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Вступ
У 2011 році Глобальна ініціатива з хро-

нічного обструктивного захворювання 
легень (далі –  GOLD) випустила кон-
сенсусний звіт «Глобальна стратегія діа-
гностування, лікування та попередження 
хронічних обструктивних захворювань 
легень (ХОЗЛ)». Згідно з цією доповіддю 
було запропоновано суттєво переглянути 
стратегію лікування ХОЗЛ, яку вперше 
презентували в оригінальному документі 
у 2001 році. Звіти, що були опубліковані 
в січні 2013, січні 2014, січні 2015 та січні 
2016  року, ґрунтувалися на оновленій 
науковій літературі, яка вийшла друком 
після завершення роботи над документом 
2011 року, проте в них була передбачена 
така сама парадигма лікування. У рамках 
оновлень 2015 року було створено Додаток 
про перехресний синдром ХОЗЛ-астма, 
матеріал до якого був підготовлений 
GOLD та спеціальними комітетами Гло-
бальної ініціативи боротьби з бронхіаль-
ною астмою.

Запропонована GOLD система оціню-
вання ХОЗЛ ґрунтувалася на рівні прояву 
симптомів у пацієнта, майбутніх ризиках 
загострення захворювання, ступені обме-
ження надходження повітря, спірометрич-
них порушеннях та виявленні супутніх 
патологій. Метод оцінювання АВСD, що 
був запропонований в оновленій редакції 
GOLD, став суттєвим прогресом порів-
няно зі звичайною спірометричною шка-
лою, яка існувала в попередніх редакціях 
GOLD, оскільки передбачав комбіновану 
оцінку, враховував ступінь тяжкості про-
яву симптомів та наголошував на важли-
вості запобігання виникненню загострень 
під час лікування ХОЗЛ. Однак разом з тим 
ця схема мала суттєві обмеження. На жаль, 
метод оцінювання ABCD не є ефективні-
шим, ніж спірометрична шкала, у частині 
передбачення рівня смертності чи інших 
істотних наслідків для здоров’я. З метою 
вирішення цих та інших проблем (а також 
для збереження послідовності та простоти 
використання цього інструменту практи-
куючим клініцистом) у звіті GOLD-2017 
було запропоновано вдосконалення ме-
тоду оцінювання ABCD, яке передбачало 
відокремлення спірометричних оцінок від 
груп АBCD. Таким чином, групи ABCD 
та пов’язані з ними наслідки щодо фар-
макотерапії призначатимуться винятково 
виходячи з наявних у пацієнта симптомів 
та історії їх загострень. Відокремлення об-
меження повітряного потоку від клінічних 
параметрів чітко визначає те, що оціню-
ється та класифікується. Цей удосконале-
ний метод оцінювання допомагає виявити 
лімітування ОФВ

1
 (об’єм форсованого ви-

диху за першу секунду) у частині впливу 
на терапевтичні рішення щодо лікування 
конкретних пацієнтів та підкреслює важ-
ливість наявних у пацієнта симптомів 
та ризику виникнення загострень у хво-
рих, які страждають на ХОЗЛ. Проте метод 
спірометрії залишається ключовим у діа-
гностуванні, прогнозуванні та немедика-
ментозній терапії.

Звіт GOLD для фахівців у галузі охорони 
здоров’я в усьому світі є  «стратегічним до-
кументом» та слугує інструментом для 
впровадження ефективних лікувальних 
програм, які ґрунтуються  на  національних 
системах охорони  здоров’я. Метод оці-
нювання ABCD багато хто з дослідників 
 використовували з метою структурування 

оцінки тяжкості симптомів ХОЗЛ та ство-
рення відповідних планів лікування. До-
даткові докази, наведені у першопочатко-
вій та оновленій редакціях системи, за-
пропонованої у Звіті GOLD-2017, будуть 
і надалі оцінюватися комітетами GOLD, 
а рекомендації зі стратегії лікування онов-
люватимуться у міру надходження нових 
даних. Видання Звіту GOLD-2018 містить 
нову інформацію, яку було опубліковано 
в період із січня 2016 по липень 2017 року.

Ініціативі GOLD пощастило, що на неї 
працює ціла низка видатних міжнарод-
них спеціалістів галузі охорони здоров’я 
з різних дисциплін. Багато з цих фахів-
ців ініціювали дослідження причин ви-
никнення та поширення ХОЗЛ у їхніх 
країнах, а також розробили інноваційні 
підходи до розповсюдження та впрова-
дження стратегії лікування GOLD.

Основні зміни, внесені в рекомендації 
ХОЗЛ у 2018 році

Звіт GOLD-2018 був оновлений по-
рівняно зі Звітом GOLD-2017. Крім 
того, були проведені системати чні 
пошуки літератури та подвійний слі-
пий контроль науковими комітетами 
GOLD. Звіт GOLD бу в онов лен и й 
з метою врахування ключових дослід-
них публікацій фахівців галузі за пе-
ріод із січня 2016 по липень 2017 року.

Розділ 1
Сторінка 10. У національному огляді 

охорони здоров’я та розвитку Ради ме-
дичних досліджень нещодавно було 
продемонстровано однаковий синер-
гічний вплив на криву ОФВ

1
 у 43 річних 

досліджуваних – як у тих, що палять 
та мали інфекції дихальних шляхів у 
дитинстві, так і у тих, що палять та про-
живали у дитячому віці у перенаселених 
помешканнях (Allinson et al., 2017).

Сторінка 11. Нещодавній перехресний 
аналіз, який було проведено в Китаї, 
показав взаємозв’язок між оточуючими 
рівнями твердих зважених частинок в 
атмосферному повітрі (аеродинаміч-
ний діаметр 2,5/10 мкм) та поширенням 
ХОЗЛ (Liu et al., 2017).

Сторінка 14. Найновіше дослідження 
показало, що дефіцит імуноглобуліну 
А (IgA) асоціюється з бактеріальною 
транс локацією, запаленням нижніх ди-
хальних шляхів та ремоделюванням ди-
хальних шляхів (Polosukhin et al., 2017).

Сторінка 15. Навіть у випадку ХОЗЛ 
середнього ступеня тяжкості або ж 
у курців, які є схильними до емфіземи 
(Alford, van Beek, McLennan, Hoffman, 
2010; Iyer et al., 2016), спостерігаються 
суттєві вади легеневого мікросудин-
ного кровообігу, який погіршується 
з подальшим розвитком захворювання 
(Peinado, Pizarro, Barbera, 2008).

Розділ 2
Сторінка 27. Оцінка наявності або 

ві дсу т ност і обст ру к ц і ї д и х а л ьн и х 
 шляхів, яка ґрунтується на однора-
зовому вимірюванні співвідношення 
ОФВ

1
/ФЖЄЛ, має бути підтверджена 

ок ремою повторною сп іромет рією 
за у мови, що значен н я пока зн и ка 
 залишаються між 0,6 та 0,8, оскільки 
в деяких випадках це співвідношення 
може змінитися внаслідок біологічної 
мінливості, що вимірюється пізніше 

(Aaron et al., 2017; Schermer et al., 2016). 
Якщо первинне значення співвідно-
шення ОФВ

1
/ФЖЄЛ менше ні ж 0,6, 

то малоймовірно, що воно спонтанно 
зросте вище 0,7 (Aaron et al., 2017).

Сторі н к а 31. Проведено ч и ма ло 
масштабних досліджень із використан-
ням спірометричної шкали GOLD для 
класифікації пацієнтів (Decramer et al., 
2009; Hurst et al., 2010; Jenkins et  al., 2009). 
Результати цих досліджень продемон-
стрували, що частота загострень суттєво 
відрізняється у різних пацієнтів (Hurst 
et al., 2010) при відслідковуванні під час 
подальших обстежень (Han et al., 2017).

Розділ 3
Сторінка 45. Крім особистої відмови 

від куріння, заборона куріння на за-
конодавчому рівні є ефективним спо-
собом боротьби з цим явищем та змен-
шенням шкоди від побічної дії диму 
(Frazer et al., 2016).

Сторінка 45. Найновіші дані свід-
чать, що вдихання диму від електрон-
них сигарет змінює імунну відповідь 
легень курців (Reidel et al., 2017).

Сторінка 51. У к лінічному дослі-
дженні було показано, що комбінація 
лікування b

2
-агоністами тривалої дії 

(БАТД) та М-холіноблокаторами трива-
лої дії (АХПТД) показали гарний резуль-
тат стосовно покращення якості життя 
порівняно з плацебо чи його окремих 
бронхолітичних компонентів у пацієн-
тів із найбільшими проявами основних 
симптомів (Martinez et al., 2017).

Сторінка 54. В одному рандомізова-
ному контрольованому подвійному 
сліпому дослідженні, яке проводили в 
паралельних групах, було показано, що 
високоякісна терапія фіксованою потрій-
ною комбінацією покращувала клінічні 
результати порівняно з пацієнтами, які 
приймали тіотропій і страждали на симп-
томатичні прояви ХОЗЛ, мали ОФВ

1
<50% 

та загострення захворювання в минулому 
(Vestbo et al., 2017). В іншому рандомізова-
ному контрольованому дослідженні було 
встановлено переваги терапії фіксованою 
потрійною комбінацією порівняно з ліку-
ванням із використанням інгаляційного 
кортикостероїда/b

2
-агоністів тривалої 

дії (БАТД) у пацієнтів із прогресуючим 
ХОЗЛ (Lipson et al., 2017).

Сторінка 54. Позитивний ефект від 
лікування рофлуміластом частіше спо-
стерігався у пацієнтів, які мали досвід 
попередніх госпіталізацій через заго-
стрення хвороби (Han et al., 2014; Rabe, 
Calverley, Martinez, Fabbri, 2017).

Сторінка 55. Прийом азитроміцину 
(250 мг/день або 500 мг 3 рази на тиж-
день) або еритроміцину (500 мг 2 рази 
на день) упродовж року пацієнтами, 
схильними до загострень захворювання, 
зменшував ризик їх виникнення порів-
няно зі звичайним лікуванням (Albert 
et al., 2011; Seemungal et al., 2008; Uzun 
et al., 2014). Застосування азитроміцину 
було пов’язане з підвищеною частотою 
бактеріальної резистентності й тестами 
на порушення слуху (Albert et  al., 2011). 
Ретроспективний аналіз показав гірші 
результати в активних курців (Han et al., 
2014). Даних щодо ефективності чи без-
пеки тривалого  лікування азитроміци-
ном (більше року) з метою запобігання 
виникненню загострень ХОЗЛ немає.

Сторінка 59. Легенева реабілітація 
може здійснюватися як амбулаторно, 
так і в умовах лікувальної установи 
(Spruit et al., 2013). Реабілітація паці-
єнтів, які страждають на ХОЗЛ, може 
проводитися в домашніх умовах із за-
лученням мінімальних ресурсів і стати 
еквівалентною альтернативою реабі-
літації, що здійснюється у спеціалі-
зованому медичному закладі (Holland 
et  al., 2017). Реабілітація в домашніх 
умовах може стати гарним рішенням 
для багатьох пацієнтів, які проживають 
далеко від медичних закладів, у яких 
діють стаціонарні прог рами з реа-
білітації. Іншою проблемою є те, що 
всі позитивні результати реабілітації 
з часом слабнуть. Довготривала підтри-
мувальна легенева реабілітація може 
давати позитивні результати після за-
вершення первинної програми реабі-
літації, хоча, за даними одного з до-
сліджень, такі досягнення стають усе 
менш помітними під час подальших 
контрольних оглядів (Guell et al., 2017).

Сторінка 63. Задишка у пацієнтів, які 
страждають на ХОЗЛ, може бути полег-
шена у випадку, якщо в них узагалі немає 
або наявна гіпоксемія середнього сту-
пеня тяжкості, але лише у тому разі, якщо 
їхній стан не потребує кисневої терапії 
в домашніх умовах, коли збагачення орга-
нізму киснем здійснюється за допомогою 
виконання фізичних вправ; однак дослі-
дження показали, що покращення стану, 
пов’язаного із задишкою так, щоб був від-
чутний суттєвий вплив на повсякденне 
життя та його якість, не відбулося (табл. 3) 
(Ekstrom, Ahmadi, Bornefalk-Hermansson, 
Abernethy, Currow, 2016; Група з експери-
ментального довготривалого лікування 
оксигенотерапією, 2016).

Сторінка 64. Стабільний пацієнт. 
У пацієнтів, які страждають на ХОЗЛ 
та обструктивне апное під час сну, спо-
стерігається чітка позитивна динаміка, 
пов’язана із застосуванням позитив-
ного безперервного тиску в дихаль-
них шляхах (ПБТД), що, у свою чергу, 
пі двищ ує рівень т рива лості ж ит тя 
та зменшує ризик госпіталізації (Marin, 
Soriano, Carrizo, Boldova, Celli, 2010).

Питання постійного застосування неін-
вазивної вентиляції з позитивним тиском 
(НВПТ) у домашніх умовах з метою ліку-
вання пацієнтів, які страждають на ХОЗЛ 
та мають гостру хронічну дихальну не-
достатність, залишається двозначним. 
У ході нещодавнього рандомізованого 
(13  центрів) контрольованого проспек-
тивного дослідження потенційного порога 
компенсації дихання в пацієнтів із ХОЗЛ 
(n=116) з постійною гіперкапнією (PaCO

2
 

>53 мм рт. ст.) через 2-4 тижні після ви-
писки з лікарні, куди вони були госпіта-
лізовані через загострення захворювання, 
було порівняно результати  застосування 
в домашніх умовах неінвазивної вентиля-
ції (НВ) киснем з проведенням звичайної 
оксигенації щодо впливу на частоту пов-
торної госпіталізації та рівень смертності 
(Murphy et  al., 2017). Пацієнти з індексом 
маси тіла >35 кг/м2, синдромом обструк-
тивного апное під час сну або з іншими 
причинами дихальної недостатності 
не були об’єктом дослідження. Із 2021 па-
цієнта, які були оглянуті, вимогам цього 
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дослідження відповідали лише 124 особи 
(6%). За результатами дослідження було 
встановлено, що проведення НВ як допов-
нення до звичайної оксигенації  суттєво 
 відтермінувало момент чергової госпі-
талізації чи смерті впродовж 12  місяців 
(Murphy et al., 2017).

Два попередніх ретроспективних до-
слідження (Coughlin, Liang, Parthasarathy, 
2015; Galli et al., 2014) та два із трьох дослі-
джень на предмет порога компенсації ди-
хання пацієнтів (Casanova et al., 2000; Clini 
et al., 2002; Kohnlein et al., 2014; Struik et al., 
2014) стосувалися зниження рівня пов-
торної госпіталізації та підвищення рівня 
тривалості життя після застосування НВ 
із позитивним тиском. Декілька факто-
рів можуть виявитися причиною таких 
невідповідностей: відмінності у виборі 
пацієнтів, неґрунтовні дослідження, 
недостатня НВ із позитивним тиском 
та низька відповідь на НВ із позитивним 
тиском (White et  al., 2015). У разі наявно-
сті показань для проведення НВ із пози-
тивним тиском її необхідно здійснювати 
під контролем та керівництвом персо-
налу, який добре ознайомлений із самим 
процесом та пристроями, що використо-
вуються (Kolodziej, Jensen, Rowe, Sin, 2007; 
Lightowler, Wedzicha, Elliott, Ram, 2003).

Розділ 4
Сторінка 100. Короткочасне вди-

хання атмосферного повітря, забрудне-
ного твердими зваженими частинками 
(аеродинамічний діаметр 2,5  мкм),  
асоці юєт ься з п і двищеним рі внем 
госпіталізації через погіршення стану 
та підвищеним рівнем смертності від 
ХОЗЛ (Li et al., 2016; Liu et al., 2017).

Розділ 5
Сторінка 101. Точна причина підви-

щеної чутливості людини до загострень 
здебільшого залишається невідомою. 
Однак сприйняття задишки більш від-
чутне у пацієнтів, які мають часті заго-
стрення, ніж у тих, чий стан залишається 
стабільним (Scioscia et al., 2017). Крім того, 
сприйняття утрудненого дихання здатне 
прискорити прояви дихальних симптомів 
загострення стану швидше, ніж винят-
ково психологічні чи інші фактори. Най-
серйознішим передвісником майбутніх 
загострень пацієнта залишається кіль-
кість загострень, які він пережив упро-
довж минулого року (Hurst et al., 2010). 
Уже визнано, що ці пацієнти формують 
помірно стабільний фенотип, хоча в де-
яких дослідженнях було показано, що 
у значної частини пацієнтів зміна частоти 
загострень особливо пов’язана з погір-
шенням ОФВ

1
 (Donaldson et al., 2013).

Сторінка 103. У нещодавно оновле-
ному Кокранівському огляді зроблено 
висновок про те, що впровадження 
плану дій щодо боротьби із загострен-
нями ХОЗЛ за допомогою одного освіт-
нього компонента в поєднанні із супро-
відною підтримкою зменшило ступінь 
залучення стаціонарних відділень у лі-
кувальний процес. Такі освітні нововве-
дення сприяли підвищенню рівня лі-
кування загострень ХОЗЛ кортикосте-
роїдами та антибіотиками (Howcroft, 
Walters, Wood-Baker, Walters, 2016).

