендовано 
пациентам с хроническими 
заболеваниями легких (астма, 
хроническое обструктивное 
заболевание легких)

Лечение:
10 мг (две ингаляции по 5 мг) 2 р/сут в течение 
5 дней (FDA разрешено применение у детей 
от 7 лет). Может применяться более длительный 
период, если пациент все еще тяжело болен 
через 5 дней

• Диарея, тошнота, синусит, 
носовые проявления и симптомы, 
бронхит, кашель, головная боль, 
головокружение. 
• ЛОР-инфекции.
• Аллергические реакции: 
орофарингеальный отек или отек лицаПрофилактика:  

10 мг (две ингаляции по 5 мг) 
1 р/сут 7 дней

Профилактика:
10 мг (две ингаляции по 5 мг) 1 р/сут в течение 
7 дней (FDA разрешено применение у детей  
старше 5 лет)

Перамивир

Лечение:
однократно 600 мг 
за 4  инфузии по 15-30 мин. 
Не рекомендован для 
профилактики

FDA разрешено применение только у взрослых 
пациентов старше 18 лет

• Тошнота, рвота. 
• Постмаркетинговые сообщения 
о серьезных кожных реакциях и единичных 
преходящих нейропсихиатрических 
событиях (суицидальные расстройства, 
бред, о которых сообщают в основном 
у лиц японской национальности, 
подростков и взрослых)

Римантадин Грипп А Не рекомендованы ни для 
лечения, ни для профилактики 
из-за высокой резистентности 
к препаратуАмантадин Грипп А

Продолжение. Начало на стр. 42.
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Работу экспертного совета от-

крыл академик НАМН Украины, 
профессор, директор ГУ «Нацио-
нальный институт фтизиатрии и 
пульмонологии им. Ф.Г. Яновского 
НАМН Украины» (г. Киев) Юрий 
Иванович Фещенко.

Устойчивость к антибиотикам 

(АБ) – это глобальная проблема. 

Ежегодно только в США и странах 

ЕС около 50 тыс. человек погибают от мультирезистентных 

инфекций и, согласно прогнозам, к 2050 году мультирези-

стентные штаммы будут уносить до 10 млн жизней в год.

Известно, что развитие антибиотикорезистентности 

(АБР) связано с избыточным употреблением АБ:

– необоснованным применением АБ, нередко в про-

филактических целях;

– требованием пациента назначить ему АБ;

– чрезмерным использованием АБ в животноводстве;

– загрязнением окружающей среды АБ в менее раз-

витых странах.

Только за период 2000-2010 гг. использование АБ воз-

росло на 40%, при этом, в соответствии с исследовани-

ями, треть всех назначений АБ не имеет достаточных 

оснований. Сегодня существует много инициатив, по-

священных решению проблемы АБР. Активное уча-

стие в борьбе с АБР принимает ВОЗ. Государственные 

программы по борьбе с АБР разработаны в США, ЕС, 

странах Латинской Америки. Поиском решений для 

сдерживания дальнейшего роста АБР озабочены и главы 

Большой семерки (G7).

Безусловно, явление АБР актуально и для Украины. 

В 2016 г. был проведен масштабный опрос врачей разных 

специальностей из 25 городов. Анализ результатов по-

зволил сделать следующие выводы.

В пятерку диагнозов, при которых наиболее часто 

назначаются АБ, вошел острый бронхит – заболевание 

преимущественно вирусной этиологии.

Врачи первичного звена рекомендуют АБ не по протоко-

лам: начинают с левофлоксацина при пневмониях, широко 

применяют цефтриаксон в амбулаторной практике.

Значительную обеспокоенность вызывают и данные 

аптечных продаж за 2016 г.:

• триметоприм/сульфаметоксазол – в пятерке АБ, 

лидирующих по уровню продаж в Украине;

• азитромицин стал наиболее продаваемым АБ – 22% 

от продаж всех таблетированных АБ.

Нужно отметить, что эти данные обусловлены 

не только неправильными врачебными назначениями, 

но и самолечением пациентов, а также безрецептурным 

доступом к АБ.

Таким образом, явление АБР – это мировая про-

блема, которая актуальна и для Украины. Часто врачи 

назначают АБ необоснованно, в том числе и в про-

филактических целях или по просьбе пациента. Про-

филактика инфекций, повышение уровня осведомлен-

ности, бережное отношение к АБ и поддержка новых 

научных разработок – основные методы борьбы с АБР.

Член-корреспондент НАМН Украины, доктор меди-
цинских наук, профессор, ректор ГУ «Днепропетров-
ская медицинская академия МЗ Украины»  Татьяна 
 А лексеевна Перцева  вырази ла обеспокоенность 

по поводу множества проблем, не позволяющих мо-

ниторировать распространенность резистентных 

возбудителей, особенно  карбапенемрезистентных 

штаммов Clostridium pneumoniae, 

Escher ichia col i, Pseudomonas 

aeruginosa, а также MRSA. Боль-

шим достижением при этом яв-

ляется то, что в 2011 г. Украина 

п рисоед и н и лась к меж д у на-

родному исследованию SOAR, 

которое проводится с 2002 года 

в 30 странах мира. Наблюде-

ние бы ло инициировано д л я 

изучения АБР ключевых респираторных патогенов 

(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus inf luenzae, 

Moraxella catarrhalis) и создания локальных рекомен-

дательных документов по рациональной антибиоти-

котерапии (АБТ).

Всего из 8 городов в Украине было собрано 134 изо-

лята S. pneumoniae и 67 H. inf luenzae. В целом 87,3% 

S. pneumoniae были пенициллин-чувствительными. 

Чувствительность к амоксициллину/клавулановой 

кислоте (амоксициллину), цефтриаксону и левофлок-

сацину была 100%, к цефалоспоринам и макролидам 

составляла 95,5 и 88,1% соответственно. Устойчивость 

S. pneumoniae к триметоприм/сульфаметоксазолу со-

ставила 90,3%; к пенициллину – 12,7%; кларитроми-

цину – 11,9%; цефуроксиму – 4,5%. К левофлоксацину 

и защищенному амоксициллину все штаммы сохраняли 

чувствительность.

Частота АБР H. inf luenza к триметоприму/сульфа-

метоксазолу составила 40,3%, к ампициллину – 4,5%. 

К амоксициллину, левофлоксацину, кларитроми-

цину и цефуроксиму все штаммы сохраняли чув-

ствительность.

По мнению доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего 
кафедрой пропедевтики внутрен-
ней медицины Винницкого наци-
онального медицинского универ-
ситета им. Н. И. Пирогова Юрия 
 Михайловича Мостового, в настоя-

щее время в обучении специалистов 

здравоохранения уделяется очень 

мало внимания проблеме АБР.

В учебных планах вузов информация о современ-

ных АБ ограничена, продолжают изучаться препараты, 

которые утратили свою актуальность, уделено недо-

статочно внимания существующим государственным 

инструктивным документам. Что касается последи-

пломного образования, согласно результатам аноним-

ного опроса врачей, основные источники знаний об АБ 

и АБР – региональные научные конференции и симпо-

зиумы (52,3%), а также информация от представителей 

фармакологических компаний (30,9%).

Недостаточная информированность врачей о ри-

сках, связанных с нерациональным использованием 

АБ, ведет к печальным последствиям. Благодаря ра-

боте электронной информационной системы «Доктор 

Элекс», используемой для электронной регистрации 

медицинских данных всех жителей г. Винницы, было 

зарегистрировано 918 случаев внебольничной пнев-

монии (ВП) и 9900 случаев острого бронхита. Ана-

лиз амбулаторных карт показал, что АБ применяются 

нерационально – наиболее часто при ВП назначают 

цефтриаксон (42%) и азитромицин (40%), в то время 

как амоксициллин/клавуланат рекомендуют только 

в 26% случаев. Принимая во внимание эти данные, 

по  мнению Юрия Михайловича, при разработке 

программ для студентов и врачей следует увеличить 

 количество учебных часов, посвященных изучению 

вопросов АБТ и АБР. Профессиональный уровень 

практикующих врачей следует повышать образова-

тельными программами в виде научных конференций, 

симпозиумов, круглых столов.

Академик НАМН Украины, про-
фессор, заведующий кафедрой 
педиатрии № 4 Национального 
м е д и ц и н с ко г о  у н и в е р с и т е т а 
им. А. А. Богомольца (г. Киев) 
 Виталий Григорьевич Майданник 
напомнил аудитории, что бес-

контрольное использование АБ – 

общемировая проблема, которая 

касается всех возрастных групп.

АБ широко назначаются детям – их получают 20% 

амбулаторных и 60% стационарных больных. При этом 

только 25-55% лечатся АБ адекватно и рационально. 

Нерациональная АБТ является одной из причин 

смерти среди детей. В исследовании З. Х. Сорокиной 

(2011) были проанализированы 398 летальных случаев 

у пациентов детского возраста. В 68% случаев причина 

смерти – нерациональная АБТ.

Опросы, проведенные среди врачей, показывают, что 

АБ назначаются 38% пациентов с острым бронхитом. 

При этом стартовым АБ в 43% случаев является пре-

парат альтернативного ряда цефтриаксон. Динамика 

аптечных продаж также неутешительна. За последние 

5 лет продажи азитромицина удвоились, и сегодня 

на этот АБ приходится более 30% продаж всех анти-

бактериальных препаратов.

Согласно действующим рекомендациям, азитро-

мицин не следует назначать в качестве стартового АБ 

для лечения респираторных и ЛОР-инфекций. Азитро-

мицин применяют в качестве терапии второй линии 

респираторных и ЛОР-инфекций в случае угрожающей 

жизни аллергии на бета-лактамные АБ, а также при 

инфекциях, вызванных чувствительным к макролидам 

бета-гемолитическим стрептококком; как препарат 

первого ряда для лечения нетяжелой ВП с первичными 

признаками атипичного инфекционного процесса: 

подострое начало, минимальный лейкоцитоз, нело-

барный инфильтрат, как правило, у детей школьного 

возраста.

Владимир Федорович Лапшин, док-
тор медицинских наук, профессор, 
главный внештатный специалист МЗ 
Украины по специальности «Детская 
пульмонология», акцентировал вни-

мание аудитории на подходах к АБТ 

ВП у детей, которая все еще оста-

ется серьезной проблемой. Каждые 

20 секунд в мире от ВП умирает 

один ребенок.

В начале лечения возбудитель ВП почти всегда неиз-

вестен, установить его удается не более чем в 50% слу-

чаев. Поэтому решение о назначении АБ определяется 

известной распространенностью возбудителей у детей 

разного возраста и специфическими для определенных 

патогенов клиническими признаками.

Для лечения ВП на амбулаторном этапе назначают 

амоксициллин или амоксициллин/клавуланат, при 

подозрении на атипичную флору – азитромицин. 

Цефалоспорины применяют только на госпитальном 

этапе, они служат стартовыми АБ для лечения ВП 

лишь у новорожденных в комбинации с аминогли-

козидами.

Объединение усилий для борьбы 
с антибиотикорезистентностью в Украине

26 мая в Киеве состоялся совет экспертов с участием ведущих украинских специалистов в области 
пульмонологии, терапии, педиатрии, оториноларингологии, представителей высших учебных 

заведений. В режиме телеконференции к мероприятию присоединились представители 
всех областных городов Украины.

Тематичний номер • Жовтень 2017 р. 
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В рамках терапии ВП на госпитальном этапе, не-

зависимо от возраста, применяют ампициллин или 

амоксициллин, при неэффективности – цефтриаксон, 

цефтриаксон/сульбактам или цефотаксим. В случаях 

осложненной ВП, при значительной резистентности 

пневмококка и подозрении на MRSA в отделениях 

интенсивной терапии используют цефтриаксон, цеф-

триаксон/сульбактам в комбинации с ванкомицином, 

клиндамицином; альтернативным препаратом может 

быть левофлоксацин. При подозрении на атипичный 

характер возбудителя – азитромицин, в случае не-

эффективности – кларитромицин, доксициклин, ле-

вофлоксацин. Необоснованное назначение т.  н. го-

спитальных АБ на старте терапии ведет к неизбежному 

росту АБР.

Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы й  в о з бу д и т е л ь 

ВП – пневмококк, – по данным Л.И. Чернышовой 

и А.М. Гильфановой (2016), имеет наивысшую АБР 

к ципрофлоксацину, триметоприм/сульфаметоксазолу, 

эритромицину, азитромицину (от 23,3 до 43,3% соот-

ветственно), гораздо ниже АБР пневмококка к амок-

сициллин клавулановой кислоте (4,4%), цефуроксиму 

(8,9%), левофлоксацину (8,3%) и ванкомицину (6,7%).

Эти данные вызывают значительную обеспокоен-

ность, учитывая распространенность ВП и темпы роста 

АБР. Чтобы противодействовать дальнейшему росту 

АБР, необходимо принять ряд мер:

• ответственно и взвешенно подходить к примене-

нию АБ;

• прекратить необоснованное назначение АБ резерва 

в качестве стартовых препаратов;

• придерживаться принципа ступенчатой терапии;

• проводить программы по определению региональ-

ной чувствительности к АБ типичной и атипичной 

флоры в детской популяции в Украине;

• оценивать эффективность лечения АБ каждые 24, 

48, 72 часа для проведения дальнейшей коррекции;

• повышать уровень вакцинопрофилактики среди 

детей против пневмококковой инфекции и вирусов 

гриппа, особенно у детей групп риска.

Доктор медицинских наук, профес-
сор, главный внештатный специ-
алист МЗ Украины по специально-
сти «Педиатрия» Галина Владими-
ровна Бекетова подчеркнула, что 

около 50% назначений АБ нера-

циональны или необоснованны. 

Этот факт особенно значим для 

педиатрической практики, по-

скольку за последние 30 лет в этой 

отрасли не было создано ни одной принципиально 

новой молекулы АБ.

Мы не можем обогнать бактерии в их способности 

приспосабливаться, поэтому необходимо остановить 

неправильное применение АБ. В 2015 г. ВОЗ опублико-

вала «Глобальный план действий для борьбы с устой-

чивостью к антибиотикам», один из пунктов – опти-

мизация использования АБ для человека и животных. 

С этой целью была разработана стратегия SMART:

– Standart – соответствие национальным стандартам 

лечения;

– Mind – активность в отношении наиболее частого 

и опасного возбудителя;

– Adequate – адекватное дозирование АБ;

– Resistance – учет данных локальной резистентно-

сти;

– Time – своевременное начало и оптимальная про-

должительность лечения.

Для внедрения программы рационального использо-

вания АБ в Украине необходимо:

• создание национальных унифицированных про-

токолов оказания медицинской помощи на основании 

доказательной базы;

• эффективное обучение врачей и информирование 

населения;

• улучшение охвата вакцинацией против пневмо-

кокка и гемофильной палочки.

По словам доктора медицинских 
наук, профессора, главного внеш-
татного специалиста МЗ Укра-
ины по специальности «Детские 
инфекционные болезни» Сергея 
 Александровича Крамарева, недо-

статочное внимание к развитию, 

оснащению и финансированию 

микробиологической службы, 

повышению профессионального 

уровня специалистов этой области привело к критиче-

скому снижению эффективности работы в указанной от-

расли, закрытию лабораторий, оттоку квалифицирован-

ных кадров. В таких условиях клиницисты фактически 

отказались от определения этиологии неспецифического 

инфекционного процесса.

Однако для проведения эффективной АБТ необ-

ходимо знание не только этиологического фактора, 

но и уровня резистентности микроорганизма к АБ. Мо-

ниторинг АБР в стране должен проводиться постоянно, 

необходимо рутинное определение региональной чув-

ствительности микроорганизмов к АБ. При этом такие 

исследования необходимы как для типичной, так и для 

атипичной флоры в детской популяции.

Доктор медицинских наук, профес-
сор, главный внештатный специ-
алист МЗ Украины по специаль-
ности «Отоларингология» Василий 
Иванович Попович сделал акцент 

на необходимости адекватного ле-

чения острого риносинусита (РС).

Острый РС – это воспаление 

слизистой оболочки носа и око-

лоносовых пазух. Его считают 

вирусным до 10 дней от начала заболевания при от-

сутствии ухудшения на 5-й день болезни. Постви-

русный РС характеризуется усугублением патологи-

ческих проявлений после 5-го дня заболевания или 

стойкими симптомами дольше 10 дней. Бактери-

альный РС устанавливают при наличии таких при-

знаков: выделения (преимущественно односторон-

ние) из полости носа, значительное ухудшение после 

предшествующего облегчения состояния больного, 

выраженный лока льный болевой синдром (чаще 

на стороне поражения) и фебрильная лихорадка.

Лечение РС отражено в приказе МЗ Украины 

от 11.02.2016 № 85 «Про затверд женн я та впро-

в а д ж ен н я мед и ко - т ех но лог і ч н и х док у мен т і в 

зі стандартизації медичної допомоги при грипі та го-

стрих респіраторних інфекціях» и в Унифицирован-

ном клиническом протоколе первичной, вторичной 

и третичной медицинской помощи «Гострий риноси-

нусит у дорослих та дітей».

В связи с многофакторностью патогенеза РС не до-

казана эффективность какой-либо монотерапии (си-

стемной или местной). Залогом эффективного лечения 

является комплексная терапия.

АБТ назначают только при бактериа льном РС. 

Препаратами выбора служат амоксициллин, амок-

сициллин/клавуланат, альтернативные АБ – цефа-

лоспорины, макролиды, фторхинолоны. Для преду-

преждения нерационального назначения АБ необ-

ходимы:

• унификация взглядов на этиологию, патогенез РС, 

особенно бактериального;

• адекватная диагностика и комплексное лечение;

• определение строгих показаний для АБТ;

• правильный выбор препарата согласно националь-

ным рекомендациям.

В завершение телемоста участниками экспертного 

совета была принята резолюция, в которой предусмо-

трены конкретные шаги для предупреждения роста 

АБР в Украине.

Подготовила Мария Маковецкая
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Об’єднання зусиль для боротьби 
з резистентністю

до протимікробних засобів
Резолюція ради експертів

26 травня, м. Київ

У рамках засідання експертної ради за участю 
провідних спеціалістів України обговорювалося ши-
роке коло актуальних питань антибіотикотерапії. 
На підставі колегіального розгляду сучасного стану 
проблеми в Україні учасники засідання погодили 
такі кроки д ля с тримування подальшого рос т у 
антибіотикорезистентності:

1. Звернутися до відповідних департаментів МОН 
України з проханням розглянути можливість рекоменду-
вати профільним кафедрам медичних вищих навчальних 
закладів включити в навчальні програми додипломної 
та післядипломної освіти питання стосовно раціональної 
антибіотикотерапії.

2. Впровадити в клінічну практику відповідальний 
та раціональний підхід до призначення антибіотиків 
SMART*.

• S – створення сучасних стандартів на основі доказо-
вої бази (національні уніфіковані протоколи)

• M – антибіотикотерапія тільки при бактеріальній 
інфекції («лікуй відразу раціонально»)

• A – стратегія деескалаційної терапії (адекват-
ний вибір форми, способу застосування та дозування 
антибіотиків)

• R – вибір препарату з урахуванням локальної 
резистентності (бактеріологічний моніторинг на ІІІ рівні 
медичної допомоги)

• T – своєчасний початок та тривалість антибіотикоте-
рапії.

3. Звернутися до Асоціації пульмонологів України, Асо-
ціації педіатрів України та Асоціації оториноларингологів 
України щодо можливості розгляду на чергових наукових 
форумах питання стосовно проблеми запобігання анти-
бактеріальній резистентності в клінічній практиці.

4. Підготувати цикл публікацій у спеціалізованих видан-
нях терапевтичного, педіатричного і отоларингологічного 
профілю про раціональне використання антибіотиків 
та припинення необґрунтованого зас тосування 
антибіотиків «резерву» як антибіотиків першої лінії.

5. Звернутися до відповідного департаменту МОЗ 
України з проханням підтримати проведення широ-
комасштабної кампанії з вакцинації дітей проти грипу 
та пневмококової і гемофільної інфекцій.

6. Звернутися до відповідного департаменту МОЗ 
України з проханням розглянути можливість посилення 
контролю за рецептурним відпуском антибактеріальних 
лікарських засобів системної дії в аптечних закладах.

7. Звернутися до профільних медичних Асоціацій 
з пропозицією залучати лікарів-інтерністів для проведення 
роз’яснювальної роботи щодо загрози самолікування 
та необґрунтованого використання антибіотиків.

 Ю. І.  Фещенко, академік НАМН України, 
д. м. н.,  професор

 Ю. Г.  Антипкін, академік НАМН України, 
д. м. н., професор

 В. Г.  Майданник, академік НАМН України, 
д. м. н., професор

 Т. О.  Перцева, член-кореспондент НАМН України, 
д. м. н., професор

В. І.  Попович, д. м. н., професор

Г. В.  Бекетова, д. м. н., професор

В. Ф.  Лапшин, д. м. н., професор

С. О.  Крамарьов, д. м. н., професор

Ю. М.  Мостовой, д. м. н., професор

*  SMART – програма раціонального використання антибіотиків 
// Pediatrics, 2013; 132: 1146-1154.
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Согласно определению, данному в руководстве Глобальной 

инициативы по проблеме астмы 2017 г. (Global Initiative for 

Asthma, GINA-2017), БА является распространенным и по-

тенциально серьезным хроническим заболеванием, которое 

тяжелым бременем ложится на пациентов, их семьи и все об-

щество в целом. БА сопровождается респираторными симпто-

мами, ограничивающими активность, а также обострениями 

(атаками), которые иногда требуют срочного медицинского 

вмешательства и потенциально могут быть смертельными.

К счастью, БА можно эффективно лечить, и большин-

ство пациентов имеют возможность добиться хорошего 

контроля над симптомами заболевания. Когда БА нахо-

дится под хорошим контролем, пациенты могут:

• избегать неприятных симптомов в течение дня и ночи;

• обходиться малым количеством медикаментов;

• вести продуктивный, физически активный образ 

жизни;

• иметь нормальную или почти нормальную функцию 

легких;

• избегать обострений БА.

В 2017 г. эксперты GINA включили в перечень препара-

тов, эффективность которых в лечении БА доказана, такие 

группы лекарственный средств: β-агонисты (короткого, 

КДБА, и длительного действия, ДДБА), глюкокортикосте-

роиды (ингаляционные, ИКС, и системные, ГКС), ксан-

тины (теофиллин), М-холинолитики длительного дей-

ствия (МХДД), биологические препараты и, конечно же, 

АЛТР. Последние рекомендованы на Шаге 2 руководства 

GINA-2017 (ступенчатая терапия БА) при недостаточной 

эффективности схемы «низкие дозы ИКС + КДБА при 

необходимости»; на Шаге 3 в сочетании с низкими дозами 

ИКС в качестве альтернативы схеме «низкие дозы ИКС + 

ДДБА»; на Шаге 4 в сочетании с высокими дозами ИКС 

при неэффективности схемы «средние/высокие дозы ИКС 

+ ДДБА». Как видим, сегодня АЛТР рекомендовано при-

менять практически при всех степенях тяжести БА. Важно 

отметить, что речь идет о «чистой» БА, а при ее сочетании 

с АР показания к назначению АЛТР становятся еще шире.