Сторінка 104. Нещодавній мета аналіз 
наявних клінічних досліджень показав, що 
протоколи лікування, які ґрунтуються 
на прокальцитоніні, мали на меті підви-
щення рівня  застосування антибіотиків 
і були створені через те, що спостерігалося 

істотне зниження призначень антибіотиків 
та повне викриття ризиків використання 
анти біотиків без опису клінічних результа-
тів (наприклад, рейтингу неефективності 
лікування, тривалості перебування в лі-
карні, смертності). Однак якість цих під-
тверджень є  посередньою через наявність 
методологічних та групових обмежень під 
час проведення дослідженя. Протоколи лі-
кування, що ґрунтуються на призначенні 
прокальцитоніну, можуть бути клінічно 
ефективними, проте для цього необхідно 
провести додаткові підтверджувальні 
дослідження із застосуванням чіткої ме-
тодології (Mathioudakis, Chatzimavridou-
Grigoriadou, Corlateanu, Vestbo, 2017).

Сторінка 105. Проведення оксигена-
ції високим потоком за допомогою на-
зальної канюлі. У пацієнтів, які страж-
дають на гостру гіпоксемічну дихальну 
недостатність (ДН), проведення окси-
генації високим потоком за допомогою 
назальної канюлі (ОВПНК) може стати 
альтернативою стандартній оксигенації 
або НВ із позитивним тиском. У деяких 
дослідженнях було показано, що прове-
дення ОВПНК здатне зменшити потребу 
в інтубації чи знизити рівень смертності 
пацієнтів з гіпоксемією та гострою ДН 
(ГДН) (Frat, Coudroy, Marjanovic, Thille, 
2017). Дослідження, які були проведені 
серед пацієнтів із ХОЗЛ, показали, що 
вони страждають на серйозне основне 
захворювання, яке потребує додаткового 
кисню; у перехресному рандомізованому 
дослідженні було продемонстровано, що 
ОВПНК сприяє покращенню вентиляції 
та зниженню рівня гіперкапнії (Fraser, 
Spooner, Dunster, Anstey, Corley, 2016). 
Систематичний огляд рандомізованих 
контрольованих досліджень за участі 
пацієнтів з гострою гіпосемічною ди-
хальною недостатністю підтверджує, що 
ОВПНК сприяє зниженню частоти інту-
бацій, але ці показники не є статисточно 
значимими у порівнянні з традиційною 
оксигенотерапією чи неінвазивною вен-
тиляцією. Також ОВПНК не має впливу 
на смертність (Lin, Liu, Lin, Lin 2017).  
Однак цей метааналіз не включав дослі-
дження, в яких були пацієнти з гострою 
дихальною недостатністю через заго-
стрення ХОЗЛ. Таким чином, необхідне 
проведення у майбутньому добре запла-
нованих рандомізованих мультицен-
трових досліджень, щоб вивчити ефект 
ОВПНК на гостру дихальну недостат-
ність у хворих на ХОЗЛ. 

Сторінка 108. А втім, це залишається 
належною клінічною практикою, яка 
охоплює ці проблемні питання перед 

випискою зі стаціонару, а їх ефективний 
вплив на стан здоров’я та рівень повторної 
госпіталізації може зрости за умови вико-
ристання методів, що включають  мотива-
ційну бесіду з пацієнтом, яка спрямована 
на зміну звичок, які негативно впливають 
на здоров’я (Benzo et al., 2016).

Основні положення GOLD‑2018
ХОЗЛ сьогодні посідає четверте місце 

серед причин смертності у світі  [1], проте 
в перспективі до 2020 року займатиме 
третє місце. Понад 3 млн осіб померли від 
ХОЗЛ у 2012 році, що становило 6% від усіх 
випадків смерті в глобальному масштабі. 
ХОЗЛ є серйозним викликом для суспіль-
ного здоров’я, проте його можна як попе-
редити, так і лікувати. ХОЗЛ є основною 
причиною хронічних ускладнень та смерт-
ності у світі; чимало людей страждають 
на це захворювання впродовж багатьох 
років і помирають передчасно від власне 
самого захворювання або його ускладнень.

У найближчі десятиліття у світі очі-
кується зростання рівня захворювано-
сті на ХОЗЛ через постійну наявність 
факторів ризику, що провокують роз-
виток хвороби, а також через швидке 
старіння населення.

! ХОЗЛ – це поширене захворювання, 
яке можна попередити та лікувати, 

що характеризується стійкими респі
раторними симптомами та обмеженням 
повітряного потоку внаслідок патологіч
них змін дихальних шляхів та/або альве
ол, які зазвичай сприченені значним 
впливом  шкідливих часточок та газів. 

Хронічне обмеження повітряного по-
току є характерною рисою ХОЗЛ і викли-
кане поєднанням захворювань малих 
дихальних шляхів (наприклад, обструк-
тивного бронхіту) та руйнуванням парен-
хіми (емфіземою), відносний вплив ко-
трих відрізняється у різних людей (рис.). Ці 
зміни виникають не одночасно і різняться 
ступенем свого розвитку. Хронічне запа-
лення викликає структурні зміни, зву-
ження малих дихальних шляхів і руйну-
вання паренхіми легень, що призводить 
до втрати альвеолярних кріплень малих 
дихальних шляхів та зниження еластич-
ної тяги легень. Ці зміни, у свою чергу, 
зменшують здатність дихальних шляхів 
бути відкритими під час видиху. Втрата 
малих дихальних шляхів може призве-
сти до обмеження надходження повітря, 
а також до мукоциліарної дисфункції, що 
є характерною рисою цього захворювання. 
Обмеження надходження повітря вимірю-
ють із використанням методу спірометрії, 
який є найдоступнішим та найпошире-
нішим тестом на визначення функції ле-
гень. Багато попередніх визначень ХОЗЛ   

 наголошували на терміні «емфізема» 
та «хронічний бронхіт», що раніше не було 
включено у визначення, яке надавалось 
у цьому чи попередніх звітах GOLD. Ем-
фізема, або руйнування газообмінних 
поверхонь легень (альвеол), –  патомор-
фологічний термін, який часто (однак не-
коректно) використовується у клінічній 
практиці та описує лише одну з декількох 
структурних вад, які притаманні пацієн-
там, яким діагностовано ХОЗЛ.

Хронічний бронхіт –  наявність кашлю 
та продукування мокроти впродовж що-
найменше 3 місяців протягом кожного 
з двох послідовних років, залишається 
терміном, який використовується як для 
 клінічних, так і для епідеміологічних 
цілей. Але при використанні цього терміна 
кількість пацієнтів, що підпадають під 
його визначення, є невеликою. Проте коли 
альтернативні визначення понять вико-
ристовуються для визначення хронічного 
бронхіту чи с тарших г руп населення, які 
більше підлягали впливу диму або інгаля-
ційним факторам ризику на виробництві, 
частота захворювання на хронічний брон-
хіт є більшою. Важливо зазначити, що 
хронічні респіраторні симптоми можуть 
передувати розвитку обмеження надхо-
дження повітря і асоціюватися з розвит-
ком набутих респіраторних явищ. Хронічні 
респіраторні симптоми також спостеріга-
ються в осіб із нормальною спірометрією, 

проте значна частина курців без обмежень 
повітряного потоку мають інші структурні 
підтвердження захворювання легень, що 
проявляються або емфіземою, або потов-
щенням стінок дихальних шляхів та пові-
тряними пастками [3, 4].

Патогенез

! Сьогодні існує чітке розуміння того, 
як процеси, що є в основі ХОЗЛ, 

викликають характерні фізіологічні пору
шення та симптоми. Наприклад, запален
ня або звуження периферичних дихальних 
шляхів спричиняє зниження ОФВ

1
 [124]. 

Руй ну вання паренхіми легень унаслідок 
розвитку емфіземи призводить до обме
ження повітряного потоку та зниження 
газообміну. З’являються нові підтвер
дження того, що крім звуження дихальних 
шляхів відбувається фактичне руйнуван
ня малих дихальних шляхів, що, у свою 
чергу, також може призводити до обме
ження повітряного потоку [125].

Обмеження повітряного потоку та пові
тряні пастки. Виразність запалення, фі-
броз, ексудат у дрібних бронхах пов’язані 
зі ступенем зниження ОФВ

1
 та співвід-

ношення ОФВ
1
/ФЖЄЛ, а також різким  

зменшенням ОФВ
1
, що є характерною 

рисою ХОЗЛ [124]. Обмеження повітря-
ного потоку периферичних дихальних 
шляхів поступово затримує повітря під 
час видиху, викликаючи  гіперінфля-
цію. Статична гіперінфляція зменшує 
обсяг максимального вдиху і часто асо-
ціюється з динамічною гіперінфляцією 
під час фізичних навантажень, що при-
зводить до посилення задишки та об-
меження фізичної працездатності. Ці 
фактори сприяють погіршенню власне 
скорочувальних властивостей дихаль-
них м’язів. Вважається, що гіперінфля-
ція виникає на ранніх етапах розвитку 
хвороби та є основним механізмом, який 
провокує задишку під час фізичних на-
вантажень [126, 127]. Бронхолітики, 
впливаючи на периферичні дихальні 
шляхи, зменшують повітряні пастки, 
таким чином зменшуючи об’єм легень 
та покращуючи симптоми та толерант-
ність до фізичних навантажень [128].

Порушення газообміну. Порушення газо-
обміну призводить до гіпоксемії та гіпер-
капнії і має декілька механізмів  реалізації 

    GOLD‑2018: що нового?
Продовження. Початок на стор. 3.

Рис. Оновлений метод оцінювання АВСD
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при ХОЗЛ. Загалом транспортування 
кисню та вуглекислого газу погіршується 
у міру прогресування захворювання. По-
гіршення вентиляції легень також може 
бути викликане зниженням активності 
дихального центру або підвищенням вен-
тиляції мертвого дихального простору 
[127]. У поєднанні з погіршеною вентиля-
цією це може  призвести до  затримки вуг-
лекислого газу через збільшення частоти 
дихання, що спричинено суттєвим обме-
женням надходження повітря та погіршен-
ням роботи дихальних м’язів. Погіршення 
альвеолярної вентиляції та зменшення ле-
геневого кровотоку провокують виник-
нення станів, які негативно впливають 
на показник вентиляційно-перфузійного 
індексу [129].

Підвищена секреція слизу. Підвищена 
секреція слизу, що призводить до хроніч-
ного продуктивного кашлю, –  характерна 
риса хронічного бронхіту; вона не завжди 
пов’язана з обмеженням надходження 
повіт ря. Водночас не в усіх пацієнтів, які 
хворіють на ХОЗЛ, спостерігається під-
вищена секреція слизу. Вона виникає 
через зростання кількості келихоподібних 
клітин та збільшених підслизових залоз; 
обидва явища виникають через хронічне 
подразнення дихальних шляхів сигарет-
ним димом та іншими токсичними фак-
торами. Декілька медіаторів та протеаз 
стимулюють підвищену секрецію слизу, 
багато з них проявляють свій вплив через 
активацію рецептора епідермального фак-
тора росту (EGFR) [130].

Легенева гіпертензія. Легенева гіпер-
тензія здебільшого розвивається через гі-
поксичний ангіоспазм дрібних легеневих 
артерій, що призводить до структурних 
змін, таких як гіперплазія інтими, і зго-
дом –  до гіпертрофії/гіперплазії гладких 
м’язів [131]. У хворих на ХОЗЛ навіть серед-
нього ступеня тяжкості, а також у курців 
спостерігається підвищений ризик роз-
витку емфіземи [132, 133], виявляються 
суттєві порушення легеневого мікроцир-
куляторного кровообігу, що погіршується 
із подальшим розвитком хвороби [134].

Запальна відповідь у судинах, подібна 
до тієї, що виникає у дихальних шляхах, 
спостерігається і при ХОЗЛ, так само 
як і дисфункція ендотеліальних клітин. 
Втрата легеневого капілярного русла під 
час емфіземи надалі здатна призвести 
до підвищення тиску в малому колі кро-
вообігу. Прогресуюча легенева гіпертен-
зія з часом може викликати гіпертрофію 
правого шлуночка та призвести до сер-
цевої недостатності правого передсердя. 
Цікаво, що діаметр легеневої артерії, що 
вимірюється під час комп’ютерної то-
мографії (КТ), пов’язаний з ризиком ви-
никнення наступного загострення [135]. 

Це означає, що порушення в легеневій 
судинній системі є основними, але не-
дооціненими рушійними силами, що 
провокують виникнення симптомів 
та загострень при ХОЗЛ.

Загострення. Загострення з посилен-
ням респіраторних симптомів може 
провокуватися бактеріальними чи ві-
русними інфекціями (можуть співіс-
нувати одночасно), забрудненням до-
вкілля або невідомими факторами. Під 
час загострення спостерігається гіпер-
інфляція та повітряні пастки зі змен-
шеним потоком видиху, що, у свою 
чергу, викликає задишку [136]. Під час 
загострень посилюється запа лення 
дихальних шляхів. Коморбідні стани 
(пневмонія, тромбоемболія та гостра 
серцева недостатність) також можуть 
провокувати загострення ХОЗЛ.

Системні прояви. Бі льшість паці-
єнтів із ХОЗЛ страждають на супутні 
х рон іч н і за х ворюван н я,  пов’язан і 
з  такими факторами ризику, як ку-
ріння, старіння або гіподинамія і які 

найбільше впливають або погіршують 
супутні  захворювання, що безпосеред-
ньо впливає на загальний стан здоров’я 
та  виживання [138]. Обмеження над-
ходження повітря, особливо гіперін-
фляція, впливає на серцеву функцію 
та газообмін [136]. Циркулюючи, медіа-
тори запалення у крові можуть сприяти 
втраті м’язової маси та кахексії, а також 
провокувати розвиток чи посилювати 
перебіг супутніх захворювань, таких 
як ішемічна хвороба серця, серцева не-
достатність, остеопороз, нормоцитарна 
анемія, діабет і метаболічний синдром. 

Діагностика
Загальні ключові моменти

•	Діагноз ХОЗЛ   має розглядатися 
в будь-якого пацієнта, який страждає 
на задишк у, хронічний кашель або 
продукцію мокротиння і/або підлягає 
під вплив факторів ризику, що викли-
кають зазначене захворювання.

•	Діагноз ХОЗЛ слід розглядати в будь-
якого пацієнта із задишкою, хронічним 
кашлем або продукцією мокротиння 
та/ або наявністю факторів ризику роз-
витку захворювання в анамнезі. Деталь-
ний збір анамнезу хвороби в нового паці-
єнта зі встановленим діагнозом ХОЗЛ або 
підозрою на нього має важливе значення. 
Спірометрія потрібна для встановлення 
діагнозу в клінічному контексті; показ-
ник ОФВ

1
/ФЖЄЛ <0,70 після застосування 

бронходилататора підтверджує наявність 
стійкого обмеження повітряного потоку, а 
отже, і діагноз ХОЗЛ у пацієнтів з відповід-
ними симптомами і наявністю суттєвого 
впливу шкідливих подразників.

•	Мета проведення оцінювання ХОЗЛ –  
визначити рівень обмеження надходження 
повітря, впливу захворювання на загаль-
ний стан здоров’я пацієнта та ризик ви-
никнення майбутніх подій (загострень, 
госпіталізації чи смерті) з метою коригу-
вання відповідної терапії.

•	Супутні хронічні захворювання 
у пацієнтів, які хворіють на ХОЗЛ, роз-
виваються доволі часто, зокрема, у них 
нерідко виникають серцево-судинні за-
хворювання, дисфункція скелетних м’я-
зів, метаболічний синдром, остеопороз, 
депресія, почуття тривоги та рак легень. 
Перелічені супутні стани мають бути на-
лежним чином відстежені й проліковані, 
оскільки у разі їх наявності можуть при-
звести до госпіталізації і навіть смерті.

Оцінювання

! Мета оцінювання ХОЗЛ полягає 
у визначенні рівня обмеження над

ходження повітря та його впливу на стан 

здоров’я пацієнта й ризик настання 
майбутніх подій (таких як загострення 
захворювання, госпіталізація чи смерть) 
з метою відповідного коригування терапії. 
Для цього під час оцінювання ХОЗЛ 
необхідно враховувати такі фактори:

•	наявність та вираженість спіроме
тричних відхилень;

•	поточна природа та масштаб симпто
мів, наявних у пацієнта;

•	і с т о р і я  з а г о с т р е н ь  с е р е д н ь о г о 
та тяжкого ступеня й майбутні ризики;

•	наявність супутніх захворювань.

Класифікація ступенів тяжкості 
обмеження надходження повітря

Класифікація ступенів тяжкості об-
меження надходження повітря при ХОЗЛ 
представлена в таблиці 2. Для спро-
щення цього процесу використовують 

спеціальні спірометричні орієнтири. 
Спірометрія має бути проведена після 
прийому відповідної дози інгаляцій-
них бронхолітиків короткотривалої дії 
з метою мінімізації факторів, що здатні 
впливати на варіативність даних.