Сегодня большинство практикующих врачей задаются 

вопросом: почему в описании схем лечения БА обязательно 

присутствуют альтернативные схемы? Почему не работают 

основные? Еще несколько лет назад ученые отвечали на него 

так: «Причинами неконтролируемого течения БА являются 

отсутствие приверженности пациентов к проводимой базис-

ной терапии, нежелание выполнять все предписания врача, 

отсутствие элиминации из окружения больного всех при-

чинных аллергенов, поздняя диагностика и неадекватная 

терапия на ранних этапах заболевания, избирательная чув-

ствительность к различным средствам базисной терапии БА» 

(Г.А. Новик, 2014). Сегодня отличия в эффективности раз-

личных препаратов и их сочетаний у разных пациентов все 

чаще объясняются наличием фенотипов и эндотипов астмы.

Современная классификация фенотипов БА (Wenzel, 

2006) основывается преимущественно на клинических, свя-

занных с теми или иными триггерами, или воспалительных 

характеристиках (эозинофильная астма, астма с поздним 

началом, резистентная к лечению астма, аллергическая 

астма и т.д.). Предложенные фенотипы БА можно допол-

нительно разделить на подтипы в зависимости от опре-

деленного функционального или патофизиологического 

механизма –  так называемые эндотипы. Точное определение 

фенотипа астмы становится все более важным, поскольку 

распознавание специфического субфенотипа может улуч-

шить понимание патофизиологических механизмов и ответа 

на лечение, особенно у пациентов, резистентных к имею-

щейся сегодня терапии. Сложный теоретический фундамент 

дифференциации БА на типы можно продемонстрировать 

на простых и понятных примерах. Так, ИКС в ежедневном 

режиме в моно- или комбинированной терапии исполь-

зуют миллионы пациентов с БА, однако примерно треть 

из них не получают выраженной пользы от такого лечения. 

При этом на сегодняшний день накоплено большое коли-

чество доказательств того, что некоторые фенотипы астмы 

являются особенно чувствительными к АЛТР.

�� Монтелукаст, как наиболее изученный и эффективный 
при БА АЛТР, является особенно эффективным при БА, 

индуцированной физическими нагрузками, а также при БА, 
ассоциированной с АР. Другими фенотипами, при которых 
монтелукаст оказывает выраженный положительный эффект, 
являются БА у пациентов с ожирением, аспирин-индуцирован-
ная БА и эпизоды свистящего дыхания, спровоцированные 
предшествующей вирусной инфекцией.

За счет чего же развиваются особенные эффекты монтелу-

каста? Ответ кроется в специфике фармакодинамики. Как из-

вестно, монтелукаст блокирует цистеиниловые лейкотриено-

вые рецепторы типа CysLT. При этом роль лейкотриенов CysLT 

как ключевых медиаторов и модуляторов патогенеза БА до-

казана в экспериментальных и клинических условиях. CysLT 

продуцируются клетками врожденной иммунной системы, 

в частности базофилами, эозинофилами, тучными клетками 

и моноцитами/макрофагами. Взаимодействие CysLT с рецеп-

торами 1 типа на этих клетках вызывает сокращение гладких 

мышц, усиливает бронхиальную гиперреактивность, нару-

шает мукоцилиарный клиренс, повышает секрецию слизи, 

сосудистую проницаемость и  Тh2-опосредованное эозино-

фильное воспаление дыхательных путей. Бронхоспастический 

эффект CysLT в респираторном тракте человека превышает 

таковой гистамина и метахолина. При персистирующей астме 

CysLT играют важную роль в ремоделировании дыхательных 

путей за счет повышения количества бокаловидных клеток, 

продукции слизи, неоангиогенеза и фиброза, а также гипер-

плазии гладкомышечных клеток и миофибробластов. В свою 

очередь, антагонисты рецепторов CysLT ингибируют ремоде-

лирование дыхательных путей, эффективно противодействуя 

вышеперечисленным процессам. При этом кортикостероиды 

не влияют ни на синтез CysLT, ни на экспрессию рецепторов 

CysLT (Marcello, Carlo, 2016). Среди доступных антагонистов 

рецепторов CysLT1 монтелукаст обладает самой высокой эф-

фективностью и лучшим профилем безопасности, а также 

является наиболее изученным препаратом класса. Кроме того, 

монтелукаст проявляет дополнительные противовоспали-

тельные свойства, не связанные с антагонизмом к рецепторам 

CysLT. Согласно результатам рандомизированных контро-

лированных исследований и систематических обзоров мон-

телукаст при назначении в монотерапии или в комбинации 

с ИКС улучшает легочную функцию, уменьшает симптомы 

и снижает риск обострений у взрослых пациентов и у детей 

с БА. Так, в исследовании Price и соавт. (2011) в условиях реаль-

ной клинической практики (первичного звена медицинской 

помощи) изучали эффективность АЛТР у пациентов в воз-

расте от 12 до 80 лет с плохо контролированной БА. Первичной 

конечной точкой было качество жизни пациентов, оцененное 

по опроснику MAQoLQ, после 2 мес лечения. В результате 

было установлено, что АЛТР эквивалентны ИКС на Шаге 2 

 руководства GINA-2017 и ДДБА –  на Шаге 3. В похожем ис-

следовании Chen и соавт. (2014) начало терапии с ИКС или 

АЛТР у детей с БА ассоциировалось с одинаковой частотой 

обострений заболевания, требующих госпитализации или на-

значения ГКС. Монтелукаст является безопасным препаратом 

и ассоциируется с низкой частотой нежелательных явлений 

(НЯ). Общая частота НЯ для монтелукаста сравнима с таковой 

у плацебо, и назначение препарата в качестве дополнительной 

терапии не повышает риск возникновения НЯ по сравнению 

с терапией, основанной на ИКС или ДДБА (Marcello, 2016). 

Таким образом, в условиях реальной клинической практики 

АЛТР демонстрируют очень высокую –  сравнимую с ИКС –  

эффективность при БА, тем не менее при определенных фено-

типах БА назначение АЛТР является особенно оправданным.

Такими фенотипами, согласно результатам недавнего ме-

таанализа, проведенного Marcello и Carlo (2016), являются:

• БА, сочетанная с АР (у пациентов с БА монтелукаст 

значительно улучшает течение обоих заболеваний и по-

зволяет уменьшить применение противоастматических 

препаратов);

• бронхоконстрикция, индуцированная физической 

нагрузкой (сопровож дается высвобож дением CysLT, 

следовательно, их блокада (или чувствительных к ним 

рецепторов) сопровож дается улучшением состояния 

больного);

• БА курильщиков (курение стимулирует продукцию 

CysLT, что обусловливает целесообразность применения 

АЛТР в этой популяции больных БА);

• БА на фоне ожирения (пациенты с ожирением хуже 

отвечают на кортикостероиды и бронходилататоры. Это 

обусловлено повышенной экспрессией 5-липоксигеназы 

и других ключевых медиаторов синтеза CysLT в жировой 

ткани, что приводит к повышению уровней CysLT);

• аспирин-индуцированное респираторное заболевание 

(в патогенезе заболевания задействована гиперэкспрессия 

5-липоксигеназы и синтазы лейкотриена С
4
, что приводит 

к конститутивной повышенной продукции CysLT и их пи-

ковому высвобождению после приема аспирина. Кроме того, 

при аспирин-индуцированном респираторном заболевании 

наблюдается повышенная экспрессия рецепторов CysLT);

• БА у возрастных пациентов (у пациентов пожилого 

возраста вследствие когнитивных нарушений и других 

факторов часто наблюдаются трудности с соблюдением 

техники ингаляций, что ассоциируется с ухудшением кон-

троля БА. Монтелукаст рассматривается как перспектив-

ный препарат для лечения данной категории пациентов, 

поскольку благодаря простому режиму применения по-

зволяет значительно повысить комплайенс);

• БА фенотипа «малых дыхательных путей» (экспрессия 

рецепторов CystLT в малых бронхах примерно в 30 раз выше 

по сравнению с крупными бронхами, что объясняет мощную 

антагонистическую активность монтелукаста в отношении 

ремоделирования малых дыхательных путей);

• БА и свистящее дыхание у детей (в связи с риском раз-

вития побочных реакций на фоне приема ИКС монтелукаст 

является препаратом выбора у детей в возрасте до 6 лет);

• острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у па-

циентов с БА. 

Давайте рассмотрим этот вариант подробнее.

�  У детей и взрослых с установленной ранее БА острые 
ОРВИ являются самой распространенной причиной обо-

стрения заболевания –  в 80% случаев эпизод бронхиальной 
обструкции сочетается с вирусной инфекцией. Многочисленные 
изменения в дыхательных путях во время ОРВИ способны 
усиливать существующее воспаление и гиперреактивность.

Результаты обследования пациентов, попадающих в отде-

ления неотложной терапии с обострением БА на фоне ОРВИ, 

показывают, что их мокрота содержит большое количество 

полиморфонуклеарных лейкоцитов и высокую концентра-

цию нейтрофильной эластазы, альбумина, муцина, трип-

тазы тучных клеток и провоспалительных интерлейкинов. 

Увеличение количества полиморфонуклеарных лейкоцитов 

особенно выражено у больных, у которых симптомы ОРВИ 

предшествуют обострению БА. Все это позволило устано-

вить, что механизм обострения БА провоцирует нормальный 

воспалительный ответ на вирусную инфекцию, выражен-

ность которого может отличаться в зависимости от вида 

вируса. Однако независимо от вида возбудителя основной 

задачей в лечении БА при ОРВИ является уменьшение ал-

лергического воспаления в нижних отделах дыхательных 

путей. С этой задачей с успехом справились бы ИКС, если бы 

не одно «но» –  использование стероидов на фоне инфек-

ционного заболевания может негативно отразиться на его 

исходе. Следовательно, нужен противовоспалительный пре-

парат, не уступающий по эффективности ИКС, но не вли-

яющий на флору. С этой задачей справится монтелукаст. 

Множество зарубежных исследований подтвердили клини-

ческую эффективность АЛТР при купировании обострений 

БА, вызванных ОРВИ. Так, в исследовании Matsuse и соавт. 

(2012) оценивалась комбинация АЛТР и преднизолона при 

лечении обострений БА, индуцируемых ОРВИ. В ходе иссле-

дования было установлено, что добавление АЛТР к терапии 

ГКС существенно снижает необходимую дозу последних 

и клиническое улучшение наступает раньше, чем при моно-

терапии преднизолоном. Высокий уровень безопасности 

монтелукаста позволяет говорить об отсутствии опасности 

развития инфекционных осложнений ОРВИ, возникающих 

у пациента с БА.

� Таким образом, монтелукаст (Монтел®, ПАО НПЦ «Бор-
ща говский ХФЗ», Украина) является высокоэффективным 

средством терапии БА с обширной доказательной базой и под-
держкой экспертов инициативы  GINA-2017. Важно подчеркнуть, 
что при некоторых фенотипах БА Монтел® может и должен быть 
рекомендован в качестве препарата первой линии.

Подготовила Елена Рыженко

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов: 
показания к применению расширяются?

Сегодня аллергические болезни входят в число самых распространенных хронических заболеваний. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается около 1 млрд людей, 
страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями органов дыхания, из которых 300 млн 
больны бронхиальной астмой (БА), 400 млн –  аллергическим ринитом (АР). Очевидно, что такой уровень 
распространенности БА вызывает обеспокоенность мирового медицинского сообщества, что отражается 
в постоянном совершенствовании схем лечения, привлечении к терапии БА новых классов препаратов, 
борьбе с факторами риска развития заболевания на глобальном уровне. Что касается нововведений 
в схемах лечения, то все чаще в мировых и европейских руководствах по менеджменту БА упоминаются 
антагонисты лейкотриеновых рецепторов (АЛТР). Сегодня мы поговорим о причинах, обусловливающих 
данную тенденцию, а также о перспективах расширения спектра показаний к применению АЛТР.