Необхідно зауважити, що взаємозв’я-
зок між ОФВ

1
, симптомами та погіршен-

ням стану здоров’я пацієнта є слабким 
[42, 43]. Упровадження інструменту оці-
нювання ABCD у GOLD-2011 стало знач-
ним кроком уперед порівняно зі звичай-
ною спірометричною шкалою, яка була 
запроваджена у більш ранніх редакціях 
GOLD, включала результати, що ґрунту-
валися на даних конкретних пацієнтів, 
і акцентувала на важливості запобігання 
виникненню загострень у процесі ліку-
вання ХОЗЛ. Однак тут існували сут-
тєві обмеження. Насамперед  інструмент 
оцінювання ABCD не давав кращих 
 результатів щодо передбачення смерт-
ності чи інших важливих для  здоров’я 

наслідків ХОЗЛ [67, 84, 85]. Крім того, 
результати групи D були змінені за двома 
параметрами: функція легень і/або істо-
рія виникнення загострень, що призвело 
до плутанини [43].

З метою врегулювання цих та інших 
аспек ті в (а також д л я збереженн я 
 послідовності у використанні оціноч-
ного методу практикуючим клініцистом 
та для його зручності) було запропоно-
вано  вдосконалити метод оцінювання 
АВСD. Так, експерти запропонували 
відокремити спірометричну шкалу оці-
нювання від груп ABCD. Для розробки 
терапевтичних рекомендацій групи 
ABCD будуть утворювати виходячи ви-
нятково із симптомів пацієнта та історії 
виникнення загострень. Метод спіро-
метрії в поєднанні із симптомами паці-
єнта та історією загострень помірного 
й тяжкого ступеня залишається вирі-
шальним під час встановлення діагнозу, 
складання прогнозів та інших важли-
вих терапевтичних аспектів. Цей підхід 
зображено на рисунку.

Покращена схема оцінки стану паці-
єнтів передбачає проведення спіроме-
трії для визначення ступеня обмеження 
потоку повітря (тобто спірометричний 
к лас). Поті м пацієнтам провод ять 
оцінку задишки за допомогою Модифі-
кованого опитувальника Британської 
медичної дослідницької ради (mMRC) 
або вираженості симптомів з викорис-
танням оціночного тесту при ХОЗЛ 
(CATTM). Зрештою, з’ясовують анамнез 
помірних та тяжких загострень (у тому 
числі попередні госпіталізації).

Номер повідомляє про ступінь тяжкості 
обмеження надходження повітря (спіро-
метрична шкала від 1 до 4), літера (відпо-
відає за групу від A до D) –  про тяжкість 
прояву симптомів та ризик виникнення 
загострення, що можуть бути використані 
для коригування терапії. ОФВ

1
 –  дуже 

важливий параметр щодо передбачення 
серйозних клінічних результатів, таких 
як смертність та госпіталізація, або щодо 
розгляду нефармакологічних методів лі-
кування, таких як зменшення об’єму ле-
гень хірургічним методом або трансплан-
тація легень. Однак необхідно зазна-
чити, що у випадку кожного конкретного 
пацієнта ОФВ

1
 втрачає свою точність, 

тож на підставі тільки цього показника 
неможливо визначити всі терапевтичні 
цілі. Крім того, за деяких обставин, як-от 
госпіталізація або ургентне направлення 
в клініку чи відділення невідкладної до-
помоги, здатність оцінити стан пацієнта, 
спираючись на симптоми та історію за-
гострень, незалежно від спірометричних 
показників, дозволяє клініцистам засто-
совувати план лікування лише за допомо-
гою перевіреної схеми ABCD. Цей підхід 
до оцінювання враховує обмеження ОФВ

1
 

під час прийняття рішень щодо лікування 
кожного конкретного пацієнта та під-
креслює важливість врахування симпто-
мів пацієнта та ризиків виникнення заго-
стрень у разі коригування терапії ХОЗЛ. 
Відокремлення спірометричних показ-
ників обмеження надходження повітря 
від клінічних параметрів дає змогу краще 
зрозуміти, що саме оцінюється та класи-
фікується. Це допоможе лікарю скласти 
більш чіткі лікувальні рекомендації, зва-
жаючи на симптоми пацієнта.

Таблиця 2. Класифікація ступенів тяжкості обмеження надходження повітря 
при ХОЗЛ (на основі постбронхолітичного ОФВ1)

У пацієнтів з ОФВ1/ФЖЄЛ <0,70

GOLD1 Легкий ОФВ1 ≥80% від належного

GOLD2 Помірний 50%≤ОФВ1<80% від належного

GOLD3 Тяжкий 30%≤ОФВ1<50% від належного

GOLD4 Дуже тяжкий ОФВ1<30% від належного

Таблиця 1. Ключові показники для встановлення діагнозу ХОЗЛ

Запідозрюють ХОЗЛ і проводять спірометрію у тому разі, якщо зазначені індикатори виявлені 
у пацієнта >40 років. Ці показники самі по собі не є діагностикою, але наявність багатьох із них 
підвищує ймовірність розвитку ХОЗЛ.

Задишка:
– якщо прогресує з часом;
– суттєво погіршується при фізичних навантаженнях;
– спостерігається постійно

Хронічний кашель:
– може бути періодичним та непродуктивним;
– рецидивуючий обструктивний синдром

Хронічне продукування харкотиння:
– будь-яке продукування харкотиння може свідчити про наявність ХОЗЛ

Повторювані інфекції нижніх дихальних шляхів

Історія факторів ризику:
– фактори організму (такі як генетичні, вроджені патології / патології розвитку);
– тютюновий дим (у тому числі популярні пристрої для куріння, наприклад кальян);
– дим від приготування їжі або від палива для опалення помешкання;
– виробничий пил, випари, дим, гази та інші хімічні речовини

Родинна історія ХОЗЛ і/або дитячі фактори:
– низька вага при народженні, дитячі захворювання дихальних шляхів тощо

Продовження на стор. 8.
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ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ 
ОГЛЯД

Введение
Ринит –  чрезвычайно распростра-

ненное заболевание носа, вызываемое 
вирусами, бактериями и другими раз-
дражителями, а также аллергенами. 
Важно отметить, что воспалительный 
синдром не всегда является превали-
рующим в случае ринита, особенно 
если речь идет о вазомоторном или 
атрофическом рините. Хотя, безу-
словно, воспалительный компонент 
имеет важное значение в патогенезе 
абсолютно всех ринитов. Хронический 
РС представляет собой воспалитель-
ное заболевание носа и придаточных 
пазух, определяемое наличием двух 
или более симптомов, одним из ко-
торых является либо за ложенность 
носа, либо выделения из носа (пере-
дние или постназальное затекание) +/- 
лицевая боль / давление; +/- сниже-
ние или потеря обоняния у взрослых 
(+/- кашель у детей) в течение ≥12 нед 
(EPOS, 2012). Перманентное воспале-
ние носа и околоносовых пазух кли-
нически может проявляться множе-
ством симптомов, таких как заложен-
ность носа, чихание, кашель, головные 
боли, ринорея, зуд в носу и/или глазах, 
общее недомогание, боль и усталость. 
К перечисленным симптомам часто 
присоединяются жалобы со стороны 
глаз, ушей, ротоглотки. Конечно же, 
комплекс указанных жалоб существен-
ным образом влияет на качество жизни 
больных.

Гипертрофия аденоидной миндалины 
и инфекция аденоидной ткани могут 
привести к наза льной обстру к ции 
дыхательных путей у детей, вызывая 
апноэ во время сна и способствуя раз-
витию рецидивов РС и тубоотита / се-
креторного отита. Нарушения сна при 
этом могут негативно влиять на дне-
вную активность, настроение, обуча-
емость детей [1].

Обзор современной литературы
Для оптимизации качества жизни 

па ц иен т ов и м и н и м иза ц и и риск а 
хронизации (при острой патологии) 
и обострения (для хронических забо-
леваний) воспалительных заболева-
ний носа, носоглотки, придаточных 
пазух необходимо проведение адекват-
ного и своевременного лечения. Наи-
более распространенными методами 
терапии вышеупомянутых состояний 
являются интраназальные орошения 
фармацевт и ческ и м и п репаратам и 
различных групп. Интраназальный 
способ введения препарата обычно 
предпочтительнее как пациентам, так 
и для врача: он эффективен, безопа-
сен, прост для пациента, не требует 
частых посещений лечебно-профи-
лактического учреждения, оптимален 
в плане формирования положитель-
ного комплайенса к терапии. Среди 

множества интраназа льных спреев 
сегодня наиболее часто используются 
препараты топических кортикосте-
роидов (КС), эффективность и безо-
пасность которых чрезвычайно высоко 
оценивается как учеными, так и прак-
тикующими врачами [2, 3].

Гл юкокор т и ко с т ер ои д ы т р а д и-
ционно использу ются при заболе-
ваниях верхних дыхательных путей, 
таких как аллергический (АР) и не-
аллергический ринит, включая неал-
лергический ринит с эозинофильным 
синдромом, острый и хронический РС 
(с полипами носа и без них), гипер-
трофию аденоида (с воспалительными 
явлениями или без них).

! Результаты клинических исследо
ваний свидетельствуют о том, что 

интраназальные КС (ИКС) более 
эффективно устраняют назальные сим
птомы по сравнению с местными анти
гистаминными препаратами (антагони
сты H

1
рецептора) [4].

В настоящее время на рынке ле-
карственны х средств представ лен 
широкий выбор различных ИКС: бе-
к лометазона дипропионат, будесо-
нид, флутиказона фуроат, флутика-
зона пропионат и мометазона фуроат 
(МФ). При таком многообразии спреев 
очевидно, что исследователи решили 
сравнить эффективность, профиль 
побочных эффектов и относительную 
стоимость каж дого, чтобы понять, 
какой же из них самый лучший [2]. 
Результаты оказались спорными, по-
этому четких доказательств в пользу 
тех или иных так и не было получено. 
Ранее у ченые установи ли, что все 
спреи имеют аналогичный профиль 
побочных эффектов, и наиболее зна-
чимые различия могут быть связаны 
с личным предпочтением пациента 
д л я ка ж дого сенсорного ат рибу та 
продукта [10-12] и затрат. МФ исполь-
зуется при лечен и и ри н и та и РС, 
а также астмы [13], воспалительных 
кожных заболеваний и фимоза пениса. 
По имеющимся данным, на фоне его 
применения улучшаются симптомы, 
связанные с аденоидной гипертро-
фией.

Наверное, поэтом у МФ остается 
самым популярным ИКС на совре-
менном фармацевти ческом рынке. 
Для оценки эффективности и безо-
пасности наза льного спрея МФ мы 
решили проанализировать научные 
публикации и провести сравнитель-
ный анализ между МФ и его основ-
ными «конкурентами». Наша работа 
заключалась в поиске через Pub Med 
и Google Scholar в качестве записей: 
мометазона фуроат, ринит, синусит, 
астма, назальный полипоз, средний 
отит, аденоидная гипертрофия. Поиск 

в базах данных выявил 344 статьи. 
Из них 300 соответствовали критериям 
приемлемости и были проанализиро-
ваны двумя независимыми авторами 
для дальнейшей оценки. Для данного 
обзора была рассмотрена выборка из 40 
статей с учетом актуальности и даты 
публикации. Затем проведена оценка 
эффективности, безопасности и рен-
табельности наза льного спрея МФ 
(выпускается с 1998 года). Двадцать лет 
препарат используется по стандартной 
схеме дозирования: 2 впрыска в каж-
дый носовой ход 1-2 раза в день (50  мкг 
в каж дом впрыске), доза для детей 
вдвое уменьшена –  до 1 впрыска 1 раз 
в день в каждую ноздрю ежедневно. 
Доказательства [14-16] показывают, что 
при многих клинических ситуациях 
(бронхиальная астма, АР) взрослым 
в качестве поддерживающей терапии 
может быть с успехом назначена мень-
шая доза, что снижает как стоимость 
лечения, так и вероятность развития 
побочных эффектов. Для получения 
наилучшего результата от использо-
вания МФ больному перед процедурой 
рекомендуется хорошо высморкаться, 
чтобы очистить полость носа, и ли 
выполнить носовое орошение солевым 
раствором, а после этого обязательно 
избегать распыления чихания или вы-
смаркивания.

Эффективность МФ в лечении как 
сезонного, так и круглогодичного АР 
была доказана в ряде к линических 
исследований, что позволи ло при-
своить рекомендации уровень дока-
зательности Ia (Центр доказательной 
медицины, Oxford, 2009) [17, 18]. Ин-
траназальная терапия МФ облегчает 
глазные симптомы аллергии, не усту-
пая по эффективности оральным ан-
тигистаминным средствам [19-21]. 
Доказана также эффективность МФ 
в лечении острого РС, в том числе в со-
четании с антибиотиками при бакте-
риальной форме заболевания [22]. Что 
касается лечения назальных полипов, 
то при ежедневном использовании МФ 
достоверно уменьшает размер полипов 
и устраняет заложенность носа, улуч-
шает качество жизни и обоняние без 
каких-либо необычных или неожи-
данных побочных эффектов [23-25].

Что касается безопасности МФ, то ее 
подтверждение было получено в исс-
ледовании, в котором детям с целью 
лечения назальных полипов на фоне 
АР препарат вводился в двойной реко-
мендуемой педиатрической дозировке 
[32]. Беременные женщины без угрозы 
для здоровья также могут использо-
вать препараты МФ. Ведь спреи ра-
ботают только в носовой полости, 
и практически нулевая биодоступно-
сть обеспечивает отсутствие систем-
ного влияния при использовании в ре-
комендованных дозах [3].

До си х пор, несмот ря на опасе-
ния родителей, применение МФ при 
собл юден и и рекомен д уемой дозы 
не вызвало значимых системных эф-
фектов. Было проведено множество 
исследований д л я изу чени я вли я-
ния МФ на скорость роста и функ-
ции надпочечников [33, 34]. Не было 
найдено достоверных подтверждений 
опасности развития указанных неже-
лательных воздействий. Именно по-
этому действующие в настоящее время 
руководящие принципы диагностики 
и лечения астмы рекомендуют исполь-
зовать ИКС для борьбы с легкой и тя-
желой персистирующей астмой как 
у взрослых, так и у под ростков.

Д л и т ел ьное испол ь зова н ие МФ 
не отражается и на структуре сли-
зис т ы х д ы х ат е л ьн ы х п у т ей.  Та к , 
в 1998 году E. Minshall и соавт. [27] 
в ходе своего исследования оценивали 
пациентов до и после лечения спреем 
МФ. По результатам биопсии слизи-
стой носа было сделано заключение, 
что длительное введение препарата 
ослабляет воспалительный процесс, 
уменьшая степень воспа лительной 
клеточной инфильтрации (особенно 
эозинофилов), не вызывая гипер- или 
атрофии эпителия.

Кроме того, было проведено множе-
ство исследований для оценки сенсор-
ных характеристик МФ, а также для 
определения предпочтений пациен-
тов. Высокий уровень комплайенса 
у больных может потенциально спо-
собствовать улучшению результатов 
лечения [10-12]. S. Meltzer и соавт. [12] 
установили, что использование МФ 
не вызывает у пациентов неприятных 
ощущений, которые могли бы стать 
причиной отмены препарата.

И последнее, но не менее важное 
утверждение. На сегодняшний день 
доказанным является тот факт, что все 
стероиды подавляют экспрессию генов, 
ответственных за генерацию и поддер-
жку воспалительных процессов. Однако 
фуроаты демонстрируют наибольшую 
активность по данному параметру, по-
скольку их боковая цепь эфира фуроата 
делает молекулу высоколипофильной. 
Таким образом, молекулы легко абсор-
бируются слизистыми оболочками, эпи-
телием и фосфолипидами мембран кле-
ток. Это сводит к минимуму их систем-
ное влияние и максимизирует локальное 
действие [39].

Выводы
Обзор л и терат у ры пок а за л, ч то 

МФ является наиболее изу ченным, 
безопасным и эффек тивным ИКС 
на современном фармацевтическом 
рынке. На протяжении 18 лет широ-
кого клинического использования МФ 
не только обеспечили себе прекрас-
ную репутацию, но и доказали абсо-
лютную эффективность на практике.
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
ОГЛЯД

Лікування
Загальні ключові моменти:
•	Відмова від куріння є основним аспек-

том. Фармакотерапія та заміщення ніко-
тину забезпечують тривале утримання від 
куріння.

•	Ефективність та безпека використання 
електронних сигарет як способу відмови 
від куріння наразі не доведені.

•	Фармакотерапія здатна зменшити 
симптоми ХОЗЛ, скоротити частоту і змен-
шити ступінь тяжкості прояву симптомів, 
знизити частоту та тяжкість загострень, 
покращити стан здоров’я та переносимість 
фізичних навантажень.

•	Кожна фармакологічна схема ліку-
вання має бути індивідуальною й ґрунту-
ватися на врахуванні тяжкості симптомів, 
ризику виникнення загострення, побічних 
ефектів, супутніх захворювань, наявності 
препаратів та їхньої вартості, а також реак-
ції пацієнта, переваг та можливостей вико-
ристання різних способів отримання ліків.

•	Техніку виконання інгаляцій необ-
хідно постійно оцінювати.

•	Вакцинація від грипу зменшує ймо-
вірність захворювання на інфекції нижніх 
дихальних шляхів.

•	Пневмококова вакцинація зменшує 
ймовірність захворювання на інфекції 
нижніх дихальних шляхів.

•	Легенева реабілітація покращує симп-
томи, якість життя, а також фізичний 
та емоційний стан.

•	У пацієнтів, які страждають на тяжку 
форму хронічної гіпоксемії, тривала окси-
генотерапія підвищує рівень виживання.

•	Пацієнтам зі стабільним ХОЗЛ і помір-
ною десатурацією в спокої чи після фізичного 
навантаження не слід призначати довготри-
вале лікування киснем регулярно. Однак при 
оцінці потреби в додатковому кисні необ-
хідно враховувати індивідуальні фактори 
пацієнта.

•	Серед пацієнтів, які хворіють на тяжку 
форму хронічної гіперкапнії і мають в історії 
хвороби госпіталізацію з приводу гострої 
дихальної недостатності, тривала неінва-
зійна вентиляція здатна запобігти повторній 
госпіталізації та знизити рівень смертності.

•	В окремих пацієнтів із прогресуючою 
емфіземою, яка важко піддається опти-
мальному лікуванню, корисним може бути 
хірургічне або бронхоскопічне інвазивне 
лікування.

•	Паліативні підходи є ефективними для 
контролю симптомів у разі прогресуючого 
ХОЗЛ.

Огляд медичних препаратів
Фармакотерапія під час лікування ХОЗЛ 

допомагає зменшити прояви симптомів, зни-
зити частоту та ступінь тяжкості  загострень, 

а також покращити толерантність до фізич-
них навантажень і загальний стан здоров’я. 
Станом на сьогодні немає клінічних ви-
пробувань, які підтвердили б ефективність 
будь-яких наявних ліків від ХОЗЛ і їхню 
здатність справляти тривалий вплив на зни-
ження функції легень [40-44].  Докази такого 
пролонгованого ефекту від застосування 
бронхолітиків тривалої дії і/або інгаляцій-
них кортикостероїдів [45, 46] потребують під-
твердження під час проведення спеціально 
розроблених досліджень.

Класи медпрепаратів, які широко засто-
совують для лікування ХОЗЛ, представ-
лено в таблиці 3.

! Вибір кожного з класів медпрепаратів 
залежить від доступності та вартості 

лікування, а також сприятливих клінічних 
результатів з урахуванням побічних ефектів. 
Кожна схема лікування має бути ін ди ві
дуальною, оскільки зв’язок між тяжкістю 
симптомів, обмеженням повітряного потоку 
та ступенем тяжкості загострень у різних 
пацієнтів відрізняються.

Бронхолітики
Бронхолітики є лікувальними засобами, 

які підвищують ОФВ
1
 і/або змінюють інші 

спірометричні показники. Вони впливають 
на тонус гладких м’язів дихальних шляхів, 
а поліпшення потоку видиху відображає 
розширення дихальних шляхів, а не зміну 
еластичності легень.

Бронхолітики сприяють зменшенню ди-
намічного розширення дихальних шля-
хів у стані спокою та під час фізичних на-
вантажень [47, 48] і покращують фізичну 
праце здатність. Обсяг таких змін, осо-
бливо у пацієнтів, які страждають на ХОЗЛ 
помірного і тяжкого ступеня, нелегко пе-
редбачити через покращення ОФВ

1
, яке 

вимірюється у спокої [49, 50].
Крива дозової залежності бронхолітиків 

(зміна ОФВ
1
) є порівняно рівною в розрізі 

всіх класів бронхолітиків [54-57]. Підви-
щення дозування прийому b

2
-агоніста або 

антихолінергічного препарату, особливо 
якщо його приймають через інгалятор, при-
носить суб’єктивну користь під час гострих 
періодів [50], але не є обов’язково корисним 
методом під час захворювання, яке перебі-
гає стабільно [9]. Лікування бронхолітич-
ними препаратами під час захворювання 
на ХОЗЛ найчастіше здійснюється на ре-
гулярній основі з метою запобігання роз-
виткові симптомів захворювання або для 
їх зменшення. Токсичність є також дозо-
залежною (табл. 3). Використання бронхо-
літиків короткотривалої дії на регулярній 
основі загалом не рекомендовано.

b
2
агоністи. Основна дія b

2
-агоністів поля-

гає у розслабленні гладких м’язів дихальних 
шляхів через стимулювання  b

2
-адренер-

гічних рецепторів, що підвищує  циклічний 

А МФ та виробл яє фу н к ціона л ьн и й 
 антагонізм бронхоспазму. Існують b

2
-аго-

ністи короткотривалої (БАКД) та тривалої 
(БАТД) дії. Ефект від b

2
-агоністів корот-

котривалої дії зазвичай зникає упродовж 
4-6 годин [53, 54]. Регулярний прийом або 
прийом у разі потреби b

2
-агоністів корот-

котривалої дії покращує показники ОФВ
1
 

та симптоми [60]. Левосальбутамол для 
одноразового прийому та прийому за по-
треби при ХОЗЛ не має особливих переваг 
при повсякденному застосуванні перед тра-
диційними бронхолітиками [61]. Дія b

2
-аго-

ністів тривалої дії (БАТД) становить 12 чи 
більше годин і не виключає додаткових пе-
реваг над терапією за потреби b

2
-агоністами 

короткотривалої дії (БАКД) [62].
b

2
-агоністи тривалої дії формотерол і саль-

метерол, які приймають 2 рази на добу, сут-
тєво покращують показник ОФВ

1
 та об’єм 

легень, прояви задишки, загальний стан 
здоров’я, зменшують кількість виникнення 
загострень та випадків госпіталізації [63], 
проте не впливають на рівень смертності 
та зниження функції легень. Індакатерол –  
b

2
-агоніст тривалої дії, який застосовують 

1 раз на добу, покращує стан дихальної недо-
статності [64, 65], загальний стан здоров’я [65] 
і зменшує частоту виникнення загострень 
[65]. Проте деякі пацієнти скаржаться на ка-
шель, який виникає після застосування інда-
катеролу. Олодатерол належить до сучасних 
b

2
-агоністів тривалої дії (БАТД), його призна-

чають 1 раз на добу; він покращує функцію 
легень та симптоми [66, 67].

Антихолінергічні препарати
Антихолінергічні препарати блоку-

ють бронхозвужувальну дію ацетилхоліну 
на M3-мускаринові рецептори, які розта-
шовані у гладких м’язах дихальних шляхів 
[73]. Антихолінергічні препарати коротко-
тривалої дії (АХПКД), а саме –  іпратропій 
та оксітропій, також блокують гальмівний 
нейронний рецептор М2, який потенційно 
здатний спричинити спровоковану гілкою 
блукаючого нерва бронхоконстрикцію [74]. 

Антихолінергічні препарати тривалої дії 
(АХПТД), такі як тіотропій, аклідіній, глі-
копіронію бромід та умеклідіній, характери-
зуються тривалим зв’язуванням із M3-муска-
риновими рецепторами, зі швидшою дисо-
ціацією з M2-мускариновими рецепторами, 
таким чином продовжуючи тривалість брон-
хозвужувальної дії [73].

У ході багатьох рандомізованих контроль-
них досліджень було показано, що іпратро-
пій, мускариновий антагоніст короткотри-
валої дії, сам по собі має переваги порівняно 
з використанням b

2
-агоністів короткотри-

валої дії стосовно підтримання функції ле-
гень, загального стану здоров’я та потреби 
у пероральних стероїдах [75]. Деякі АХПТД 
приймають 1 раз на добу (тіотропій та уме-
клідіній), інші –  2  рази на день (акліді-
ній), а ще інші, згідно з протоколами одних 
країн, –  1  раз на добу, а за протоколами 
інших країн –  2 рази на добу (глікопіроній) 
[73, 76]. Лікування антихолінергічними пре-
паратами тривалої дії (тіотропій) покращує 
симптоми та загальний стан здоров’я [73, 
77], збільшує ефективність легеневої реабі-
літації [78, 79], а також сприяє зменшенню 
кількості загострень та спричинених ними 
госпіталізацій [77]. Клінічні дослідження по-
казали, що лікування препаратами АХПТД 
(тіотропій) справляє кращий ефект на змен-
шення рівня загострень, аніж терапія препа-
ратами БАТД [80, 81]. Під час тривалого клі-
нічного дослідження 5993 пацієнти, що хво-
ріють на ХОЗЛ, доповнили своє стандартне 
лікування тіотропієм, проте жодного впливу 
на швидкість темпів функціонування легень 
досягнуто не було [44].

Метилксантини
Сьогодні науковці не дійшли одно-

значної думки щодо ефективності вико-
ристання ксантинових похідних. Вони 
можуть діяти як неселективні інгібітори 
фосфодіестерази і разом з тим здатні вияв-
ляти низку небронхолітичних властивос-
тей; наразі важливість останніх піддається 
сумніву [92-94]. Даних щодо тривалості дії 

традиційних ксанинових препаратів або 
ксантинових препаратів, що повільно ви-
вільняються, у лікуванні ХОЗЛ немає.

Теофілін –  найпопулярніший метил-
ксантин –  метаболізується цитохромом P450 
зі змішаною функцією оксидаз. Виведення 
ліків з організму з віком погіршується. Багато 
фізіологічних змінних та ліків впливають 
на процес метаболізму теофіліну. У паці-
єнтів, які отримували лікування метил-
ксантинами [92], спостерігалася посилена 
функція дихальних м’язів під час видиху, 
але наразі достеменно невідомо, чи впливає 
це на зменшення поглинання газу чи спершу 
відображається на дихальних скелетних м’я-
зах. Усі дослідження, які продемонстрували 
ефективність застосування теофіліну під час 
лікування ХОЗЛ, проводилися на основі пре-
паратів тривалого вивільнення.

Також існує підтвердження незнач-
ного бронхолітичного ефекту, що справ-
ляє теофілін, порівняно із застосуванням 
плацебо під час лікування пацієнтів, які 
хворіють на ХОЗЛ та є стабільними [95]. 

Доповнення схеми лікування теофіліном, 
крім сальметеролу, істотно покращує по-
казник ОФВ

1
 і впливає на дихальну недо-

статність краще, ніж призначення лише 
самого сальметеролу [96, 97]. Дані щодо 
впливу застосування малих доз теофіліну 
на рівень загострень є доволі обмеженими 
та суперечливими [98, 99].

Комбінована бронхолітична терапія

! Поєднання бронхолітиків з різними 
механізмами і тривалістю дії здатне під

вищити рівень бронходилатації з меншим 
ризиком розвитку побічних ефектів порівняно 
з підвищенням дози прийому одного бронхо
літика [100]. Поєднання у лікуванні БАКД 
та АХПКД є ефективнішим порівняно з інши
ми пре па ра тами, які застосовують окремо, 
з метою покращення показника ОФВ

1
 та про

явів симптомів [101]. Лікування формотеро
лом та тіотропієм в окремих інгаляторах 
справляє більший вплив на ОФВ

1
, аніж будь

який інший компонент окремо [102].

На сьогодні доступними є багато різних 
комбінацій препаратів БАТД та АХПТД в од-
ному інгаляторі (табл. 3). Такі поєднання по-
кращують функцію легень порівняно з пла-
цебо [100]; і це покращення суттєво більш 
відчутне, ніж ефект від лікування одним 
бронхолітиком тривалої дії, хоча обсяг по-
кращення є меншим, аніж повний адитив-
ний ефект, передбачений реакцією на окремі 
компоненти [103]. У дослідженнях, де резуль-
тати були отримані на прикладі конкретних 
пацієнтів, поєднання бронхолітиків справ-
ляє більший ефект на результати в конкрет-
них пацієнтів порівняно з лікуванням, що 
ґрунтується на одному препараті [104-107].

В одному з клінічних досліджень поєд-
нання терапії препаратами БАТД/АХПТД 
справляло більший вплив на покращення 
якості життя порівняно із застосуванням 
плацебо або його окремих бронхолітичних 
складових у пацієнтів з більш яскраво ви-
раженими проявами основних симптомів 
[108]. Ці клінічні дослідження ґрунтуються 
на групових середніх даних, але вплив ліку-
вання препаратами БАТД/АХПТД на прояви 
симптомів найкраще оцінювати на прикладі 
кожного пацієнта індивідуально. Низька 
доза препаратів БАТД/АХПТД , які прийма-
ють 2 рази на день, також продемонструвала 
покращення стосовно прояву симптомів 
та загального стану здоров’я у пацієнтів, які 
хворіють на ХОЗЛ [109] (табл 3.)

Більшість досліджень лікування комбі-
нацією БАТД/АХПТД проводили за участі 
пацієнтів, які мали низький рівень заго-
стрень. В одному з досліджень пацієнтів, 
у яких неодноразово спостерігалося заго-
стрення захворювання, було показано, що 
застосування комбінованої терапії на основі 
бронхолітиків тривалої дії є більш ефек-
тивним, аніж лікування з використанням 
одного бронхолітика з метою запобігання 
виникненню загострень [110].

Таблиця 3. Бронхолітики при стабільних станах ХОЗЛ
Інгаляційні бронхолітики при ХОЗЛ є основними препаратами для подолання проявів симптомів 
і зазвичай призначаються на регулярній основі з метою запобігання проявам симптомів або для 
їх зменшення (рівень доказів А)

Вживання препаратів БАКД та АХПКД на регулярній основі й за потреби покращує показник ОФВ1 
та полегшує прояви симптомів (рівень доказів А)

Комбінація препаратів БАКД та АХПКД  є більш ефективною, ніж лікування із застосуванням одного 
препарату, стосовно покращення показника ОФВ1 та полегшення проявів симптомів (рівень доказів А)

Препарати БАТД та АХПТД суттєво покращують функцію легень, задишку, загальний стан здоров’я 
та зменшують рівень виникнення загострень захворювання (рівень доказів А)

Препарати АХПТД справляють кращий ефект на зниження рівня виникнення загострень порівняно 
з препаратами БАТД (рівень доказів А), а також зменшують кількість випадків госпіталізації  
(рівень доказів В)

Комбіноване лікування препаратами БАТД та АХПТД покращує показник ОФВ1 та знижує рівень проявів 
симптомів порівняно з монотерапією (рівень доказів А)

Комбінована терапія препаратами БАТД та АХПТД знижує рівень виникнення загострень порівняно 
з монотерапією (рівень доказів В) та лікуванням інгаляційними кортикостероїдами / препаратами БАТД 
(рівень доказів В)

Тіотропій підвищує ефективність легеневої реабілітації при збільшеному навантаженні (рівень доказів В)

Теофілін справляє незначний бронхолітичний ефект у пацієнтів, які хворіють на ХОЗЛ та є стабільними 
(рівень доказів А); проте це вважають незначним покращенням стосовно лікування проявів симптомів 
(рівень доказів В) Продовження на стор. 16.

    GOLD‑2018: що нового?
Продовження. Початок на стор. 3.

Тематичний номер • Лютий 2018 р. 





10

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ІНФОРМАЦІЯ

Медична газета «Здоров’я України». 
Тематичний номер «Пульмонологія, алергологія, риноларингологія»

 
Редакційна колегія

К.М. Амосова,  д. мед. н., професор, членкореспондент НАМН України, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини № 2, ректор НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

О.Я. Бабак, д. мед. н., професор, Харківський національний медичний університет
О.М. Біловол, академік НАМН України, д. мед. н., професор кафедри внутрішньої медицини № 1 

і клінічної фармакології Харківського національного медичного університету
Г.М. Бутенко, д. мед. н., професор, академік НАМН України, членкореспондент НАН України 

і РАМН, директор ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»
Б.М. Венцківський, д. мед. н., професор, членкореспондент НАМН України, завідувач кафедри 

акушерства і гінекології № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України
Ю.В. Вороненко, д. мед. н., професор, академік НАМН України, ректор НМАПО 

ім. П.Л. Шупика МОЗ України
С.І. Герасименко, д. мед. н., професор, заступник директора з науковолікувальної роботи 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 
Ф.С. Глумчер, д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України
І.І. Горпинченко, д. мед. н., професор, директор Українського інституту сексології та андрології, 

головний сексопатолог МОЗ України
Ю.І. Губський, д. мед. н., професор, членкореспондент НАМН України,  

завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України
Д.І. Заболотний, д. мед. н., професор, академік НАМН України, віце -президент НАМН України, 

директор ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України»
Д.Д. Іванов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри нефрології НМАПО ім. П.Л. Шупика 

МОЗ України, головний дитячий нефролог МОЗ України
В.М. Коваленко, д. мед. н., професор, академік НАМН України, віце -президент НАМН України, 

директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України»
В.В. Корпачов, д. мед. н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології і фармакотерапії 

ендокринних захворювань ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка 
НАМН України»

В.Г. Майданник, д. мед. н., професор, академік НАМН України, завідувач кафедри педіатрії № 4 
НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Б.М. Маньковський, д. мед. н., професор, членкореспондент НАМН України, завідувач кафедри 
діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, головний ендокринолог МОЗ України

Ю.М. Мостовой, д. мед. н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України

В.І. Паньків, д. мед. н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань 
Українського науковопрактичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 
органів і тканин МОЗ України

О.М. Пархоменко, д. мед. н., професор, членкореспондент НАМН України, науковий керівник 
відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» 
НАМН України»

Н.В. Пасєчнікова, д. мед. н., професор, членкореспондент НАМН України, 
директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

В.В. Поворознюк, д. мед. н., професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології 
опорнорухового апарату ДУ «Інститут геронтології НАМН України», директор Українського 
науковомедичного центру проблем остеопорозу

С.С. Страфун, д. мед. н., професор, головний ортопедтравматолог МОЗ України, 
заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

І.М. Трахтенберг, д. мед. н., професор, академік НАМН України, членкореспондент НАН 
України, завідувач відділу токсикології ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

М.Д. Тронько, д. мед. н., професор, академік НАМН, член -кореспондент НАН України,  
віце -президент НАМН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин  
ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Ю.І. Фещенко, д. мед. н., професор, академік НАМН України, директор ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

П.Д. Фомін, д. мед. н., професор, академік НАМН України,  
завідувач кафедри хірургії № 3 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Н.В. Харченко, д. мед. н., професор, членкореспондент НАМН України, завідувач кафедри 
гастроентерології, дієтології та ендоскопії НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України

В.І. Цимбалюк, д. мед. н., професор, академік НАМН України, президент НАМН України, 
заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України»

В.П. Черних, д.ф.н., д.х.н., професор, членкореспондент НАН України,  
ректор Національного фармацевтичного університету МОЗ України 

Л.О. Яшина, д. мед. н., професор, завідувач відділення діагностики, клінічної фармакології  
і терапії захворювань легень ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Видавництво ТОВ «Тематичный проект «Здоров’я України 21 сторіччя»

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР З РОЗВИТКУ

шЕФРЕДАКТОР

Ігор Іванченко

Людмила Жданова

Олександра Мєркулова

Медична газета «Здоров’я Ук ра ї ни». 
Тематичний номер «Пульмонологія, алергологія, риноларингологія» 

Засновник – Іванченко Ігор Дмитрович

Свідоцтво КВ №148753846Р від 15.01.2009 р.
Передплатний індекс 37631

Редакція має право публікувати матеріали,  
не поділяючи точки зору авторів. 
За достовірність фактів, цитат, імен, географічних назв 
та інших відомостей відповідають автори.
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів 
несе рекламодавець. 