З
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«Лікарське самоврядування: що отри-

має професійна спільнота?» – на це за-

питання відповіла голова Української 
асоціації сімейної медицини (УАСМ), за-
відувач кафедри сімейної медицини та ам-
булаторно-поліклінічної допомоги Націо-
нальної медичної академії післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктор 
медичних наук, професор Л. Ф. Матюха. 

Згідно з Мадридською декларацією про 

професійну автономію та самоврядування 

лікарів (1987) професійна автономія є не-

одмінною умовою надання високоякісної 

медичної допомоги й одним з надважли-

вих принципів медичної етики. Баланс 

між керівними засадами держави та про-

фесійним самоврядуванням є найбільш 

вдалою моделлю управління медичною 

галуззю. Самоврядні лікарські органі-

зації успішно діють у багатьох країнах 

(Польща, Болгарія, Румунія, Швейцарія, 

Словаччина, Норвегія, Словенія, Хор-

ватія, Чорногорія, Іспанія, Туреччина, 

США, Канада), їхня діяльність зазвичай 

регламентується спеціальними законами. 

Наприклад, лікарська самоврядна асоціа-

ція Фінляндії виконує функцію медичної 

профспілки, активно захищаючи права 

лікарів на достойну оплату праці, опти-

мальний робочий день, соціальний захист 

тощо; займається формуванням політики 

охорони здоров’я в країні; співпрацює 

не лише з профільним міністерством, а й 

з міністерствами освіти, фінансів, соці-

альної політики; бере участь в організації 

та розробці програм підготовки медичних 

кадрів. Самоврядні професійні спілки 

відрізняються від інших громадських ор-

ганізацій, у тому числі профспілкових, 

конкретними адміністративними повно-

важеннями, юридичною та фінансовою 

відповідальністю кожного лікаря перед 

організацією за свою професійну діяль-

ність; відповідальністю лікарського са-

моврядування за результати діяльності 

кожного лікаря перед пацієнтами та дер-

жавою.

Закон «Про громадські об’єднання» 

№ 4572-VI від 22.03.2012 вказує, що про-

фесійним організаціям заборонено втру-

чатися у справи держави. Разом з тим лі-

карські асоціації залучаються до розробки 

та вдосконалення нормативної бази, ство-

рення клінічних настанов і протоколів лі-

кування, тобто їхня діяльність орієнто-

вана на якість медичного обслуговування. 

Представники асоціацій залучаються 

як експерти, які можуть фахово проаналі-

зувати стан справ і рекомендувати керів-

никам галузі ОЗ най ефективнішу модель 

дій у тій чи іншій ситуації. Завданнями 

самоврядної лікарської організації є забез-

печення високого рівня професіоналізму 

в медицині; встановлення стандартів для 

лікарів у медичній освіті, практиці й етиці; 

забезпечення юридичного та соціального 

захисту  лікарів – членів  організації; захист 

інтересів пацієнтів у суспільних  процесах; 

пош и рен н я об’єк т и вної  соц іа л ьно 

 значущої  інформації, що стосується діяль-

ності медпрацівників і функціонування 

галузі в цілому; формування політики сто-

совно медичної освіти та ОЗ, підвищення 

ефективності регулювання господарської 

та професійної діяльності у цій галузі; 

участь у внесенні поправок у закони, що 

регламентують медичну діяльність чи 

належать до суміжних сфер; здійснення 

визначального впливу на процеси ліцензу-

вання, реєстрації та перереєстрації.

Член Європейської академії викладачів 
сімейної медицини та загальної практики 
Michael Harris (м. Бат, Велика Британія) 
присвятив свою доповідь системі щорічної 

атестації СЛ у Сполученому Королівстві. 

Кожен громадянин цієї країни реєстру-

ється у власного лікаря ЗПСМ, кількість 

яких становить близько 35 тис. на 60 млн 

населення, і надалі більшість заходів ме-

дичної допомоги – від педіа тричного спря-

мування до геронтологічного профілю – 

надається СЛ. Лікар загальної практики 

виконує роль так званого воротаря: паці-

єнт не може отримати консультацію ву-

зького спеціаліста, не звернувшись перед 

тим до свого СЛ (окрім певних невідклад-

них випадків). Як тільки встановлено діа-

гноз та призначено схему терапії, хворий 

продовжує лікування під керівництвом 

СЛ. Усі лікарі та медсестри Національної 

служби охорони здоров’я щороку підляга-

ють атестації, яка проводиться у форматі 

співбесіди з до свідченими колегами. При 

цьому налагоджено систематичний зво-

ротний зв’язок для зосередження уваги 

на зусиллях лікаря у перегляді та вдо-

сконаленні практики. Які ж напрями ді-

яльності СЛ перебувають у фокусі? Цей 

перелік включає знання та навички СЛ; 

безпеку та якість надання атестованим 

лікарем медичної допомоги; спілку-

вання, партнерство та роботу в команді; 

створення та підтримку довіри пацієнтів 

і колег. Під час атестації лікарі надають 

відгуки пацієнтів, у тому числі подяки 

та скарги, аналіз випадків з власної прак-

тики, докази безперервного професійного 

розвитку і самовдосконалення (курси 

післядипломної освіти, online-навчання, 

опрацювання фахових журналів), дані 

клінічного аудиту (порівняння кількості 

пацієнтів з певною нозологією за звітний 

та попередній роки, аналіз зроблених при-

значень і направлень до вузьких спеціаліс-

тів). Один раз на 5 років проводиться збір 

анонімних письмових відгуків про СЛ від 

інших лікарів і медичних сестер й аналіз 

зворотного зв’язку від пацієнтів за стан-

дартизованими опитувальниками. Ос-

новним вихідним продуктом атестації є 

узгоджений атестатором і лікарем пер-

сональний план розвитку (ППР) на на-

ступний рік, який передбачає окреслення 

напрямів, що підлягають вивченню. Під 

час наступної атестації, яка, як правило, 

вимагає близько 8 год підготовки та триває 

2-3 год,  розглядається виконання ППР. 

У разі незадовільного результату лікар 

втрачає ліцензію на практику. Доповідач 

наголосив, що атестація не має на межі 

акцентувати на поганій роботі лікаря, 

а спрямована на виявлення напрямів ді-

яльності лікаря, що потребують удоско-

налення.

Виступ відповідального секретаря Ізраїль-
ської асоціації сімейних лікарів Michal Shani 
стосувався критеріїв оцінки якості роботи 

лікаря ЗПСМ. За визначенням, якість ме-

дичної допомоги – це міра, якою надання 

медичних послуг фізичним особам і гру-

пам населення підвищує ймовірність ба-

жаних наслідків для здоров’я. Показни-

ками якості можуть виступати будь-які 

виміри процесу чи результатів медичної 

допомоги. Загалом показники якості мають 

корелювати з вищим рівнем безпеки паці-

єнта та нижчими показниками смертності. 

Наприклад, якість роботи закладу ОЗ де-

монструє наявність застосування в закладі 

електронного варіанта медичного запису 

(історії хвороби), частка відповідно серти-

фікованих лікарів тощо. Оцінка процесу 

надання медичної допомоги передбачає 

числові показники, наприклад відсоток 

жінок, які проходили мамографію, частка 

осіб з цукровим діабетом, які контролюють 

рівень глюкози крові тощо. Існують також 

критерії, що відображають дії суб’єкта ме-

дичних послуг: відсоток пацієнтів, які по-

мерли внаслідок хірургічного втручання; 

динаміка післяопераційної смертності, 

частота внутрішньолікарняних інфекцій. 

Чітка оцінка якості роботи в системі ОЗ 

дає можливість порівнювати різні заклади 

в довгостроковому аспекті, допомагає па-

цієнтові приймати рішення (наприклад, 

обирати лікарню) та встановлювати прі-

оритети, стандартизує подання звітності, 

управління та проходження акредитації, 

спонукає до покращення якості надання 

медичних послуг. Однак індикатори 

не завжди є прямим показником якості, 

оскільки остання є складним багатогран-

ним поняттям, що вимагає комплексного 

підходу до медичної допомоги. Програму 

індикаторів якості в Ізраїлі було запрова-

джено у 2004 р. як дослідницьку. Наразі ця 

система нараховує 69 показників (частка 

вимірювання індексу маси тіла в осіб віком 

20-74 років, частка пацієнтів, яким було 

проведено скринінг раку товстого кишеч-

нику, відсоток визначення глікованого ге-

моглобіну в пацієнтів з неконтрольованим 

цукровим діабетом тощо). На переконання 

доповідача, контролювати всі ці показники 

потрібно для корекції подальшої тактики 

управління галуззю, оскільки покращення 

якості медичної допомоги – постійний 

процес.

Член комітету EURACT з безперервної 
медичної освіти, доцент Ruth Kalda (Тар-
туський університет, Естонія) представила 

аудиторії досвід післядипломної освіти 

та проходження атестації СЛ у Європі. 

Безперервна медична освіта (БМО), або 

безперервний професійний розвиток 

(БПР), охоплюють найбільш тривалий 

період професійного життя СЛ. БПР пе-

редбачає систематичне вдосконалення 

і безперервне отримання та/або поси-

лення знань, навичок і компетенцій фа-

хівців у галузі ОЗ. Доповідач охарактери-

зувала моделі, підходи та методи БМО/

БПР у різних країнах Європи, а також 

описала системи фінансування й орга-

нізації атестації СЛ. Атестація лікарів 

(по вторна сертифікація/ліцензування) 

є процесом, за допомогою якого зареє-

стровані фахівці галузі ОЗ періодично 

демонструють, що їхні знання відпові-

дають сучасним на уковим даним, а самі 

вони спроможні застосовувати ці знання 

в подальшій практиці. Основною метою 

атестації кожного СЛ є забезпечення ви-

сокої якості надання медичної допомоги, 

безпеки та довіри пацієнтів. Формальна 

процедура повторної сертифікації існує 

у 23 країнах із 38 проаналізованих, при-

чому в 17 із них вона обов’язкова, і лише 

в 6 – добровільна. У більшості країн діє 

атестація (21 з 23), процедура якої поля-

гає у накопиченні визначених кредитних 

балів. Види діяльності, які оцінюються, 

включають проведення майстер-класів 

і лекцій, участь у семінарах, симпозіу-

мах та конференціях, навчання online, 

написання наукових статей. Оплата за-

ходів БМО/БПР переважно здійснюється 

за рахунок самих СЛ, фармацевтичних 

компаній і професійних організацій; 

рідше – коштом держави, медичних уні-

верситетів та страхових компаній. Якщо 

СЛ не відповідає критеріям для подаль-

шої сертифікації, можливі такі варіанти: 

надання додаткового часу для збору кре-

дитних балів (9 країн), тимчасова лікві-

дація ліцензії (8 країн), спеціалізований 

іспит (усний чи письмовий) або індиві-

дуальне обговорення причин ситуації, 

що склалася.