Передрук матеріалів допускається тільки з дозволу 
редакції. Рукописи не повертаються і не рецензуються.

Медична газета «Здоров’я України». Тематичний номер 
«Пульмонологія, алергологія, риноларингологія»  
є спеціалі зованим виданням для медичних установ 
та лікарів.

Адреса для листів:  
вул. Механізаторів, 2, м. Київ, 03035. 
Email: zu@healthua.com;  www.healthua.com

Контактні телефони:
Редакція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (044) 5218697
Відділ маркетингу . . . . . . . . . . . (044) 5218691 (92, 93) 
Відділ передплати та розповсюдження    (044) 3644028
Підписано до друку березень 2018
Газету віддруковано у ДП «Преса України»,  
м. Київ, просп. Перемоги, 50

Замовлення №                    . Наклад 15 000 прим.

Тематичний номер • Лютий 2018 р. 





12

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ 
ОГЛЯД

Современное украинское медицинское сообщество столкнулось с рядом изменений в системе 
здравоохранения. И если глобальная реформа всей системы –  дело недалекого, но будущего, 
то использование принципов доказательной медицины в рутинной практике –  абсолютная 
необходимость. Несмотря на разъяснения государственных экспертов, многие моменты для 
практикующих врачей остаются не до конца понятными. В частности, в конце 2017 года в социальных 
сетях и СМИ разгорелась небезынтересная полемика, в ходе которой некоторые врачи и общественные 
деятели выступили против использования фитотерапии в официальной клинической практике, 
мотивируя свою позицию тем, что доказательная медицина не рекомендует применять в лечении 
пациентов препараты с недоказанной эффективностью, к которым и относятся в своем большинстве 
средства растительного происхождения. Разумеется, такие громкие высказывания не остались без 
ответа медицинского сообщества, ведь фитотерапия фитотерапии рознь, следовательно, чрезмерная 
категоричность взглядов в данном контексте является излишней.

Фитотерапия является не только 
древней медицинской практикой, 
но и современным инстру ментом 
в работе врачей большинства спе-
циальностей. Другое дело, что дока-
зательная медицина выдвигает новые 
требования к фитотерапии. Сегодня 
претендовать на звание рекомендо-
ванного клиническими рекоменда-
циями, протоколами и алгоритмами 
фитопрепарата может очень ограни-
ченное число лекарственных средств. 
Это связано с тем, что в рандомизи-
рованных клинических испытаниях 
изучается эффективность только тех 
стандартизированных растительных 
экстрактов, количественный и каче-
ственный состав которых остается 
неизменным независимо от года, 
месяца или дня производства. Разу-
меется, выпускать фитопрепараты, 
отвечающие данным характеристи-
кам, могут только те немногие фар-
мацевтические компании, которые 
имеют собственные площадки для 
вы ра щ и в а н и я сы рь я,  пер ераба-
тывающие фабрики, серьезные на-
учно-исследовательские подразде-
ления и т.д. Таким образом, полу-
чаемый на выходе лекарственный 
препарат по точности дозировки, 
предсказуемости фармакодинамики 
и фармакокинетики мало чем отли-
чается от препарата синтетического 
происхождения, сохраняя при этом 
все преим у щества растительного 
средства, заключающиеся, в первую 
очередь, в высочайшем уровне безо-
пасности. Примером фармацевтиче-
ского производства, выпускающего 
фитопрепараты соответствующего 
современным требовани ям дока-
зательной медицины качества, яв-
ляется немецкая компания «Бионо-
рика СЕ». Одним из наиболее изве-
стных в Украине препаратов этой 
компании является Синупрет®, до-
казавший свою эффективность в ле-
чении острого риносинусита (ОРС), 
благодаря чему попал в украинский 
и немецкий протоколы. Чем же ру-
ководствовались ученые и государ-
ственные эксперты и какие исследо-
вания позволяют сегодня говорить 
о Синупрете в разрезе доказательной 
медицины?

Немецкий протокол «Риносинусит»
В 2017 году немецкими врачебными 

обществами оториноларингологии, 
хирургии головы и шеи, общей те-
рапии и семейной медицины был 

выпущен новый протокол, содер-
жащий рекомендации по диагнос-
тике и лечению РС (Rhinosinusitis, 
017/049 und 053-012). Созданный 
в лучших традициях европейского 
рекомендательного документа про-
токол содержит современные сведе-
ния об актуальности, этиопатоге-
незе, методах диагностики и лече-
ния заболевания, а также множество 
ссылок на новейшие к линические 
исследования, обосновывающие бу-
ква льно каж дое слово гайдлайна. 
Примечательно, что фитотерапии 
РС отведен целый раздел документа, 
в котором авторы подробно разби-
рают самые известные в Германии 
растительные средства с позиции 
доказанной эффективности. В част-
ности, в протоколе отмечается, что 
экстракты эх инацеи и эвка липта 
не могут быть рекомендованы в лече-
нии РС, поскольку на сегодняшний 
день не получено достаточных обос-
нований их эффективности. Вместе 
с тем в этом разделе документа отме-
чается, что лечение ОРС запатенто-
ванным микст-экстрактом BNO 1016 
(Синупрет® экстракт) в дозе 480 мг 
в сутки, разделенной на 3 приема, 
является эффективным и безопас-
ным, что было подтверждено в ходе 
рандомизированных к линических 
исследований. В частности, речь 
идет об исследованиях и метаанали-
зах R. Jund, проводившихся в 2012, 
2013, 2015 гг. (Госпиталь Гентского 
университета, г. Гент, Бельгия). Рас-
смотрим результаты и выводы авто-
ров самого нового метаанализа.

Растительный препарат BNO 1016: 
результаты метаанализа R. Jund 
и соавт. (2015)

Важно отметить, что авторы ана-
лиза не только приводят данные соб-
ственных исследований, но и пред-
ставляют обширный обзор литера-
туры и современных гайдлайнов. 
В частности, в публикации отмеча-
ется, что основной причиной ОРС 
являются главным образом ряд ви-
русов (риновирусы, вирусы пара-
гриппа-1 и -2, коронавирусы и ви-
русы гриппа), и все они повышают 
концентрацию провоспалительных 
цитокинов и нейтрофилов. Подо-
бный тип реакции встречается при 
бактериа льной инфек ции. Так им 
образом, ОРС без труда можно оши-
боч но од нознач но д иаг ност и ро-
вать как бактериальную инфекцию 

и, следовательно, лечить антибио-
тиками, которые в вирусной и ли 
поствирусной стадии заболевания 
никак не способствуют выздоров-
лению. Стратегия современного ле-
чения ОРС заключается в снижении 
тяжести симптомов, минимизации 
продол ж ительности заболевани я 
и п редо т вращен и и ослож нен и й, 
а также возможной хронизации про-

цесса. В последние годы в Европе 
все чаще используется лечения ОРС 
с применением фитотерапевтических 
препаратов, в частности экстракта 
BNO 1016 (Бионорика СE, Ноймаркт, 
Германия). Синупрет® экстракт яв-
ляется фитониринговым препаратом 
на основе сухого экстракта фиксиро-
ванной комбинации пяти раститель-
ных препаратов, содержащей корень 
горечавки (Gentianae radix), цветки 
первоцвета (Primula f los), траву ща-
веля (Rumicis herba), цветки бузины 
черной (Sambuci Flos) и траву вер-
бены (Verbenae herba) в соотношении 
1:3:3:3:3. Препарат является стандар-
тизированным высокодозирован-
ным продуктом для лечения ОРС. 
Фармакологические исследования 
in vitro и in vivo показали, что BNO 
1016 обладает секретолитическим и 
противовирусным действием, кото-
рое дополняется противовирусной 
и антибактериальной активностью.

Материалы и методы. В исследова-
нии приняли участие 589 взрослых 

а м бу лат орн ы х па ц иен т ов о б ои х 
полов в возрасте ≥18 и ≤75 лет с кли-
ническим диагнозом ОРС (МКБ-10: 
J01.9). ОРС был определен внезап-
ным появлением по крайней мере 
трех  основных симптомов (насморк 
/ выделения из носа, постназальное 
затекание, заложенность носа, го-
ловная боль, лицевая боль / ощуще-
ние тяжести). Для включения в исс-
ледование симптомы должны были 
длиться в течение 3 или менее дней. 
Значения по шкале выраженности 
основного симптома (MSS) пациен-
тов варьировали от 8 до 12 баллов 
вк лючительно (из максима льных 
15 баллов). Из исследования были 
исключены пациенты, которых ле-
чили кортикостероидами или ан-
тибиотиками в течение последних 
4  нед, а также больные, применяв-
шие в течение последней недели про-
тивовирусные и/или иммуномодули-
рующие препараты.

Дизайн анализа. Метаанализ ба-
зируется на оценке результатов двух 
одинаковых проспективных рандоми-
зированных двойных слепых плаце-
бо-контролируемых мультицентровых 
исследований с параллельными груп-
пами, проводившихся в период 2009-
2010 гг. в 37 центрах Германии. При 
первом визите в день «0» в исследова-
ние включали амбулаторных пациен-
тов, страдающих ОРС, и рандоми-
зировали их на 2 группы. Пациенты 
первой группы принимали по 160 мг 
BNO 1016 3 раза в сутки в течение 
15  дней, участники второй группы –  
плацебо по аналогичной схеме. В ходе 
лечения пациенты ежедневно фикси-
ровали свои симптомы. При каждом 
визите в центр исследования (на 3-й, 
7-й, 10-й и 14-й дни; 2-й, 3-й, 4-й и 5-й 
визиты соответственно) оценивались 
5 симптомов по шкале MSS. Кроме 
того, во время визитов пациенты за-
полняли анкету для определения ка-
чества жизни, обусловленного состо-
янием здоровья (SNOT-20 GAV).

Место фитотерапии в доказательной медицине:  
в фокусе – острый риносинусит

Унифицированный клинический протокол первичной, вторичной 
(специализированной) и третичной (высокоспециализированной) 
медицинской помощи «Острый риносинусит» (приказ МЗ Украины 
от 11.02.2016 № 85)
пункты 5.1, 5.2, 5.3 раздела «Ресурсное обеспечение»:
…Лекарственные препараты (нумерация не влияет на порядок назначения):
• солевые растворы для носа;
• аналгетики;
• другие препараты: фитотерапевтические комбинированные  
[корень горечавки (Rаdих Gеntиаnае) + цветки первоцвета с чашечкой 
(Flоrеs Рrиmulае сum Саlyсиbus) + трава щавеля (Неrba Rumісіs) + цветки 
бузины (Flоrеs Sаmbuси) + трава вербены (Неrbа Vеrbеnае)] (Синупрет® –  
Прим. ред.); могут быть рассмотрены миртол, пеларгония;
• интраназальные глюкокортикостероиды;
• пероральные глюкокортикостероиды;
• при бактериальном ОРС: антибактериальные лекарственные 
средства с учетом текущих рекомендаций и данных о региональной 
антибактериальной чувствительности».

Справка  ЗУ 

Тематичний номер • Лютий 2018 р. 
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Результаты. За период лечени я 
значения по шка ле MSS улу чши-
лись в среднем на 10,02±1,61 балла 
до 2,47±2,55 для тех, кто  полу ча л 
BNO 1016,  и на 9,87±1,52 ба л ла 
д о  3,63±3,63  –   д л я  у ч а с т н и ко в 
г ру п п ы п ла цебо. По сра внен и ю 
с группой плацебо у больных, по-
л у чавших экстракт, наблюда лось 
снижение частоты головной боли 
на 46% (р<0,0001), лицевой боли –  
на 39% (р=0,0003), постназального 
затекания –  на 33% (р<0,0001), ри-
нореи –  на 28% (р<0,0001), за ло-
женности носа –  на 22% (р=0,0028). 
Пациенты, которых лечили экстрак-
том, чувствовали себя лучше нам-
ного раньше, чем участники группы 
плацебо. На 7-й день терапии у па-
циентов, принимавших Синупрет® 
экстракт, выздоровление отмечалось 
на день раньше по сравнению с со-
ответствующим показателем в группе 
плацебо. К концу лечения этот пока-
затель улучшился на 2,5  дня. Если 
принимать во  внимание только дан-
ные пациентов, завершивших исс-
ледование в соответствии с прото-
колом, то на фоне терапии BNO 1016 
выздоровление отмеча лось на 3,8 
дня раньше по сравнению с груп-
пой плацебо (здесь выздоровление 
регистрировали на 14-й день). При 
этом переносимость экстракта была 
сопоставима с таковой у плацебо. 
96,4% врачей и 94,8% пациентов оце-
нили переносимость препарата как 
очень хорошую или хорошую; для 
плацебо этот показатель составлял 
95,3 и 94,8% соответственно. Разли-
чия между группами лечения в конце 
терапии (1,16±3,14 балла; p<0,0001) 
и качество жизни по оценкам па-
циентов (p=0,0015) бы ли статис-
тически значимыми в пользу BNO 
1016. Авторы метаанализа пришли 
к вывод у, что ежедневный прием 
480 мг BNO 1016 в течение 15 дней 
является эффективным методом ле-
чения ОРС.

Почему это работает?
Благодаря уникальному сочетанию 

компонентов  Синупрет® экстракт об-
ладает широким спектром действия, 
препарат специа льно разработан 
для лечения ОРС. Доказано, что для 
 Синупрета свойственна дозозависимая 
секретолитическая и противовоспа-
лительная активность. Так, действие 
биофлавоноидов в составе Синупрета 
повышает секрецию хлорида (путем 
активизации транспортировки хлора 
через канал CFTR- муковисцидозного 
трансмембранного регулятора прово-
димости), разжижает секрет (за счет 
стимуляции секреции хлора респи-
раторный эпителий становится более 
увлажненным), стимулирует мукоци-
лиарный клиренс (повышает частоту 
биения ресничек мерцательного эпи-
телия). Именно эти действия обеспе-
чивают реализацию секретолитиче-
ского эффекта. Синупрет® экстракт 
в значительной степени сни жает 
выделение таких провоспалительных 
цитокинов, как интерлейкин (ИЛ) 
-1b, ИЛ-6, ИЛ-17 и интерферон γ, до-
зозависимо уменьшает объем экссу-
дата и количество воспалительных 
клеток в нем, ингибирует продукцию 
простагландина PGE2, сни жение 
количества которого зависит от по-
давления циклооксигеназы 2. Кроме 
того, Синупрет® экстракт уменьшает 

выраженность воспаления в слизистой 
оболочке носа и придаточных пазух, 
разжижает секрет, снижает его вяз-
кость и способствует выведению слизи. 
Стоит отметить, что Синупрет® экст-
ракт также влияет и на этиологические 
факторы ОРС –  вирусы (гриппа, пара-
гриппа, риновирусов человека, вирусов 
Коксаки, аденовирусов и респиратор-
но-синцитиальных вирусов) и бакте-
рии (Staphylococcus aureus и Streptococcus 
pyogenes).

Таким образом, Синупрет® экст
ракт обладает всеми преимуществами 

 растительного средства и высоко
технологичного фармакологического 
препарата одновременно. Тщательно 
 подобранный состав, обоснованный 
режим дозирования и высочайшее ка
чество производства согласно стан
дартам фитониринговой терапии –  вот 
те причины, по которым  Синупрет® се
годня включен в авторитетные евро
пейские протоколы по лечению ОРС, 
при этом отечественный протокол 
(«Острый риносинусит», приказ МЗ 
Украины от 11.02.2016 № 85) не яв
ляется исключением. Возвращаясь 

к теме,  затронутой в начале статьи, 
сомневающимся в эффективности фи
тотерапии хочется ответить, что вре
мена, когда рекомендательные прото
колы основывались лишь на эмпириче
ских данных лечения, давно прошли. 
Современные европейские гайдлайны, 
в том числе и украинский документ 
«Острый риносинусит», рекомендуют 
только те методы лечения, которіе со
ответствуют  принципам доказатель
ной медицины.

Подготовила Александра Меркулова ЗУ
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Впервые детальное описание заболева-
ния легких, остро возникшего у фермера 
после работы по заготовке сена, пред-
ставил J. Campbell в 1932 г. [2]. В 1967 г. 
J. Pepys для обозначения заболевания 
легких, связанного с гиперчувствитель-
ностью к ингаляционным органическим 
антигенам, предложил термин «экзоген-
ный аллергический альвеолит» [3]. Этот 
термин использовался до принятия Все-
мирной организацией здравоохранения 
в 1990 г. Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра –  с этого вре-
мени экзогенный аллергический альвео-
лит именуется как гиперсенситивный 
пневмонит (код МКБ 10: J67).

Основной причиной возникновения ГП 
служат бактериальные, грибковые, белко-
вые антигены животного происхождения, 
антигены растительного происхождения 
и медикаментозные аллергены [4].

Чаще всего ГП развивается у тех, кто 
трудится в сельскохозяйственном секторе 
экономики (на птицеводческих фермах, 
в животноводческих комплексах, зерно-
вых хозяйствах и др.), а также на предпри-
ятиях пищевой (производство пива, мо-
лочных продуктов, дрожжей, сыров и др.), 
текстильной и швейной (обработка меха, 
хлопка, льна), химической и фармацев-
тической (производство моющих средств, 
пластмасс, красителей, лекарственных 
препаратов), деревообрабатывающей 
 (обработка древесины, производство бу-
маги) промышленности [5]. В последние 
годы наблюдается значительный рост 
заболеваемости ГП, что связано прежде 
всего с вдыханием бытовых аллергенов [4].

Основную роль в патогенезе ГП играют 
иммунокомплексные аллергические реак-
ции, хотя возможны аллергические реак-
ции другого типа (цитотоксического и за-
медленного) [6]. Циркулирующие иммун-
ные комплексы и специфические антитела 
активизируют систему комплемента и аль-
веолярные макрофаги. Последние выде-
ляют интерлейкин-2, хемотаксические 
факторы, протеолитические ферменты, 
активные кислородные радикалы, спо-
собствуют росту фибробластов, продук-
ции коллагена. В результате развивается 
альвеолобронхиолит, происходит фибро-
зирование интерстиция. При длительном 
или многократном поступлении в легкие 
антигена или вещества, обладающего адъ-
ювантным свойством, развивается аллер-
гическая реакция замедленного типа, что 
приводит к образованию гранулем [7].

Различают острую, подострую и хро-
ническую формы ГП.

Острая форма ГП
Патоморфологическим субстратом 

острой формы ГП является альвеолит, 

часто в сочетании с бронхиолитом. Отек 
и инфильтрация альвеол, межальвеоляр-
ных перегородок, стенок бронхиол лим-
фоцитами, плазматическими клетками, 
нейтрофилами, гистиоцитами характерны 
для острой формы ГП.

Клинические проявления острой формы 
ГП развиваются, как правило, через 4-12 ч 
после попадания антигена в легкие. Ха-
рактерными симптомами болезни явля-
ются озноб, повышение температуры тела, 
одышка, кашель (сухой или со скудной 
слизистой мокротой), общая слабость, боль 
в груди, мышцах, суставах, головная боль. 
Наряду с этим у некоторых больных могут 
возникать приступы затрудненного дыха-
ния, явления вазомоторного ринита.

В период острой фазы болезни при аус-
культации определяется крепитация, не-
редко над всей поверхностью легких. При 
наличии явлений бронхоспазма прослу-
шиваются сухие свистящие хрипы.

В случаях прекращения контакта с анти-
геном перечисленные симптомы могут ис-
чезать без лечения в течение сравнительно 
короткого времени (12-48 ч). Если же кон-
такт с причинным агентом продолжается, 
острая форма болезни принимает прогрес-
сирующее течение и прогноз заболевания 
становится значительно более серьезным.

В клиническом анализе крови у боль-
ных острой формой ГП часто присут-
ствуют лейкоцитоз, сдвиг влево лейкоци-
тарной формулы, увеличение скорости 
оседания эритроцитов. У некоторых па-
циентов может определяться умеренная 
эозинофилия. Указанные изменения 
неспецифичны и должны учитываться 
в первую очередь для оценки активности 
и тяжести патологического процесса [4].

При рентгенографии органов грудной 
полости обычно определяется диффузное 
снижение прозрачности по типу мато-
вого стекла, иногда с усилением легоч-
ного рисунка. Часто имеют место явле-
ния легочной диссеминации.

Наиболее точно признаки альвеолита 
идентифицируются методом компьютер-
ной томографии (КТ) высокого разреше-
ния. КТ-паттерн альвеолита представлен 
узелками (nodules), расположенными 
плотно друг к другу и занимающими прак-
тически всю площадь среза. В отличие 
от узелков, расположенных в интерстиции 
бронхососудистых пучков, междольковых 
перегородок (саркоидоз и другие грануле-
матозные заболевания), имеющих плот-
ную структуру и четкие очертания (sharp 
nodules), узелки, обусловленные отеком 
и инфильтрацией альвеол, имеют мало-
интенсивную плотность и размытые гра-
ницы (blurry nodules) –  рисунок 1.

При распространении отека со сте-
нок альвеол на септальный интерстиций 

(перегородки между ацинусами и вторич-
ными легочными дольками) узелковый 
паттерн трансформируется в диффуз-
ное снижение прозрачности паренхимы 
по типу матового стекла (рис. 2).

Острая форма ГП обычно хорошо под-
дается лечению глюкокортикостероидами 
(ГКС). На рисунке 3 продемонстрирована 
динамика КТ-данных после проведения 
ГКС-терапии в течение 1 месяца.

Детальный опрос больного в большин-
стве случаев позволяет установить источ-
ник аллергена, а последующее аллерго-
логическое обследование –  провести его 
идентификацию.

Подострая форма ГП
При воздействии на организм неболь-

ших доз антигена далеко не всегда удается 
выявить четкую временную взаимосвязь 
между поступлением антигена в организм 
и клиническими проявлениями болезни. 
В таких случаях начало болезни имеет 
слабо выраженный характер, и больные 
далеко не всегда обращаются к врачу свое-
временно. Постепенное развитие призна-
ков болезни затрудняет (как для врача, так 
и для больного) выявление связи между 
симптомами и воздействием какого-либо 
конкретного профессионального или бы-
тового фактора. В этих случаях речь идет 
о подострой форме заболевания.

Патоморфологической основой под-
острой формы ГП является образование 
эпителиоидноклеточных неказеозных 
гранулем саркоидного типа.

К линическая картина подострой 
формы ГП характеризуется одышкой при 
умеренной физической нагрузке, каш-
лем с небольшим количеством слизистой 
мокроты, субфебрильной температурой 
тела, повышенной утомляемостью, сни-
жением апатита, потерей веса.

В диагностике ГП определенное зна-
чение придается выявлению специфи-
ческих преципитинов (преципитиру-
ющих  антител), относящихся к классу 
 иммуноглобулинов G [9]. Однако следует 

отметить, что выявление преципитиру-
ющих антител у лиц, контактирующих 
с определенным антигеном, не имеет 
самостоятельного значения. Обнару-
жение преципитинов в первую очередь 

 свидетельствует о контакте с соответ-
ствующим антигеном и наличии к нему 
гиперчувствительности. Так, например, 
у фермеров, не имеющих признаков ГП, 
в 10-50% случаев выявляются специфиче-
ские антитела [10].

Полезная информация может быть 
получена при исследовании жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа. Изменения 
клеточного состава лаважной жидкости 
характеризуются увеличением общего 
числа клеток и процентного содержания 
лимфоцитов (от 20-30 до 70-90% общего 
клеточного состава) [11].

Ряд исследователей предлагают при-
менять для диагностики ГП ингаляци-
онный провокационный тест [12]. Он оце-
нивается как положительный в случаях, 
если после вдыхания аэрозолей, содер-
жащих предполагаемые антигены, субъ-
ективное состояние больного ухудшается 
(оценивается больным как гриппоподоб-
ное), повышается температура тела, ча-
стота дыхания, уменьшается жизненная 
емкость легких, снижается их диффузи-
онная способность. Проведение провока-
ционных ингаляционных тестов в острой 
стадии наиболее информативно, однако 
сопряжено с ухудшением состояния боль-
ного, менее информативно –  в подострой, 
практически бесполезно –  в хронической 
стадии болезни. Кожные тесты не полу-
чили широкого распространения из-за 
высокого процента отрицательных ре-
зультатов при наличии развернутой кли-
нической картины болезни [13].

Таким образом, несмотря на наличие 
лабораторных тестов, диагноз ГП остается 

Гиперсенситивный пневмонит: клиническая 
и радиологическая семиотика, лечение

В.К. Гаврисюк

Гиперсенситивный пневмонит (ГП) –  заболевание, в основе которого лежит иммунологически индуцированное 
воспаление легочной паренхимы с вовлечением в патологический процесс стенок альвеол и бронхов вследствие 
неоднократного вдыхания разнообразных органических антигенов [1].

В.К. Гаврисюк, член-корр. НАМН Украины, д. мед. н., профессор,  
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев

Рис. 1. Слева –  КТ больного М., 38 лет, саркоидоз легких: узелки, расположенные 
в интерстиции; справа –  КТ больного И., 31 года, альвеолит как проявление ГП: узелки, 

локализованные в альвеолярных пространствах

Рис. 2. КТ больной О., 37 лет, ГП, острая форма; 
слева –  до лечения, плотность паренхимы: -763 HU;  

справа –  спустя 6 нед после проведения двухступенчатой терапии дексаметазоном 
и метилпреднизолоном (МП), плотность паренхимы: -896 HU

Рис. 3. КТ больного О., 22 лет, ГП, острая форма; 
слева –  до лечения, справа –  спустя 1 мес после ГКС-терапии
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клиническим. Самое главное в диагно-
стике ГП –  помнить о возможности его 
развития, проводить детальный анализ 
производственных факторов, бытовых ус-
ловий, географических и климатических 
особенностей местности проживания 
больного и использовать метод исключе-
ния альтернативных диагнозов.

Изменения на КТ у больных подострой 
формой ГП кардинально отличаются 
от КТ-паттерна острой формы [14, 15]. 
Эпителиоидноклеточные гранулемы, диф-
фузно локализованные в субплевральном 
интерстиции, расположенном под висце-
ральной плеврой, и в интерстиции меж-
дольковых перегородок, обусловливают 
образование участков матового стекла 
с  довольно четкими границами (рис. 4).

Часто гранулемы сливаются в конгло-
мераты, образуя узелки различной вели-
чины и уплотнения вдоль бронхососуди-
стых пучков (рис. 5).

У пациентов с подострой формой ГП 
часто наблюдается увеличение бронхо-
пульмональных лимфатических узлов, 
однако, в отличие от лимфаденопатии при 
саркоидозе, размеры прикорневых узлов 
по короткой оси редко превышают 15 мм.

ГКС-терапия больных подострой 
формой ГП, как правило, эффективна, 
вместе с тем сроки разрешения процесса 
могут варьировать в широких пределах –  
от нескольких недель (рис. 4) до несколь-
ких месяцев (рис. 5).

Необходимо отметить, что, в отличие 
от острой формы ГП, при которой в зна-
чительной части случаев удается опреде-
лить связь развития симптомов с ингаля-
цией аллергена, диагностика подострой 
формы часто затруднена.

Клиническая семиотика (одышка, не-
продуктивный кашель, субфебрильная 
температура тела) у больных подострой 
формой ГП имеет неспецифический ха-
рактер и может рассматриваться только 
по критерию совместимости с диагнозом.

Достаточно специфичным для ГП явля-
ется КТ-паттерн патологических измене-
ний в паренхиме –  множественные участки 
снижения прозрачности по типу матового 
стекла, распределенные в различных 
зонах легких. Этот паттерн существенно 
отличается от характера КТ-изменений 
при идиопатических интерстициальных 
пневмониях, но он также характерен и для 
токсических, прежде всего лекарственно-
индуцированных, пневмонитов –  такой 

диагноз всегда должен рассматриваться 
в качестве альтернативного.

Таким образом, в случаях неустановлен-
ной связи развития клинических симпто-
мов с ингаляцией какого-либо аллергена 
диагностика ГП должна основываться 
на характерных КТ-признаках, исключе-
нии альтернативных диагнозов при нали-
чии совместимой клинической семиотики.

Хроническая форма ГП
При продолжении контакта с аллерге-

ном и отсутствии специфической терапии 
с течением времени в легких начинают 
преобладать пролиферативные процессы, 
гранулемы трансформируются в соедини-
тельнотканные структуры. Морфологиче-
ская картина хронической стадии ГП пол-
ностью теряет черты своей относительной 
специфичности. В связи с этим  отсутствие 
гранулем в биопсийном материале не ис-
ключает диагноз ГП [16].

В клинической картине доминируют 
симптомы респираторной недостаточно-
сти, а на КТ –  признаки распространен-
ного фиброза легких (рис. 6).

Установить, предположительно, ГП в ка-
честве причины фиброза легких можно 
лишь на основании данных профессио-
нального анамнеза –  длительный стаж 
работы в контакте с органическими ал-
лергенами. Поскольку в этих случаях не-
возможно исключить наличие активного 
гранулематозного процесса в легких, па-
циенту целесообразно назначить пробную 
ГКС-терапию с оценкой эффективности 
на основании клинических и функцио-
нальных данных, прежде всего динамики 
показателя диффузионной способности 
легких. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что пациенты с хронической фор-
мой ГП, как правило, относятся к старшей 

 возрастной группе и помимо респиратор-
ной недостаточности имеют сопутствую-
щие заболевания, ограничивающие воз-
можности применения ГКС. В связи с этим 
решение о назначении ГКС-терапии сле-
дует принимать после тщательного ана-
лиза соотношения «польза-риск».

Лечение
ГКС я в л я ются п репаратам и вы-

бора в лечении больных ГП [4, 13]. При 
острой форме заболевания рекоменду-
ется применение ступенчатой терапии: 
дексаметазон внутривенно (по 8-16 мг 
в сутки в зависимости от тяжести тече-
ния) на протяжении 7-10 дней с после-
дующим приемом МП перорально в дозе 
0,2-0,4 мг/кг/сут с учетом степени тяже-
сти альвеолита. Дексаметазон в среднем 
в 5 раз превосходит МП по степени про-
тивовоспалительной активности, в связи 
с этим его применение обеспечивает 
максимальный противовоспалитель-
ный эффект на старте терапии. Дозу МП 
сохраняют неизменной в течение 4 нед, 
после этого ГКС-терапию продолжают 
в режиме снижения дозы на 2 мг/нед 
до полной отмены.

При подострой форме ГП лечение на-
чинают с приема таблетированного МП 
в дозе 0,4 мг/кг/сут в течение 4 нед, затем –  
в режиме снижения дозы такими темпами, 
чтобы к концу 3-го мес она составила 
0,2 мг/кг/сут. После этого проводят кон-
трольное КТ-исследование, при наличии 
положительной динамики лечение про-
должают в режиме постепенного снижения 
дозы до 0,1 мг/кг/сут к концу 6-го месяца. 
Основанием для отмены ГКС-терапии яв-
ляется разрешение процесса.

У некоторых пациентов с подострой 
формой ГП наблюдается резистентность 
к ГКС-терапии, которая довольно часто 
отмечается и при других гранулематозных 
заболеваниях. По нашим данным, у боль-
ных саркоидозом легких резистентность 
к ГКС-терапии встречается в 17% случаев.

Резистентность к ГКС-терапии диф-
ференцируют на абсолютную и отно-
сительную. Случаи абсолютной рези-
стентности регистрируются у больных 
с признаками прогрессирования или ста-
билизации процесса через 3 мес  лечения 
МП в  стартовой дозе 0,4 мг/кг/сут в тече-
ние 1-го мес с  последующим снижением 
дозы до 0,2   мг/кг/сут к концу 3-го месяца. 
То есть абсолютная резистентность озна-
чает  отсутствие какого-либо положитель-
ного эффекта от использования адекват-
ной дозы препаратов и режима терапии. 
Относительная резистентность к ГКС-
терапии констатируется в случаях прогрес-
сирования или стабилизации процесса при 
снижении дозы МП с 0,2 мг/кг/сут до под-
держивающей (0,1 мг/кг/сут) в период 
с 4-го до 6-го мес при наличии признаков 
регрессии на этапах стартовой терапии на 
фоне использования первоначально более 
высоких доз МП.

Абсолютная резистентность служит 
 основанием для отмены ГКС и назначения 
метотрексата в дозе 15  мг/нед. В случаях 
относительной резистентности проводится 
комбинированное лечение ГКС и мето-
трексатом –  необходимо вернуться к дозе 
МП, равной 0,2 мг/кг/сут, и добавить ме-
тотрексат по 10 мг/нед. Лечение метотрек-
сатом требует мониторинга количества 
лейкоцитов, тромбоцитов и содержания 
аланинаминотрансферазы в перифериче-
ской крови (через 2 нед после начала тера-
пии, далее –  1 раз в 3-4 нед).