Директор Інституту сімейної медицини 
НМАПО ім. П.Л. Шупика, член прав-
ління УАСМ, доктор медичних наук, про-
фесор О.Г. Шекера ознайомив слухачів 

з удосконаленням нормативно-правового 

забезпечення ПМСД на засадах СМ. Від-

повідно до програмного документа ВООЗ 

«Здоров’я-2020: основи європейської полі-

тики і стратегія для ХХІ століття», ПМСД 

є основою системи ОЗ. ПМСД – це пер-

ший рівень контакту окремих осіб, сім’ї 

та громади з національною системою ОЗ, 

який максимально наближає медичну 

допомогу до місця проживання та є пер-

шим етапом безперервного процесу ОЗ 

Сімейна медицина в Україні та у Європі: 
досягнення, проблеми і перспективи

7-8 червня у Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Первинна медична допомога: кращі практики сімейної медицини». На заході виступили 

провідні українські і світові науковці, сімейні лікарі (СЛ), організатори охорони здоров’я 

(ОЗ). Представлені доповіді стосувалися післядипломної освіти лікарів загальної практики – 

сімейної медицини (ЗПСМ), проблемних аспектів у їхній роботі, вітчизняних досягнень у цій 

галузі та досвіду закордонних колег. Крім того, протягом двох днів учасники конференції 

мали змогу поспілкуватися з менеджерами ОЗ, почути їхні думки щодо перспектив розвитку 

медичної галузі, а також оцінити напрацювання пілотних регіонів у реформуванні первинної 

медико-санітарної допомоги (ПМСД). Пропонуємо до уваги читачів стислий огляд деяких 

виступів.

Тематичний номер • Жовтень 2017 р. 
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населення. На сьогодні мережа закладів 

ПМСД в Україні представлена 5,5 тис. цен-

трів ПМСД та амбулаторіями СМ. Кіль-

кість медичного персоналу перевищує 

35 тис. осіб, із них 13,5 тис. лікарів ЗПСМ 

і 22 тис. середнього медичного персоналу 

за цією спеціальністю. Один СЛ обслу-

говує дільницю – 1,5-2 тис. населення 

(500-600 родин). Законодавство України 

у сфері надання ПМСД на засадах СМ 

ґрунтується на положеннях Конституції 

України та включає Основи законодавства 

України про охорону здоров’я, а також інші 

законодавчі і нормативно-правові акти. 

Згідно з цими законами функціонування 

СМ базується на вільному виборі суб’єкта 

надання ПМСД, усвідомленому виборі 

методів профілактики, діагностики, лі-

кування відповідно до рекомендацій; 

відповідальності пацієнта та членів його 

сім’ї за стан власного здоров’я і достовірне 

та своє часне інформування спеціалістів 

СМ. Основними засадами СМ є сімейний 

підхід, орієнтованість на пацієнта, про-

філактична спрямованість, доступність, 

рівність, відсутність дискримінації, ба-

гатопрофільність, безперервність, три-

валість, координація. Доповідач зробив 

висновок, що успіх і темп реформи ОЗ за-

лежать від обґрунтованості, виваженості й 

адаптованості усіх кроків до національних 

реалій; зацікавленості та узгодженості дій 

органів влади усіх рівнів; підготовленості 

та мотивації керівників органів управління 

та закладів ОЗ.

У виступі головного позаштатного спе-
ціаліста із ЗПСМ департаменту охорони 
здоров’я Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації Н. В. Пучкової було 

розглянуто питання стану реформованої 

галузі ПМСД Дніпропетровщини. На сьо-

годні в області діють 56 центрів ПМСД, 

419 амбулаторій і 393 фельдшерсько- 

акушерських пункти. Доповідач пред-

ставила деякі окремі показники якості 

та доступності роботи ПМСД Дніпро-

петровської області станом на 2016 р. по-

рівняно з відповідними індикаторами 

2012 р. Зокрема, смертність від туберку-

льозу знизилася на 28,1%, захворюваність 

на туберкульоз – на 42,5%, поширеність 

інфарктів – на 27,2%, інсультів – на 29,3%. 

Відзначено також зниження малюкової 

смертності на 16,8%, зменшення питомої 

ваги технологічних і непрофільних виїздів 

бригад швидкої медичної допомоги. Забез-

печеність області лікарями ЗПСМ зросла 

в 3,3 раза. В області створено сис тему без-

перервного навчання медичного персо-

налу включно із засвоєнням практичних 

навичок у 36 тренінгових центрах. Щороку 

подібне навчання проходять понад 4 тис. 

осіб. Основними пріоритетами ПМСД 

Дніпропетровської області є європейський 

вектор розвитку сфери ОЗ, наступність 

і послідовність галузевої політики, розви-

ток ПМСД на засадах ЗПСМ.

Доповідь директора Українського науко-
во-дослідного інституту соціальної і судо-
вої психіатрії та наркології МОЗ України, 
головного позаштатного спеціаліста МОЗ 
зі спеціальності «Наркологія. Психіатрія», 
доктора медичних наук І. Я. Пінчук охоплю-

вала аспекти психічного здоров’я, яким 

мають опікуватися СЛ і психіатр. Згідно 

з визначенням ВООЗ, психічні захворю-

вання спостерігаються в 4-26% населення 

планети, водночас 35-50% осіб з подібними 

патологічними станами не отримують 

спеціалізованого лікування. У пацієнтів 

з психічними розладами ризик розвитку 

деяких соматичних захворювань (діа-

бету, інсульту,  серцево-судинної та рес-

піраторної патології), а також показники 

смертності є вищими. Показано, що 60% 

пацієнтів СЛ мають ознаки психологіч-

ного ди стресу, а наявність хронічного 

 соматичного захворювання збільшує 

ймовірність розвитку депресії більш ніж 

удвічі. Цікаво, що 10-20% загальної по-

пуляції звертаються до закладів ПМСД 

з проблемами психічного здоров’я, утім, 

30-50% з них відмовляються від консуль-

тації психіатра.

СЛ є першою ланкою охорони пси-

хічного здоров’я. У компетенції СЛ пе-

ребувають проведення комплексу про-

філактичних заходів, раннє виявлення 

порушень здоров’я психіки, своєчасна 

організація консультації лікаря-психіат-

 ра, курація визначених груп пацієнтів 

з психічними розладами під керівницт-

вом лікарів-психіатрів. СЛ, медичні 

сест  ри та немедичний персонал (пси-

хологи, соціальні працівники) здійсню-

ють скринінг, діагностику та лікування 

психічних розладів у системі ПМСД, 

забезпечують направлення до вузького 

спеціаліста, проводять санітарно-про-

світницьку роботу, а також надають 

першу психологічну допомогу після 

природних катастроф, актів насильства, 

нещасних випадків. На прикладі клі-

нічного протоколу «Депресія» доповідач 

пояснила, яку допомогу можуть нада-

вати СЛ. Лікарю ЗПСМ слід провести 

консультування пацієнта з роз’ясненням 

у доступній формі особливостей перебігу 

та лікування депресії, надати рекоменда-

ції щодо модифікації способу життя, хар-

чування та фізичної активності, а також 

щодо медикаментозної терапії (у разі 

її призначення). Крім того, СЛ узгоджує 

з хворим лікувальні заходи, проводить 

навчання пацієнта щодо дотримання їх-

нього режиму та технік самоконтролю, 

забезпечує моніторинг терапії. Особам 

з депресією помірного ступеня (або лег-

кого ступеня за наявності обтяжуваль-

них обставин чи неефективності заходів 

немедикаментозної корекції впродовж 

2-4 тиж) СЛ може призначати антиде-

пресанти.

І. Я. Пінчук також представила слухачам 

досвід взаємодії психіатричної та первинної 

медичної служб у пілотному проекті виїз-

них бригад охорони психічного здоров’я. 

До складу такої бригади входять фахівці 

медичних, психологічних та соціальних 

спеціальностей, які надають амбулаторну 

спеціалізовану медичну та психосоціальну 

допомогу особам з психічними розладами 

в них удома та на території проживання 

громади. Завдання цієї моделі роботи є за-

безпечення комплексної спеціалізованої 

допомоги у сфері психічного здоров’я для 

зменшення частоти госпіталізацій та по-

кращення соціального функціонування 

пацієнтів, а також посилення потенціалу 

СЛ у сфері виявлення та лікування по-

ширених психічних розладів. Проміжні 

підсумки проекту за 9 міс роботи поляга-

ють у тому, що  задовільну співпрацю із СЛ 

було  налагоджено у 2  регіонах з 4, а саме 

у Слов’янську та Сумах. Результатами 

цієї взаємодії стало збільшення кількості 

вперше діагностованих психічних пору-

шень, більша прихильність пацієнтів до лі-

кування, ведення СЛ пацієнтів з легкими 

депресивними та тривожними розладами.

Директор департаменту охорони здо-
ров’я Полтавської обласної державної 
адміністрації В. П. Лисак розповів слу-

хачам про семирічний досвід реформи 

ПМСД у Полтавській області. На базі 

42 колишніх дільничних лікарень було 

створено 22 амбулаторії ЗПСМ з ден-

ними стаціонарами, 8 відокремлених 

відділень цент ральних районних ліка-

рень, 7 територіальних соціальних цен-

трів, 2 заклади для соціальної реабіліта-

ції наркозалежних осіб, 1 будинок матері 

та дитини для соціально не адаптованих 

жінок, 1 відділення-хоспіс, 1 пункт тим-

часового базування екстреної медичної 

допомоги. Наразі забезпеченість області 

амбулаторіями ЗПСМ на 10 тис. насе-

лення в сільській місцевості дорівнює 

4,0 (норматив МОЗ – 3,3), а в містах – 1,0 

(відповідає нормативу). Доповідач пові-

домив, що підхід до реформування має 

бути комплекс ним і включати розвиток 

ПМСД, спрямований на доступність 

та  профілактику; оптимізацію вторин-

ного рівня надання медичної допомоги 

за принципами безпеки, якості, медико-

економічної доцільності; реформування 

третинного рівня на засадах високотех-

нологічності, інтенсивності, якості та об-

ґрунтованості; створення єдиної служби 

надання екстреної медичної допомоги. 

Важливими також є освіта та післядип-

ломне навчання спеціалістів.

У виступі доцента кафедри педіатрії 
№ 2 НМАПО ім. П. Л. Шупика, канди-
дата медичних наук В. В. Корнєвої ствер-

джувалося, що інтегроване ведення хво-

роб дитячого віку (ІВХДВ) є важливим 

інструментом в практиці СЛ. У 47% країн 

Європи охорона здоров’я дітей прово-

диться педіатрами та СЛ, у 35% – тільки 

педіатрами, у 18% – тільки СЛ. За да-

ними ВООЗ/ЮНІСЕФ, серед дітей віком 

до 5 років 70-90% летальних випадків 

 зумовлені такими причинами, як за-

хворювання дихальної системи (пере-

важно пневмонії), діарея, малярія, кір, 

ВІЛ-інфекція, неонатальні патологічні 

с т а н и  (н е д о н о ш е н і с т ь ,  а с ф і к с і я , 

інфекційні процеси). Порушення хар-

чування підвищує ризик смерті від цих 

хвороб: зазначений фактор реєструється 

у більш ніж половині випадків смерті 

дітей до 5 років. Стратегія ІВХДВ на-

самперед спрямована на допомогу саме 

таким дітям. У наш час ІВХДВ впро-

вадило понад 100 країн світу, що мало 

наслідком зниження дитячої смертності 

та покращенн я якості ж ит тя дітей. 

У 2009-2010 рр. стратегію ІВХДВ було 

а дап товано до віт ч изн я н и х реа л і й 

і розпочато її впровадження в Україні. 

Існує комп’ютерна навчальна програма, 

 самостійна робота з якою  дозволяє ме-

дичним працівникам опанувати на-

вички ведення пацієнтів з основними 

х воробам и д и тя чог о ві к у за допо-

могою к лінічного посібника ІВХДВ. 

Прог рама дає мож ливість перегл я-

дати фото- та відеоматеріали, викону-

вати необхідні для закріплення знань 

вправи, перевіряти свої знання. Кро-

ками стратегії ІВХДВ є оцінка клінічних 

ознак захворювання та загального стану 

дитини, к ласифікація стану дитини 

відповідно до виявлених порушень, 

визначення лікування, надання бать-

кам інструкцій з терапії, профілактики 

та загальних питань здоров’я, забез-

печення подальшого догляду за дити-

ною. Система ІВХДВ є універсальним 

п і д ходом д л я  л і к а р я,  ф е л ь д ш е р а 

та меди чної сест ри. Одна з основ-

них переваг цієї стратегії – обмежена 

кількість медикаментів для вирішення 

75% клінічних проблем, у тому числі 

9 л і карськ и х засобі в д л я п ланової 

терапії та 6 препаратів для надання 

догоспітальної допомоги. Впровадження 

ІВХДВ у Снятинському районі Івано-

Франківської області сприяло різкому 

зниженню неонатальної та постнео-

натальної смертності. На тлі цього зріс 

рівень довіри до медичних працівників, 

підвищилася кількість дітей до 6 міс, 

які перебувають виключно на грудному 

вигодовуванні (з 57 до 64%), унаслідок 

відсутності призначень зайвих медика-

ментозних препаратів знизилася вартість 

лікування і зменшився ризик алергізації 

та виникнення побічних ефектів.

Кандидат медичних наук Х. С. Симчич 
(ДВНЗ «Івано-Франківський національ-
ний медичний університет») зупинилася 

на особливостях функціонування СМ 

в об’єднаних територіальних громадах 

Івано-Франківської області. Інтегра-

ція України у європейський простір 

можлива лише через розвиток самодо-

статньої системи місцевого самовря-

дування на засадах і принципах Євро-

пейської хартії, що є одним із джерел 

муніципального права держав регіону. 

З 2014 р. в Україні прийнято низку за-

конів, що серед іншого мають на меті 

боротьбу з надмірною подрібненістю 

адміністративно-територіальних оди-

ниць. У зв’язку із цим на основі 800 те-

риторіальних громад України шляхом 

укрупнення створили 159 об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ). Одним 

з найбільш позитивних моментів цього 

процесу стало надання ОТГ медичної 

субвенції з державного бюджету, яка 

дає грома ді мож ливість самостійно 

приймати рішення стосовно фінансу-

вання зак ладів ОЗ. Розмір субвенції 

встановлювався залежно від кількості 

населення та території ОТГ. Доповідач 

надала інформацію стосовно фінансу-

вання та кількості медичних закладів ос-

новних ОТГ Прикарпаття (Верхнянська, 

Печеніжинська, Старобогородчанська, 

Білоберізька) та перерахувала основні 

фінансові аспекти лікувально-господар-

ської діяльності закладів ПМСД: забез-

печення заробітної плати, нарахування 

до заробітної плати та відрядження, за-

безпечення пальним, медикаменти для 

невідкладної медичної допомоги, оплата 

пільгових рецептів, додаткові кошти 

на впровадження енергоефективних тех-

нологій, оновлення матеріально-техніч-

ної бази, інформатизація робочого місця 

лікаря ЗПСМ.

Важливість подібних заходів є очевид-
ною. Спілкуючись із колегами та одно-
думцями, вітчизняні СЛ знаходять від-
повіді як на практичні, так і на органі-
заційні питання, спільними зусиллями 
окреслюють коло важливих проблем й 
обговорюють найближчі перспективи роз-
витку галузі ЗПСМ.
Підготувала Лариса Стрільчук

З
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
ДУМКА СПЕЦІАЛІСТА

Роль хронического воспаления 
в развитии БОС

Согласно данным современной литера-

туры одним из ведущих синдромов, воз-

никающих при БА и ХОЗЛ, является вос-

палительный синдром (T. Shimoda et al., 

2017; D.S. Ferreira, 2017). Хроническое вос-

паление –  как в случае БА, так и в случае 

ХОЗЛ –  затрагивает все отделы дыхатель-

ных путей, паренхиму и сосуды легких. 

Воспаление дыхательных путей при фор-

мировании БОС развивается при участии 

эпителиальных и эндотелиальных клеток, 

гранулоцитов, макрофагов, моноцитов, 

кроме того, может наблюдаться Т-клеточная 

активация в ответ на антиген. В результате 

воспаления в дыхательных путях происхо-

дит нарушение геометрии мелких бронхов 

за счет утолщения стенки, закрытие про-

света слизью, клеточным детритом, увели-

чение высвобождения провоспалительных 

цитокинов, развитие гиперреактивности 

бронхов, нарушение нервно-регуляторных 

механизмов за счет парасимпатической ги-

перреактивности (T.F. Carr, 2017; M. Roth, 

2014). Именно по этой причине «правиль-

ная» терапия БОС должна быть направлена 

в том числе на устранение хронического 

персистирующего воспаления.

Современные принципы управления БОС
В настоящее время пошаговое лечение 

БА проводится согласно действующему 

приказу МЗ Украины от 8.10.2013 № 868 

и обновленных рекомендаций GINA-2017 

(Global Strategy for Asthma Management and 

Prevention –  Глобальная стратегия по управ-

лению и профилактике бронхиа льной 

астмы, 2017). В обновленных рекомендациях 

GOLD-2017 приведена базисная терапия 

ХОЗЛ. Согласно положениям указанных 

документов к лекарственным средствам, 

устраняющим проявления бронхообструк-

ции, относятся:

• препараты, воспроизводящие дей-

ствие адренергической стимуляции (сим-

патомиметики или β
2
-агонисты) короткого 

действия (КДБА) –  сальбутамол, феноте-

рол или длительного действия (ДДБА) –  

сальметерол, формотерол, индакатерол, 

вилантерол. Существуют так же комби-

нации КДБА и ДДБА в рамках одного ле-

карственного средства. К ним относятся 

препараты, блокирующие бронхообструк-

тивное влияние ацетилхолина на бронхи 

(холиноблокаторы) короткого (ипратропия 

бромид) или длительного действия (тио-

тропия бромид, гликопирроний). Особой 

группой являются ксантины, ингибиторы 

ФДЭ –  теофиллин.

Практикующие врачи отмечают, что 

КДБА и ДДБА (даже в комбинации с ин-

галяционными глюкокортикостероидами, 

ИГКС) довольно часто оказываются не-

достаточно эффективными на госпиталь-

ном этапе лечения бронхообструктивных 

 заболеваний. В чем же причина такого яв-

ления? Сегодня уже известно, что частый 

прием β
2
-адреномиметиков на догоспиталь-

ном этапе –  основная причина десенситиза-

ции рецепторов и, как следствие, неэффек-

тивности КДБА –  первой линии терапии. 

Кроме того, бронхолитики, используемые 

с целью купирования обострения БА или 

ХОЗЛ, как правило, способны контроли-

ровать бронхоспазм, но не воспалительный 

синдром. При этом, как говорилось выше, 

именно персистирующее воспаление яв-

ляется одной из важнейших предпосылок 

развития БОС. Следовательно, на госпи-

тальном этапе для быстрого купирования 

бронхообструкции необходимо использо-

вать комплексный подход, устраняя как 

бронхоспазм, так и воспаление.

Еще одной причиной недостаточной эф-

фективности стандартной терапии БОС 

на госпитальном этапе в последние годы 

все чаще называют электролитный дисба-

ланс. По какой причине он возникает? Как 

известно, фоновые снижения уровня калия 

и магния наблюдаются у пациентов с брон-

хообструктивными заболеваниями вслед-

ствие перманентной гипоксемии (C.T. Yang, 

1996; С.В. Зайков, 2017). Однако негативно 

влиять на электролитный баланс может 

и проводимая базисная терапия. Как пока-

зали результаты недавних исследований, по-

бочными эффектами КДБА и ИГКС явля-

ются именно нарушения электролитного со-

става плазмы крови пациентов. Например, 

в исследовании A.N. Nagdeote и Y.R. Pawade 

(2011) приняли участие 50 детей в возрасте 

2-12 лет с БА. Все они были обследованы 

до начала лечения, включающего приме-

нение КДБА и ИГКС, причем последний 

использовался только у детей с тяжелыми 

симптомами заболевания. Через 15 дней те-

рапии у пациентов были повторно взяты 

образцы крови для исследования уровней 

калия и натрия в плазме. Результаты пока-

зали, что терапия КДБА (сальбутамолом) 

вызвала значительное снижение уровней 

калия в крови пациентов независимо от тя-

жести течения БА, в то же время не оказы-

вая влияния на уровень плазматического 

натрия.

Почем у, прист у пая к терапии БОС, 

очень важно учитывать состояние элек-

тролитного ба ланса пациента? Потому 

что электролитный дисбаланс у больных 

БА и ХОЗЛ способен приводить к недо-

статочной эффективности ингибиторов 

ФДЭ, а также являться фактором риска 

ухудшения состояния пациентов с обо-

стрением БА и ХОЗЛ. Причина кроется 

в том, что калий и магний являются эссен-

циальными микроэлементами для образо-

вания субстрата (цАМФ, который, в свою 

очередь, образуется из аденозинтрифос-

форной кислоты, АТФ), за счет которого 

реализуются необходимые лечебные эф-

фекты ингибитора ФДЭ.

� Итак, эффективное лечение БОС 
на госпитальном этапе, помимо купиро-

вания бронхоспазма, должно включать проти-
вовоспалительную терапию, которая прово-
дится исключительно на фоне коррекции элек-
тролитного дисбаланса, возникающего у боль-
ных БА и ХОЗЛ как фоново (за счет гипоксе-
мии), так и в результате длительного использо-
вания КДБА и ИГКС.

Инновационный ингибитор ФДЭ: 
простой и очевидный выход

Удивительно, но до недавнего времени 

на отечест вен ном фармацевт и ческом 

рынке не были представлены препараты 

комплексного действия, способные устра-

нять на госпитальном этапе и бронхо-

спазм, и воспаление, и электролитный 

дисба ланс одновременно у пациентов 

с тяжелым и среднетяжелым течением БА 

и ХОЗЛ. Однако уже сегодня, в 2017 году, 

можно говорить о появлении у нас такого 

препарата. Речь идет о препарате Деркаст® 

(ООО «Юрия-Фарм», Украина) –  высоко-

эффективном, современном, комплексном 

и уникальном в своем роде средстве. Не-

смотря на то что на рынке Украины пре-

парат появился относительно недавно, он 

успел заслужить доверие среди врачей и па-

циентов. Что же отличает Деркаст® от дру-

гих скоропомощных средств для купиро-

вания БОС? Во-первых, Деркаст® –  это 

единственный парентеральный ингиби-

тор ФДЭ для госпитального применения, 

одновременно купирующий у пациентов 

с обострениями БА и ХОЗЛ и бронхоспазм, 

и воспаление. Ингибируя ФДЭ-3, -4, -5, 

Деркаст® способствует развитию бронхоли-

тического и противовоспалительного эф-

фектов. Входящие в состав препарата ионы 

калия и магния позволяют нормализовать 

электролитный баланс пациентов, имею-

щих фоновые калие- и магниемию, в том 

числе усугубленные длительным примене-

нием КДБА. Деркаст® выпускается в виде 

раствора для внутривенной инфузии, что 

обеспечивает быстрый и управляемый эф-

фект. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, 

что Деркаст® –  это принципиально новый 

препарат, способный воздействовать на все 

звенья патогенеза обострения БА и ХОЗЛ. 

Эффективность и безопасность Деркаста 

подтверждены в ходе уже завершенных 

и ныне проводимых клинических исследо-

ваний. Однако, что говорит реальный опыт 

использования препарата на практике?