Рисунок 7 демонстрирует положитель-
ный эффект комбинированной терапии 
после безуспешного лечения МП при 
снижении его дозы до поддерживающей.

В заключение следует отметить, что слу-
чаи резистентности к ГКС-терапии у па-
циентов с подострой формой ГП все же 
достаточно редки, у большинства больных 
своевременное лечение ГКС позволяет до-
стичь разрешения процесса с восстановле-
нием вентиляционной функции и диффу-
зионной способности легких.
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Рис. 6. КТ больного М., 60 лет, ГП, хроническая 
форма: распространенный фиброз легких, 

тракционные бронхоэктазы в S6 слева

Рис. 4. КТ больной Б., 62 лет, ГП, подострая форма; 
слева –  до лечения: обширные участки снижения прозрачности паренхимы по типу матового 

стекла; справа –  спустя 4 нед после проведения терапии МП: разрешение процесса

Рис. 5. КТ больной О., 54 лет, ГП, подострая форма; 
слева –  до лечения: участки снижения прозрачности паренхимы по типу матового стекла 

в сочетании с узелками и уплотнениями вдоль бронхососудистых пучков; 
справа –  спустя 6 мес после проведения терапии МП: разрешение процесса

Рис. 7. КТ левого легкого  больной Р., 38 лет, ГП, подострая форма: 
А.  Визит 2 –  спустя 3 мес после назначения МП в стартовой дозе 24 мг/сут с последующим 

снижением; пациентка принимает МП по 12 мг/сут, назначено продолжение ГКС-терапии 
в режиме снижения дозы до 6 мг/сут к концу 6-го мес; 

Б.  Визит 3 –  спустя 6 мес после начала лечения; доза МП –  6 мг/сут: существенной динамики  
КТ-данных не наблюдается, назначен метотрексат по 10 мг/нед, доза МП увеличена до 12 мг/сут; 

В.  Визит 4 –  после 3-месячной комбинированной терапии: площадь участков матового стекла 
и узелковая диссеминация уменьшились
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Інгаляційні кортикостероїди (ІГКС)
Док а зи, що от ри ман і in v itro, 

свідчать про те, що запалення, ви-
к ликане ХОЗЛ, обмежено реаг ує 
на кортикостероїди. Разом з тим  
деякі ліки, включаючи b

2
-агоністи, 

теофілін або макроліди, здатні ча-
стково сприяти підвищенню чутли-
вості до кортикостероїдів при ХОЗЛ 
[11, 112]. К лінічне значення цього 
ефекту ще не було повністю вста-
новлено.

У клінічних умовах дані про за-
стосу ванн я дозоза леж ного лік у-
вання та безпеку довготрива лого 
л ік у ванн я (>3 рок ів) інга л яцій-
ними кортикостероїдами у пацієн-
тів із ХОЗЛ є недостатніми та потре-
бують подальшого вивчення [109]. 
Через те що вплив ІГКС при ХОЗЛ 
може зазнати змін унаслідок супут-
нього використання бронхолітиків 
трива лої ді ї, ці дві терапевтичні 
схеми обговорюються окремо.

У бі льшості проведених дослі-
джень було встановлено, що регу-
лярне лікування лише ІГКС не дає 
довготривалого ефекту ані на зни-
ження показника ОФВ

1
, ані на змен-

шення випадків смертності пацієн-
тів, хворих на ХОЗЛ [114]. Результати 
дослідження та метааналізу, що були 
проведені для оцінки впливу регу-
лярного лікування із застосуванням 
самих лише ІГКС на рівень смерт-
ності у пацієнтів із ХОЗЛ, не надали 
остаточного підтвердження щодо 
переваг прийому останніх [114]. Під 
час дослідження TORCH було вияв-
лено, що вищий рівень смертності 
спостерігався у пацієнтів, які от-
римували лікування із використан-
ням лише флутиказону пропіонату 
на відміну від тих, хто отримував 
терапію на основі плацебо або ком-
бінації сальметеролу з флутиказону 
пропіонатом [115]. Утім, підвищення 
рі вн я смер т ност і серед па ц ієн-
тів із ХОЗЛ не спостерігалося, які 
прий мали флутиказону фуорат у до-
слідженні SUMMIT [116].

ІГКС у комбінації з бронхолітичною 
терапією тривалої дії. У пацієнтів, 
які страждають на ХОЗЛ середнього 
й тяжкого ступеня і у яких періо-
дично спостерігаються загострення, 
лікування із застосуванням ІГКС 
у поєднанні з препаратами БАТД є 
більш ефективним, аніж викори-
стання однокомпонентної терапії 
щодо покращення функції легень, 
загального стану здоров’я та змен-
шення випадків загострень [117, 118]. 
У клінічних дослідженнях, присвя-
чених вивченню причин смертності, 
не було продемонстровано статис-
тично значущого впливу комбіно-
ваної терапії на рівень виживання 
[115, 116]. Більшість досліджень, під 
час яких були встановлені переваги 
лікування фіксованою комбінацією 
БАТД/ІГКС порівняно із застосу-
ванням монотерапії препарату БАТД 
щодо кількості загострень, прово-
дили за участю пацієнтів, у яких 
 загострення  спостерігалося мінімум 
1 раз за попередній рік [117].

Під час практичного рандомізо-
ваного клінічного дослідження, що 
проводилося в зак ладах надання 
первинної медичної допомоги у Ве-
ликій Британії, порівнювали ефек-
тивність комбінованої терапії із за-
стосуванням БАТД/ІГКС порівняно 
зі звичайним лікуванням. Отримані 
результати засвідчили, що кількість 
загострень середнього і тя ж кого 
ступеня (первинна кінцева точка) 
зменшилася на 8,4%, суттєво по-
кращилися показники за оціноч-
ним тестом при ХОЗЛ (CAT), нато-
мість відмінностей стосовно звер-
нення хворих до закладів охорони 
здоров’я чи кількості захворювань 
на пневмонію зафіксовано не було. 
Проте давати рекомендації, спира-
ючись лише на ці результати, доволі 
складно через неоднорідність тера-
пії, яку застосовували у групі паці-
єнтів, що отримували стандартне 
лікування [119].

Ретроспективний аналіз на основі 
декількох досліджень показав, що 
к і л ьк іст ь еози нофі л і в у мок ро-
тинні та крові може бути біомар-
кером щодо передбаченн я ефек-
тивності ІГКС, особливо стосовно 
запобігання загостренням, проте 
через відсутність ключових доказів 
це не може бути рекомендовано для 
застосування у рутинній лікуваль-
ній практиці.

Потрійна  
інгаляційна терапія

Кроком у перед в інга л яційній 
терапії є лік ування препаратами 
БАТД в поєднанні з препаратами 
АХПТД та ІГКС (потрійна терапія) 
[139]. Доповнення лікування на ос-
нові препаратів БАТД/ІГКС препа-
ратами АХПТД покращує функцію 
легень та підвищує якість фактич-
них результатів, оцінених самими 
пацієнтами, особливо стосовно ри-
зику виникнення загострень [141, 
144-146].

У рандомізованому контрольному 
дослідженні не було встановлено 
жодних переваг зменшення кіль-
кості загострень унаслідок додат-
кового призначення ІГКС у схемі 
БАТД/АХПТД. Натомість у рандо-
мізованому контрольному дослі-
дженні, що проводилося в паралель-
них групах із подвійним засліплен-
ням, було продемонстровано, що 
терап і я із застосу ван н я м т рьох 
препарат і в ма ла к ращі к л і н ічні 
результати порівняно з тіотропієм 
в пацієнтів із симптоматичними 
проявами ХОЗЛ, ОФВ

1
 <50% та пе-

ріодичними загостреннями в ана-
мнезі [148]. В іншому рандомізова-
ному контрольному дослідженні, що 
проводилося в паралельних групах 
із подвійним засліпленням, було 
підтверджено переваги призначення 
терапії із застосуванням трьох пре-
паратів в одному інгаляторі порів-
няно з терапією з використанням 
ІГКС/БАТД у пацієнтів із прогресу-
ючим ХОЗЛ [149].

Пероральні глюкокортикоїди
Вж и в а н н я пер ора л ьн и х гл ю -

кокортикої дів вик ликає чима ло 
 побіч н и х ефек т і в, у том у ч исл і 

стероїдну міопатію [150], яка може 
призвести до слабкості м’язів, по-
гіршити їхню функціона льність, 
спричинити дихальну недостатність 
при ХОЗЛ. Застосування систем-
них глюкокортикоїдів, які призна-
чаються для лікування загострень 
у госпіта лізованих пацієнтів або 
у відділеннях невідк ладної допо-
моги, сприяло зменшенню кілько-
сті випадків відсутності відповіді 
на лікування, рівня рецидивів, по-
кращенню функції легень і задишки 
[151]. Водночас сьогодні перспек-
тивні дослідження довготривалих 
результатів прийому пероральних 
глюкокортикоїдів у пацієнтів, які 
хворіють на ХОЗЛ і стан яких є ста-
більним, обмежені [152, 153]. Незва-
жаючи на те що пероральні глюко-
кортикоїди відіграють важливу роль 
при наданні невідкладної медичної 
допомоги під час загострень, вони 
не можуть бути рекомендовані у по-
всякденному лікуванні ХОЗЛ через 
відсутність переваг з огляду на ви-
сокий рівень системних ускладнень.

Інгібітори фосфодіестерази‑4
Ефективність. Основна дія інгі-

біторів фосфодіестерази-4 (ФДЕ-4) 
пол ягає у зменшенні запа ленн я 
шляхом гальмування розпаду вну-
трішньоклітинних циклічних АМФ 
[154]. Рофлуміласт –  пероральний 
препарат, який приймають 1 раз 
на добу та який не справляє прямої 
бронхолітичної ді ї. Рофлу мі ласт 
покращує стан при загостреннях 
середнього і тяжкого ступеня, що 
лікуються системними кортикосте-
роїдами у пацієнтів, які стражда-
ють на хронічний бронхіт, ХОЗЛ 
тяжкого та дуже тяжкого ступеня 
і раніше багато разів переживали за-
гострення захворювання [155]. По-
зитивний вплив на функцію легень 
також спостерігається тоді, коли 
рофлуміласт доповнює лікування 
бронхолітиками тривалої дії [156], 
а також у тих пацієнтів, які не при-
ймають БАТД/ІГКС систематично 
[156]. Сприятлива дія рофлуміласту 
частіше спостерігається у пацієнтів 
із попереднім досвідом госпіталі-
зацій з приводу гострих приступів 
хвороби [158, 159]. Наразі дослі-
джень для порівняння ефективності 
рофлумі ласту та ІГКС не прово-
дили.

Антибіотики
У більш ранніх дослідженнях тривале 

вживання антибіотиків не продемон-
струвало особливого ефекту щодо час-
тоти виникнення загострень при ХОЗЛ 
[161, 162]. Дослідження, присвячене 
вивченню ефективності  застосування 
антибіотикопрофілактики в зимовий 

період упродовж 5  років, засвід-
чило, що жодних переваг не встанов-
лено [163]. У більш пізніх досліджен-
нях було показано, що регулярне 
застосування антибіотиків здатне 
зменшити частоту виникнення за-
гострень [164, 165].

Прийом азитроміцину (по 250 мг/день 
або по 500 мг 3  рази на тиждень) чи 
еритроміцину (по 500 мг 2 рази 
на день) упродовж одного року па-
цієнтами, схильними до загострень, 
зменшує ризик їх виникнення порів-
няно зі звичайним лікуванням [166-
168]. Дані ретроспективного аналізу 
свідчать про те, що для активних 
курців такий результат є суттєво 
гіршим [159]. Повідомлення щодо 
ефективності чи безпеки постійного 
лікування азитроміцином для запо-
бігання розвитку загострень ХОЗЛ 
упродовж більш ніж одного року 
відсутні.

Проведення пульс-терапії із за-
ст осу в а н н я м моксифлокса ц и н у 
(400 мг/день упродовж 5 днів кожні 
8 тижнів) у пацієнтів, що хворіють 
на хронічний бронхіт і мають часті 
загострення, не продемонструвало 
жодного позитивного ефекту щодо 
зменшення рівня виникнення заго-
стрень у цілому [169].

Муколітики (відхаркувальні  
засоби, мукорегулятори) 
та антиоксиданти  
(N‑ацетилцистеїн,  
карбоцистеїн)

У п а ц ієн т і в,  я к і  с т р а ж д а ю т ь 
на ХОЗЛ і не приймають інгаляційні 
кортикостероїди, регулярна терапія 
із застосуванням муколітиків, на-
приклад карбоцистеїну чи N-аце-
тилцистеїну, здатна зменшити час-
тоту загострень і незначною мірою 
покращити загальний стан здоров’я 
[170, 171].

З огляду на неоднорідність груп 
пацієнтів, що бра ли у часть у до-
слідженнях, дані про дозування та 
супутнє лікування наразі відсутні, 
на підставі яких можна було б од-
нозначно визначити потенційн у 
цільову групу, яка отримуватиме 
лікування із застосуванням анти-
оксидантів при ХОЗЛ [171].

Висновок
На жаль, формат газетної статті 

не дозволяє висвітлити всі поло-
ження оновленого документа. Проте 
нагадуємо, що повний текст реко-
мендацій, а також список літератури 
знаходяться у відкритому доступі 
на офіційному сайті Глобальної іні-
ціативи з хронічного обструктив-
ного захворювання легень за адре-
сою: http://goldcopd.org/.

    GOLD‑2018: що нового?
Продовження. Початок на стор. 3. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПИТАННЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ

Особливої уваги сьогодні заслуговують ті сфери охо-
рони здоров’я, де антибіотики (АБ) використовують 
масово. Яскравим прикладом є респіраторна медицина: 
щодня до лікарів терапевтичного, отоларингологічного, 
пульмонологічного профілю звертаються хворі, які по-
требують антибактеріальної терапії. Тож як лікувати 
ефективно, запобігати ускладненням і не сприяти при 
цьому селекції антибіотикорезистентних штамів? Це пи-
тання практичні лікарі ставлять перед собою щодня. 

У ході роботи конференції з до-
повіддю «Проблема антибіотико-
терапії при лікуванні синуситів» 
виступила професор курсу отола
рингології кафедри дитячої хірургії 
та отоларингології ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний 
університет» (м. Чернівці), доктор 
медичних наук Світлана Анатоліївна 
Левицька.

– Перший АБ був синтезований понад 60 років тому. 
На той час це вважалося величезним проривом у ліку-
ванні багатьох захворювань. Проте в ході терапії АБ 
мікроорганізми набувають резистентності, і це усклад-
нює лікування.

Одне з найчастіших захворювань на земній кулі –  
риносинусит, РС (запалення навколоносових пазух). 
Так, щороку у 3 млн українців діагностують гострий 
РС (ГРС); це захворювання посідає п’яте місце серед 
патологій, лікування яких потребує призначення анти-
бактеріальних препаратів, і ускладнює близько 5% усіх 
випадків гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

Раніше вважалося, що ГРС має виключно бакте-
ріальну природу, зараз твердять, що РС здебільшого 
викликають віруси. За даними статистики, щороку 
поширеність ГРС серед дорослого і дитячого насе-
лення становить 15 і 5% відповідно. У 2-5% випадків 
ГРС спричиняють бактерії і такі хворі потребують 
лікування АБ. У 87-90% пацієнтів із ГРВІ за даними 
комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної то-
мографії мають катаральне запалення пазух. Склад-
ність полягає в тому, що бактеріальний РС зазвичай 
розвивається на тлі вірусного ураження, ускладнюючи 
близько 5% випадків ГРВІ, як зазначалося вище.

Серед загальних проблем діагностики гострих сину-
ситів фахівці називають такі:

• немає жодного клінічного чи параклінічного кри-
терію, за яким можна було би безпомилково діагносту-
вати гострий бактеріальний РС;

• чутливість рентгенологічного методу коливається 
від 40 до 80%;

• наявність у носових ходах бактерій не підтверджує 
діагноз гнійного синуситу, оскільки респіраторні пато-
гени містяться у носовій порожнині та носоглотці 70% 
здорових людей.

За локалізацією РС класифікують на:
• гайморит –  захворювання придаткових пазух носа;
• фронтит –  запалення лобової пазухи;
• етмоїдит –  запалення гратчастого лабіринту;
• сфеноїдит –  запалення клиноподібної пазухи.
Лікування РС має відбуватися відповідно до уні-

фікованого протоколу «Гострий риносинусит». Алго-
ритм ведення хворого такий: спершу пацієнт потрапляє 
до сімейного лікаря, який лікує його 7-14 днів; якщо по-
зитивного результату не досягнуто, його направляють 
на лікування до отоларинголога. Ключове питання, яке 
постає перед сімейним лікарем: призначати чи не при-
значати АБ? Це ж питання виникає і перед медиками 
інших країн. Згідно із статистичними даними 66% паці-
єнтів із ГРВІ в США проліковані АБ, призначення яких 
було необов’язковим (M.A. Pynnonen, 2015), і тільки 

у 17% пацієнтів із гострим синуситом призначення АБ 
було виправдане (E.D.  Cox, 2008).