Деркаст® в реальной клинической 
практике

Мы попроси ли практик у ющих спе-

циалистов, ежедневно сталкивающихся 

с трудностями купирования БОС, выска-

зать основанное на личном опыте  мнение 

о применении препарата Деркаст®, об эф-

фективности и безопасности назначеной 

ими терапии.

Руководитель аллерго-
логического центра 
Медицинского центра 
« В а с е д а » ,  в р а ч -
аллерголог высшей ка-
тегории, кандидат ме-
дицинских наук Лилия 
Дмитриевна Витик:

– БА и ХОЗЛ от-

но ся т ся к т ем з а-

болеваниям респи-

раторного тракта, в лечении которых, 

к   сожалению, далеко не всегда удается 

обойтись без стационарного этапа. Как 

правило, ургентная помощь таким боль-

ным в стационарах оказывается с акцен-

том на устранение бронхоспазма. При этом 

даже из определений указанных нозологий 

очевидно, что воспаление –  один из клю-

чевых патогенетических механизмов раз-

вития заболевания. Так, морфологиче-

ским субстратом БА служит хроническое 

неинфекционное воспаление слизистой 

оболочки бронхов, отличительной осо-

бенностью которого является на личие 

среди клеточных элементов воспалитель-

ного инфильтрата большого количества 

эозинофильных лейкоцитов. Это позво-

ляет назвать воспаление эозинофильным, 

хотя в патогенезе заболевания ведущую 

роль, по всей видимости, играют не эози-

нофилы, а тучные клетки и Т-лимфоциты. 

Признаком эозинофильного воспаления 

бронхов служит эозинофилия мокроты, 

когда среди содержащихся в мокроте лей-

коцитов более 5% приходится на эозино-

филы. Морфологическим же субстратом 

ХОЗЛ служит хроническое неинфекци-

онное воспаление, при котором в воспа-

лительном инфильтрате и мокроте пре-

ва лиру ют нейтрофи льные лейкоциты. 

Воспаление стимулирует секрецию брон-

хиальных желез и угнетает функцию мер-

цательного эпителия. В результате разви-

вается мукоцилиарная недостаточность, 

то есть несоответствие между количеством 

бронхиального секрета и способностью 

мерцательного эпителия его эвакуировать.

Понимая патогенетическую основу разви-

тия обострений БА и ХОЗЛ, на стационарном 

этапе не стоит рассчитывать только на брон-

хорасширяющие средства (симпатомиме-

тики и/или холинолитики короткого или 

пролонгированного действия). Кроме того, 

важно помнить о таком явлении, как десен-

ситизация рецепторов бронхов к КДБА. По-

следнее может развиваться при длительном 

использовании как завышенных (пациенты 

иногда не сообщают о самостоятельном уве-

личении дозы и кратности приема базисного 

препарата), так и стандартных доз КДБА. 

Нужно отметить, что практикующие врачи 

в целом знакомы с известной схемой ступен-

чатой терапии БА, которая включена в еже-

годно обновляемые рекомендации GINA. На-

помню, что на 2-м, 3-м и 4-м шагах (согласно 

GINA-2017) в качестве второй линии терапии 

можно использовать ингибиторы ФДЭ (тео-

филлин). На практике об этом иногда забы-

вают, предпочитая увеличивать дозы ИКС 

или добавлять оральные глюкокортикоиды 

уже на 3-4-м шагах. При этом ингибиторы 

ФДЭ демонстрируют хорошую практиче-

скую эффективность на госпитальном этапе. 

В своей клинической практике я довольно 

часто использую инновационную форму ин-

гибитора ФДЭ в виде препарата Деркаст®. 

Его применение патогенетически обосно-

вано (устраняются бронхоспазм, воспаление 

и электролитный дисбаланс одновременно), 

Клиническая практика лечения бронхообструктивного 
синдрома: фокус на ингибиторы фосфодиэстеразы

Бронхиальная обструкция является одним из основных синдромов, сопровождающих заболевания дыхательной 

системы. В современной литературе бронхообструктивный синдром (БОС), или синдром бронхиальной обструкции, 

определяется как универсальное патологическое состояние, которое возникает при многих заболеваниях легких 

и проявляется ограничением потока воздуха при дыхании, преимущественно у больных одышкой (обычно 

носит экспираторный характер). Факультативный БОС определяется при таких заболеваниях, как пневмония, 

туберкулез, легочные микозы и т.д., при этом для бронхиальной астмы (БА) и хронического обструктивного 

заболевания легких (ХОЗЛ) синдром бронхиальной обструкции является облигатным. Лечение БОС при БА и 

ХОЗЛ, к сожалению, далеко не всегда обходится без стационара. При этом, несмотря на достижения современной 

медицины и наличие систематически обновляемых европейских, мировых и отечественных руководств по 

менеджменту бронхообструктивных заболеваний, терапия БОС по-прежнему представляется крайне сложной 

задачей даже для опытных специалистов. Сегодня мы рассмотрим патогенетические предпосылки отсутствия ответа 

на стандартную терапию у пациентов с БОС, современные возможности купирования синдрома бронхиальной 

обструкции с помощью ингибиторов фосфодиэстеразы (ФДЭ), а также узнаем мнение практикующих врачей.
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высокоэффективно и безопасно. Хорошие 

результаты лечения БОС Деркастом в ста-

ционаре позволяют говорить о том, что мы 

будем и в дальнейшем широко использовать 

этот препарат.

Врач-аллерголог выс-
шей категории Черни-
г овской г ородской 
больницы № 1 Елена 
Васильевна Ильченко:

– К сожа лению, 

число сл у чаев го-

спитализации по по-

воду обострений БА 

и ХОЗЛ не снижается. 

Это связано с ростом 

распространенности аллергии, с загрязне-

нием воздуха полютантами, курением, высо-

ким уровнем коморбидности и т.д.  Разумеется, 

не последнюю роль в этом играет и низкий 

уровень приверженности пациентов к ба-

зисной терапии, назначенной им после 

установления диагноза. Очень часто мы на-

блюдаем самостоятельный отказ пациентов 

от использования ингаляционных средств, 

замену на более «подходящий» препарат, не-

соблюдение дозы, кратности приема назна-

ченного врачом лекарственного средства и т.д. 

В украинском обществе отмечается тотальная 

стероидофобия –  как правило, комплайенс 

к ИКС является ниже ожидаемого. Вместо 

этого пациенты предпочитают увеличивать 

дозы сальбутамола или других КДБА, что 

приводит к снижению чувствительности ре-

цепторов бронхов к симпатомиметикам, а сле-

довательно, к проблемам с купированием БОС 

при БА и ХОЗЛ. Именно это является одной 

из ведущих причин, по которой стандартная 

терапия первой линии (согласно рекоменда-

циям GINA и GOLD) оказывается недоста-

точно эффективной на госпитальном этапе. 

В такой ситуации разумным шагом является 

включение в схему терапии ингибиторов ФДЭ. 

Однако многие мои коллеги утверждают, что 

и этот класс препаратов не всегда «работает» 

на ожидаемом уровне. Действительно, такая 

ситуация имеет место быть. Я связываю это 

с развитием электролитного дисбаланса, 

который наблюдается у пациентов с БОС. 

Уровни калия и магния могут также допол-

нительно снижаться за счет длительного ис-

пользования симпатомиметиков и/или ИКС. 

Именно поэтому важно использовать ингиби-

торы ФДЭ на фоне коррекции электролитного 

баланса. Проще всего это сделать, назначая 

инновационную форму ингибитора ФДЭ –  

препарат Деркаст®. Этот препарат появился 

в нашем арсенале не так давно, однако быстро 

заслужил доверие специалистов. Во-первых, 

он обладает всеми заявленными эффектами 

ингибитора ФДЭ, во-вторых –  неизменно 

«работает» за счет наличия в растворе плаз-

менных концентраций калия и магния, роль 

которых важно переоценить в реализации 

как бронхолитических эффектов средства, 

так и в стимуляции работы мукоцилиарного 

транспорта. Последнее является особенно 

важным моментом в лечении ХОЗЛ.

Следует подчерк ну ть, что Деркаст® 

в целом хорошо переносится пациентами –  

в нашей клинике регистрируется минимум 

нежелательных явлений. Именно высокий 

уровень безопасности позволил нам сделать 

несколько назначений Деркаста  off-label 

(за рамками показаний в инструкции). Как 

известно, вазодилататоры вызывают улуч-

шение церебральной гемодинамики, в связи 

с чем достаточно часто используются вра-

чами-неврологами при острых наруше-

ниях мозгового кровообращения (ОНМК). 

В нашей клинике в ургентном порядке мы 

также использовали Деркаст® в составе ком-

плексной терапии ОНМК, и его безопасность 

оставалась на высоком уровне даже в случае 

применения у такой непростой группы па-

циентов. Могу с уверенностью сказать, что 

буду и в дальнейшем в своей клинической 

практике назначать препарат Деркаст®.

Врач-пульмонолог выс-
шей категории, аллер-
голог Мелитопольской 
городской больницы 
№ 2 Ольга Петровна 
Ангеловская:

– БА, как известно, 

относится к числу 

наиболее распростра-

ненных и социально 

значимых заболева-

ний. Так, среди взрослого населения европей-

ских стран распространенность БА составляет 

6-9%, в США –  11%. В Украине точная ста-

тистика заболеваемости отсутствует, однако 

говорить о том, что уровень заболеваемости 

БА в нашей стране низкий, к сожалению, 

не приходится. Одной из основных проблем 

терапии БА является сложность подбора лече-

ния –  очень часто приходится констатировать 

его неадекватность. Это происходит по ряду 

причин: дефицит  специалистов-аллергологов, 

особенно в сельской местности; высокая стои-

мость качественных препаратов; низкий ком-

плайенс пациентов к терапии. Эти и другие 

факторы приводят к тому, что украинские 

пациенты требуют стационарного лечения 

чаще, чем европейские или американские. Го-

спитальный этап является еще одним камнем 

преткновения в плане назначения адекватной 

схемы лечения, ведь стандартные схемы тера-

пии первой линии (GINA) работают далеко 

не всегда. Зачастую нам приходится прибегать 

к увеличению дозы ИКС, добавлению ораль-

ных глюкокортикостеродов, назначению ин-

гибиторов ФДЭ. Последний метод именно 

сегодня стал проще и доступнее: на отече-

ственном фармацевтическом рынке появился 

препарат Деркаст®, который обеспечивает 

одновременно бронхолитическое и проти-

вовоспалительное действие. Кроме того, 

плазменный  уровень электролитов (калия 

и  магния) в составе препарата позволяет до-

стичь высокой эффективности терапии. Я до-

статочно широко использую Деркаст® в своей 

клинической практике и могу сказать, что 

его назначение значительно упростило те-

рапию «сложных» случаев БОС, не отвечаю-

щих на лечение препаратами первой линии. 

Важно отметить, что Деркаст® на практике 

очень хорошо переносится больными. Кроме 

того, доступная цена препарата позволяет по-

лучать качественную стационарную терапию 

максимальному количеству пациентов с БА.

Наш небольшой опрос показал, что пре-
парат Деркаст® имеет не только устойчивую 
теоретическую платформу, клинически до-
казанную эффективность и безопасность, 
но и достаточно обширный успешный эмпири-
ческий опыт использования практикующими 
врачами Украины.

Подготовила Александра Меркулова
З
У
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Газ! Газ! Быстро парни натягивают
Непослушными руками неуклюжие маски,

Тогда как иные уже кричат и падают –
Бьются, будто охваченные огнем.

Сумерки пробиваются сквозь мутные стекла
И давящий зеленый свет, словно истекший из моря.

Я тону в нем. Тону в нем!

Лейтенант Уилфред Оуэн,
британский поэт,

погиб в боях на Западном фронте 
4 ноября 1918 г.

Тотальная война, тотальные усилия
Неудача под Верденом, вступление в войну Румынии 

и широкомасштабные наступления царских войск Рос-

сийской империи на Восточном фронте ознаменовали 

собой новую фазу великого противостояния, так легко 

начавшегося летом 1914 года.

Немецкие, а вслед за ними и остальные военные 

историки вторую половину «мировой бойни» опреде-

ляют как период, когда уничтожение людей приняло 

форму гигантской фабрики смерти: наступила «техно-

логическая фаза» войны.

К середине 1916 года союзники (Антанта) сумели 

перевести свои экономики на военные рельсы, мо-

билизовать достаточное количество солдат и создать 

огромные запасы вооружений. Баланс сил постепенно 

смещался не в пользу Центральных держав, и эта тен-

денция не могла не отразиться на состоянии дел в хи-

мической войне.

В 1916 году газовые атаки в значительной степени 

утратили ореол нового и страшного оружия, сложив-

шийся в предыдущие годы. Во-первых, союзники, 

пусть и с трудом, но научились защищать своих солдат, 

а во-вторых, появившиеся на поле боя танки и массовая 

авиация мгновенно сделали химическое оружие вто-

ростепенным средством нападения. По большей части 

в 1916 году химическое оружие применялось не для того, 

чтобы захватить тот или иной участок фронта, а исклю-

чительно с целью истощения, изматывания солдат врага, 

сидящих в первых линиях Западного фронта.

На Восточном фронте и Балканах, где немецким, 

австро-венгерским, болгарским и турецким войскам 

противостояли намного менее богатые в техническом 

отношении российская и румынская армии, химиче-

ское оружие все еще использовалось в качестве «реша-

ющего средства».

Но несмотря на все это химическая война только 

начиналась.

Свежий ветер
К 1917 году немцы начинают отходить от прежних 

тяжеловесных методик подготовки и осуществления 

химических атак. Теперь, когда ключевыми аспектами 

эффективности химического оружия стали скорость 

(нанести удар до того, как вражеские солдаты успеют 

натянуть свои противогазы или маски) и массовость 

(«завалить» вражеские окопы после того, как средства 

химической защиты прекратят свое действие), следо-

вало испробовать новую тактику.

Вместо распыления газа из баллонов немцы стали 

 применять снаряды с химической начинкой. Это и проще, 

и удобнее, и эффективнее.

В начале апреля 1917 года австро-германской артил-

лерией были применены химические снаряды при атаке 

российских позиций на реке Стоход (Волынь, Украина). 

Успех превзошел все ожидания: передовые позиции рос-

сийских войск оказались отрезанными от своих тылов 

и подкреплений, а деморализованные внезапной атакой 

солдаты сдались, не оказав особенного сопротивления.

Развивая успех, немцы принялись комбинировать 

средства химического нападения: сначала по врагу ле-

тели снаряды с дифенилхлорарсином, получившие 

название «синий крест». Вызывая сильное чихание 

и рвоту, они заставляли солдат врага срывать свои 

противогазы и маски, после чего те подвергались по-

ражающему удару второй волны.

Не имея возможности соревноваться с союзниками 

в производстве вооружений или числе солдат, гер-

манцы сделали ставку на новаторское применение хи-

мического оружия, сумев переломить свое отчаянное 

положение в 1917 году.

Новые возможности «газов» были продемонстри-

рованы во время решающего летнего (затянувшегося 

до поздней осени) наступления англо-французских 

войск на Западном фронте. Если французское наступ-

ление провалилось достаточно быстро (и фактически па-

рализовало французскую армию до конца года), то упор-

ные британцы наступали в течение нескольких месяцев, 

обогатив военную историю битвой при  Пашендейле: 

им довелось довольствоваться захватом этой деревушки 

вместо стремительного занятия Фландрии.

Немалую роль в срыве этого наступления сыграл 

новый германский газ, получивший у французов на-

звание иприт (многострадальный бельгийский город 

Ипр стал очередным населенным пунктом, вблизи 

которого немцы впервые применили новое оружие), 

а у англичан «горчичный газ» (из-за характерного спе-

цифического запаха). Немцы же называли его «желтый 

крест».  Дихлордиэтилсульфид (в дальнейшем мы будем 

называть это вещество ипритом) оказывает тройное 

 физиологическое действие. В своем обычном состоянии 

он представляет собой жидкость, которая при соприкос-

новении с кожей человека или животного причиняет ей 

серьезные повреждения. При испарении, происходящем 

более или менее быстро в зависимости от концентрации, 

условий атмосферы и природы объекта, против которого 

он применен, иприт из жидкого состояния переходит 

в газообразное. В таком состоянии вещество поражает 

легкие, кожу, глаза и вызывает заболевание, требующее 

длительного лечения и заканчивающееся при неблаго-

приятных условиях смертельным исходом.

Иприт обладал выраженным кожно-резорбтивным 

действием и поэтому действовал «в обход» противо-

газа. Он поражал глаза и органы дыхания, желудочно- 

кишечный тракт и кожные покровы. Всасываясь в кровь, 

он оказывал общеотравляющее действие. Вещество 

было эффективно как в капельном, так и в парообраз-

ном состоянии. От капель и паров иприта кожные по-

кровы не спасало обычное летнее и зимнее армейское 

 обмундирование. Защита от иприта представляет собой 

гораздо более сложную проблему, чем защита органов 

дыхания и лица. В те годы промышленность ведущих 

войну держав не могла еще дать столько пленочных ма-

териалов и прорезиненных тканей, сколько требовалось 

для противохимической защиты войск. Фактически, ре-

альной защиты войск от иприта в те годы и не было, а его 

применение на поле боя было результативным до самого 

конца войны.

Самым неприятным, с точки зрения верховного ко-

мандования Антанты, было то, что бомбардировка 

снарядами с «желтым крестом» создавала так называ-

емые желтые участки, то есть зараженные местности. 

Будучи очень стойким, иприт в течение нескольких 

дней отравлял войска, прибывавшие на смену частям, 

пораженным им в первую бомбардировку. Применение 

ипритных снарядов считалось немцами особенно «по-

лезным» при обстреле лесов, просек, зарослей и долин 

в тылу противника. Действие таких снарядов при бла-

гоприятствующих условиях продолжалось до 8 дней.

Потери британцев от нового оружия были не столь 

тяжелы, но обстрел сорвал развертывание войск, 

и наступление им пришлось отложить на три недели. 

По оценкам же германских военных, ипритные сна-

ряды оказались примерно в восемь раз эффективнее 

для поражения личного состава войск противника, чем 

все, что было у немцев до этого.

Более того, химические снаряды, начиненные ипри-

том, стали прекрасным средством контрбатарейной 

борьбы: в 1917 году расчеты артиллерии союзников стали 

нести тяжелые потери, а пехота стран Антанты все чаще 

оказывалась без поддержки собственных пушек.

Сотня тысяч снарядов с ипритом сорвали очередное 

французское наступление под Верденом: немцы по-

просту расстреляли местность по карте, создав в тылу 

французов сплошную зону зараженной территории, 

вследствие чего целая армия оказалась обездвиженной.

Если на Западном фронте последствия применения 

нового оружия не выходили за рамки тактических 

и оперативных, то на востоке иприт сыграл поистине 

стратегическую роль: утратившие после падения 

монархии всякую дисциплину российские войска 

Химическое оружие и борьба с ним в Первой мировой войне
Продолжение. Начало в № 2, 2017

Последствия газовой атаки

Австро-венгерские солдаты в противогазахАнглийские солдаты тренируются надевать противогазы

Тематичний номер • Жовтень 2017 р. 
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 оказались особенно восприимчивыми к химическим 

атакам немцев.

Неграмотные русские солдаты легко расставались 

с противогазами или же быстро приводили их в не-

годность. Постепенно нараставшая разруха в тылу 

и на железных дорогах вскоре привела к тому, что армии 

Временного правительства стали практически без-

защитными перед неприятелем. Во многих случаях 

единственным средством противохимической защиты 

у русских солдат оставались лишь… костры.

Со второй половины 1917 года австро-германские 

 войска одерживали над россиянами одну легкую по-

беду за другой. Вскоре это привело к окончательному 

разложению российских войск, а немногим позже –  

к началу переговоров с новым советским правитель-

ством, захватившим в России власть осенью 1917 года.

Таким образом, психологические последствия хими-

ческой войны на востоке трудно переоценить: не имея 

достаточного количества войск для ведения войны 

на два фронта (а фактически на три), немцы вынуж-

дены были оставить на востоке второсортные дивизии, 

сумевшие тем не менее разгромить российского про-

тивника.

Под занавес уходящего года немцы и австрийцы 

нанесли сокрушительное поражение итальянцам –  

во  многом тоже благодаря новому химическому 

 оружию. Итальянские батареи, окутанные облаками 

ядовитого газа, молчали, а в тыл к австрийцам заша-

гало около 300 тысяч итальянских военнопленных. 

Германцы не стали развивать успех, но и достигнутое 

ценой в 10 тысяч убитых и раненых потрясало вооб-

ражение.

Реакция союзников
Возобновление уже было сходившей на нет газовой 

войны –  да еще в такой неприятной для Антанты ре-

дакции –  не могло не тревожить союзных генералов. 

Впервые с начала применения химического оружия оно 

получило такое значение. Немцы, казалось, творили 

с ним чудеса: срывали готовящиеся месяцами наступ-

ления союзников, быстро прорывали позиции своих 

противников и выводили из войны целые страны.

Весь 1917 год союзники пытались произвести свой 

аналог иприта, но безуспешно. Ответом стало еще более 

широкое применение «обычного» химического оружия, 

переход на «снарядный» метод его доставки и распро-

страненная практика использования дымовых завес.

С большим опозданием, но все же союзники заня-

лись химической войной серьезно, создав соответству-

ющие подразделения в своих армейских структурах. 

В мае 1917 года собралась англо-французская химиче-

ская конференция, а в сентябре такая же конференция, 

но уже с участием Бельгии, США и Италии. В декабре 

был создан постоянный секретариат из представителей 

всех союзных армий по разрешению вопросов ведения 

химической войны.

К началу нового 1918 года союзники разработали ос-

новные приемы противохимической защиты войск. 

Для  нейтрализации иприта в основном использовали 

хлорную известь (гипохлорит кальция). Она эффективно 

нейтрализовала иприт в грунте. Для одежды, бывшей 

в контакте с ипритом, рекомендовалось не менее чем 

48-часовое проветривание на открытом воздухе (в зависи-

мости от температуры воздуха). Либо одежду подвергали 

варке в специальной камере в течение не менее трех часов, 

однако непосредственно на фронте такой способ был не-

приемлем. В полевых условиях основным элементом дега-

зационных мероприятий были мобильные деконтамина-

ционные комплексы, обеспечивающие помывку личного 

состава, пораженного ипритом, и смену ему униформы.

Для индивидуальной деконтаминации (дегазации) 

солдату выдавалась так называемая антигазовая смазка 

(salve antigas), сделанная на основе стеарата цинка и рас-

тительного масла. На короткое время она обеспечи-

вала защиту от небольших количеств иприта, однако, 

быстро адсорбировав иприт, смазка представляла 

опасность для окружающих. Дополнительно к этой 

проблеме существовала и другая: солдаты нередко на-

носили эту пасту на части тела уже загрязненными 

ипритом руками.

Впереди была решающая схватка, в том числе между 

газом и противогазом. Об этом мы поговорим в третьей 

части нашей статьи.

Подготовил Роман Меркулов
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