Збудниками гострих бактеріальних РС є «пекельна 
трійка» бактерій –  Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis. Примітно, що це ті збуд-
ники, які можуть бути присутніми в нормі в носо-
глотці дорослих і дітей. У носоглотку дитини основні 
патогени потрапляють одразу після народження, 
і це відбувається до 2 років. Таким чином, у 75% дітей 
носоглотка виявляється поетапно колонізованою 
представниками «пекельної трійки». Чи означає це, що 
така дитина може захворіти на бактеріальний РС? Ні. 
Чи потребує дитина лікування? Звісно, що ні.

Антибіотикорезистентність –  це стійкість мікроорга-
нізмів до дії одного або декількох антибактеріальних 
препаратів. До таких процесів призводить часте і без-
контрольне застосування АБ. До 1980 року 99% штамів 
були чутливі до пеніцилінів. Зараз резистентність 
пневмококів становить у середньому 38%, до пеніци-
ліну –  18%, до макролідів –  24,6%, до респіраторних 
фторхінолонів –  <1% (у тому числі до левофлокса-
цину –  0,6%).

В американських рекомендаціях Sinus and Allergy 
Health Partnership щодо лікування бактеріальних РС 
зазначається:

• 90-92% – лікування респіраторними фторхіноло-
нами, цефтріаксоном, амоксициліном/клавуланатом 
у високих дозах (4 г/250 мг);

• 83-88% –  амоксицилін (4 г), цефуроксим;
• 77-80% –  доксициклін, макроліди.
Французькі рекомендації включають:
• АБ першої лінії –  амоксицилін/клавуланат, цефа-

лоспорини ІІ покоління;
• у разі неефективності першої лінії –  респіраторні 

фторхінолони.
Німецькі рекомендації передбачають:
• АБ першої лінії при неускладнених формах –  

амоксицилін;
• у разі неефективності або за наявності факторів 

ризику, або при перебігу середньої тяжкості –  респі-
раторні фторхінолони.

Іспанські рекомендації. З огляду на те що найви-
щий рівень антибіотикорезистентності саме в іспан-
ців –  >60%, то, можливо, тому й при легкому перебігу 
захворювання АБ не призначають. Лише в окремих 
випадках можуть застосовувати амоксицилін. У решті 
випадків –  респіраторні фторхінолони, адже до ам-
піциліну та цефалоспоринів часто є резистентність.

Відповідно до «Уніфікованого клінічного протоколу 
первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий 
риносинусит», затвердженого наказом МОЗ України 
від 11.02.2016 № 85, в Україні призначення АБ для лі-
кування РС є емпіричним і лише тим пацієнтам, які 
відповідають критеріям бактеріального ГРС або мають 
тяжкий перебіг хвороби, препаратом першої лінії те-
рапії РС є амоксицилін, поєднаний із клавулановою 
кислотою. Чи виправданий цей АБ у ЛОР-практиці? 
Відразу необхідно зазначити, що не завжди. Адже 
пацієнт потрапляє до отоларинголога після лікування 
у сімейного лікаря (на 10-14-й день від початку за-
хворювання), і лікар уже призначав курс АБТ, який, 
як правило, включав амоксицилін. Препаратами дру-
гої лінії, згідно з протоколом, є цефалоспорини ІІІ  по-
коління і респіраторні фторхінолони (левофлокса-
цин). Патогенетичне й симптоматичне лікування ГРС, 
згідно з уніфікованим клінічним протоколом, вклю-
чає нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), 
інтраназальні та пероральні глюкокортикостероїди, 
сольові розчини для носа (ізотонічні чи гіпертонічні), 

інші препарати; наразі не вистачає доказовості щодо 
ефективності деконгестантів, антигістамінних препа-
ратів та муколітиків.

Повертаючись до питання АБТ, хочу розповісти 
про досвід нашого закладу. Співробітники нашої ка-
федри виконали мікробіологічне дослідження вмісту 
з носоглотки та виділили 356 штамів мікроорганізмів. 
У більшості випадків носоглотка була контамінована 
різною кількістю асоціації мікроорганізмів: у 12-15% 
це були основні респіраторні патогени, 60%  становив 
золотистий стафілокок. Тобто в Україні золотистий 
стафілокок у патогенезі ГРС відіграє значно більшу 
роль, ніж у країнах, де проводилися дослідження, 
включені в протокол (Німеччина, Велика Британія, 
США тощо). Можливо, тому не зовсім коректно засто-
совувати закордонні рекомендації для лікування ГРС 
в Україні. Де ж тоді вихід?

Для зменшення антибіотикорезистентності і без-
контрольного призначення АБ при лікуванні пацієн-
тів із РС перспективними можна вважати такі заходи:

1. Удосконалення алгоритму діагностики РС.
2. Більш широке використання інших засобів із про-

тимікробною активністю (антисептиків).
3. Урахування регіональної антибіотикочутливості. 

Використання препаратів другої лінії у разі, коли 
призначення пеніцилінів є недоцільним (попереднє 
лікування цією групою засобів, дані про високий 
рівень поширеності стафілокока і грамнегативної 
флори, рецидиви).

Негоспітальна пневмонія (НП) –  важлива медико- 
соціальна проблема, що характеризується високим 
рівнем захворюваності та смертності. Особливостям 
АБТ під час лікування НП присвятила свою доповідь 

«Чутливість K. pneumoniae у хво-
рих на негоспітальну пневмонію: 
реалії клінічної практики» канди
дат медичних наук, доцент кафедри 
внутрішньої медицини, клінічної 
фармакології та професійних хво
роб ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет» 
(м. Чернівці) Єлизавета Петрівна 
Ткач.

– Антибіотикорезистентність –  глобальна проблема 
людства. Немає країни, яка могла дозволити би собі 
ігнорувати її, і немає країни, яка могла би не відпові-
дати на неї. Антибактеріальні препарати застосовують 
не тільки в медицині, а й у сільському господарстві.

Боротьба з антибіотикорезистентністю має відбува-
тися комплексно, охоплюючи всі галузі використання 
їх у суспільстві. Сільське господарство США застосовує 
АБ 7 класів, у тому числі пеніциліни й тетрацикліни, 
глікопептиди, фторхінолони для лікування тварин. 
70% АБ використовують щороку для стимуляції росту 
й профілактики захворювань великої рогатої худоби 
та домашньої птиці.

Згідно зі статистикою Центру з контролю і профілак-
тики захворюваності (США) близько 70% інфекцій, на-
бутих у лікарні, стійкі до одного АБ, і до 40% інфекцій 
стійкі відразу до трьох АБ.

Антибіотикорезистентність:  
проблема, яку не можна ігнорувати

У вищому державному навчальному закладі (ВДНЗ) України «Буковинський державний 
медичний університет» 29 січня відбулася науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Сучасні проблеми антибіотикотерапії (АБТ) та формування антибіотикорезистентності». 
Зростання антибіотикорезистентності мікроорганізмів сьогодні вважається однією із глобальних 
медичних та соціальних проблем в усьому світі. І Україна не є виключенням –  щороку у нас 
проводиться дедалі більше конференцій, семінарів, заходів, присвячених проблемі зростаючої 
антибіотикорезистентності. Незважаючи на певні досягнення у цій галузі, фахівці кажуть, що 
до вирішення проблеми ще дуже далеко.

Продовження на стор. 20.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПИТАННЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ

На базі Лікарні швидкої медичної допомоги –  уні-
верситетської лікарні м. Чернівці було проведено 
клінічну роботу в межах локального моніторингу 
 антибіотикочутливості, антибіотикорезистентності 
хворих на НП, яких спостерігали впродовж епідемі-
ологічного періоду під час грипу штаму вірусу грипу 
H1N1, хворих із бактеріальною, віруснобактеріальною 
і вірусною пневмонією.

Також було проведено ретроспективний аналіз 
188  медичних карток стаціонарних хворих на НП, які 
перебували на лікуванні в терапевтичних відділен-
нях та відділеннях реанімації та інтенсивної терапії 
(ВРІТ) в епідеміологічний зимовий період (грудень 
2015 –  березень 2016 року). Так, виявлено, що у 39,9% 
хворих етіологія захворювання була встановлена, 
у 60,1% –  етіологія не встановлена. Серед випадків 
із встановленою етіологією був такий розподіл за збуд-
ником: S. pneumoniae –  72%, K. pneumoniae –  22%, 
S.  pyogenes –  2%, P. mirabilis –  2%, Citrobacter spp. – 2%. 
Етіологічна картина НП хворих ВРІТ зміщується 
в бік грамнегативних мікроорганізмів: S. pneumoniae –  
40,9%, K. pneumoniae –   27,3%, S. pyogenes –  4,5%, 
P. aeruginosa –   13,6%, S. aureus –  4,5%. Траплялися ком-
бінації респіраторних патогенів. Так, у ВРІТ у 27,1% 
хворих було виділено по два збудники: S.  pneumoniae + 
K. рneumoniae, S. aureus + K.  рneumoniae, S. pneumoniae + 
Candida spp., P. aeruginosa + Candida spp.

На особливу увагу заслуговує K. pneumoniae, який у лю-
тому 2017 року Всесвітня організація охорони здоров’я 
віднесла до найнебезпечніших бактерій через резистент-
ність до антибактеріальних препаратів, які існують нині.

У 2016 році, за даними ECDC (Європейський центр 
з контролю і профілактики захворювань), було вста-
новлено резистентність штамів K. pneumoniae до ІІІ по-
коління цефалоспоринів –  25-50%, до ципрофлокса-
цину –  50%, чутливі штами були до аміноглікозидів 
та карбапенемів.

У результаті досліджень, проведених на нашій кафе-
дрі, встановлено чутливість K. pneumoniae (позалікар-
няні штами) у 100% випадків до цефоперазону/суль-
бактаму, іміпенему, моксифлоксацину, тобраміцину, 
амікацину, фосфоміцину.

Меншою є чутливість K. pneumoniae до АБ: амокси-
цилін –  83,3%, тикарцилін –  81,8%, піперацилін/ 
тазобактам –  80%, меропенем –  85,7%, цефтріаксон –  
63,6%, ципрофлоксацин –  92,9%.

Цефтріаксон –  препарат, який широко використо-
вують у стаціонарних умовах. Чутливість K.  pneumoniae 
до нього становить 63,6%; це чутливість не абсолютна, 
тому необхідно використовувати максимальну або суб-
максимальну добову дозу препарату для лікування НП. 
Говорячи про чутливість K. pneumoniae до фторхіноло-
нів, варто зазначити, що  Левофлоксацин для лікування 
НП сьогодні рекомендується використовувати в дозі, 
затвердженій Управлінням з санітарного нагляду за 
якістю харчових продуктів та лікарських засобів США 
(FDA) (750 мг на добу). Чутливість K.  pneumoniae до амі-
ноглікозидів така: тобраміцин –  75%, амікацин –  92,2%; 
це свідчить про гарну дію препаратів на цей збудник.

Чому маємо таку загострену увагу до родини 
Enterobacteriaceae: E. coli, K. pneumoniae, Enterobacter spp. 
тощо? Вона зумовлена тим, що зазначені збудники мо-
жуть синтезувати b-лактамази розширеного спектра 
(БЛРС). Нині K. pneumoniae стає резистентною до b-лак-
тамних АБ (у тому числі до цефалоспоринів усіх поко-
лінь) і асоціюється із резистентністю до аміноглікозидів, 
фторхінолонів –  розвивається полірезистентність.

Механізми розвитку резистентності такі:
1) ко-селекція резистентності через широкі масштаби 

необґрунтованого профілактичного прийому АБ в ам-
булаторних та клінічних умовах;

2) зчеплення генів, які кодують БЛРС, аміногліко-
зидмодифікуючі ферменти й фактори нечутливості 
до фторхінолонів.

БЛРС ентеробактерій мають виражену гідролітичну 
активність до цефотаксиму, цефтріаксону, цефепіму, 
ципрофлоксацину, гентаміцину. БЛРС гідролізують 
майже всі b-лактамні АБ, за виключенням інгібіто-
розахищених. Також нечутливими мікроорганізми 

стають до не-b-лактамних АБ –  фторхінолонів тощо 
(S.M.  Opal, A.A. Medeiros, 2004.).

Як продукуються БЛРС саме ентеробактеріями у світі? 
Згідно з результатами багатоцентрових  міжнародних до-
сліджень досить низька частка синтезу спостерігається 
у таких європейських країнах, як Швейцарія, Іспанія, 
Голландія, Німеччина, Бельгія, а також Велика Брита-
нія –  0,1-10% (R.N. Jones, M.A. Pfaller, 2011). Продукція 
БЛРС у Португалії, Італії, Туреччині, Греції становить 
24-27%. Продукуючі штами мікроорганізмів стабільно 
найпоширеніші в Росії та Польщі (30-59% серед усіх 
вивчених штамів ентеробактерій).

Яка ситуація у цьому контексті в Україні? Неконт-
рольований прийом цефалоспоринів ІІІ покоління 
(ко-селекція ентеробактерій) і фторхінолонів (нерес-
піраторних та респіраторних) (ко-селекція ентеробак-
терій та синьогнійної палички), часте неприпустиме 
й непояснюване поєднання цих двох груп препаратів, 
низький комплаєнс лікарів стаціонару щодо призна-
чення парентеральних захищених амінопеніцилінів 
призводять до розвитку антибіотикорезистентності 
з вини самих лікарів.

Дані досліджень, проведених в Україні 6 років тому 
компанією «Медикал Дата Менеджмент», свідчать, що 
лікарі поліклінік широко призначають цефтріаксон для 
використання у домашніх умовах, а лікарі  стаціонарів –  
цефтріаксон та левофлоксацин, які мають резистент-
ність до внутрішньогоспітальних штамів.

Широке, май же стові дсоткове застосу ванн я 
АБ у програмах інтенсивної терапії хворих ВРІТ, 
а також існування мікробного антагонізму з часом 
н е м и н у ч е  с у п р о в о д ж у ю т ь с я  ф о р м у в а н н я м 
 антибіотикорезистентності патогенної мікрофлори, що 
висівається у хворих цих відділень, а також зміною мі-
кробного пейзажу (М.В.  Бондар і співавт., 2017).

Еволюція мікробного пейзажу та сучасні тенденції 
формування антибіотикорезистентності у патогенної мі
крофлори ВРІТ загального профілю:

1. Основний підсумок десятилітньої еволюції мі-
кробних пейзажів ВРІТ полягає у зникненні із пато-
генного мікробного спектра метицилінрезистентного 
золотистого стафілокока, переміщенні синьогнійної 
палички з 1-го на 4-5-те місце у структурі збудників 
гнійно-запальних процесів у хворих ВРІТ і виході 
на провідні позиції Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
baumannii, Enterococcus faecalis.

2. Основною причиною змін мікробного пейзажу є 
формування у мікробів-лідерів поліантибіотикорезис-
тентності на тлі широкого використання АБТ, у тому 
числі раціональної АБТ.

3. Спираючись на результати проведених досліджень, 
можна стверджувати, що на сьогодні штами Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii зберігають най-
більшу чутливість до коломіцину, а штами Enterococcus 
faecalis –  до ванкоміцину, лінезоліду, нітрофурантоїну 
та  фосфоміцину.

4. Ще однією тенденцією еволюції мікробного пей-
зажу ВРІТ загального профілю є поступове віднов-
лення чутливості патогенної мікрофлори до гентамі-
цину та ко-тримоксазолу, що, найімовірніше, зумов-
лено певним періодом невикористання цих препаратів.

5.  Ві д нов лен н я м ч у тл и вост і  пат ог ен ної м і-
крофлори до гентаміцину можна пояснити достатню 
чутливість до тобраміцину, чого не спостерігалося 
30 років тому, коли цей внутрішньовенний аміно-
глікозид уперше з’явився в Україні. Це пов’язано 
з існуванням в аміноглікозидів перехресної антибіо-
тикорезистентності.

6. Переважне застосування останнім часом у про-
грамах АБТ меропенему замість іміпенему призвело 
до того, що наразі частина патогенних мікробних ізо-
лятів проявляють більшу чутливість до іміпенему, ніж 
до меропенему.

У результаті проведених досліджень можна зробити 
такі висновки:

• Значна регіональна поширеність антибіотико-
резистентності представника групи ентеробактерій 
K. pneumoniae до цефтріаксону потребує перегляду ре-
комендацій із лікування цієї етіологічної групи хворих 
на НП.

• Існує потреба у проведенні епідеміологічних дослі-
джень чутливості респіраторних патогенів, ентеробак-
терій при різних інфекційно-запальних захворюваннях 
для запобігання та зменшення поширеності антибіоти-
корезистентності у хворих різного віку.

Незважаючи на те що в протоколах лікування пне-
вмоній і РС АБ вибору є пеніциліни, на жаль, часто 
виникає необхідність використовувати АБ резерву –  
фтор хінолони. Це може бути пов’язано із недавнім за-
стосуванням препаратів пеніцилінового ряду, наяв-
ністю даних про індивідуальну чутливість до фторхіно-
лонів тощо. Кращим АБ резерву із групи фторхінолонів 
є респіраторний левофлоксацин.

Підготувала Оксана Шимків

Антибіотикорезистентність:  
проблема, яку не можна ігнорувати

Продовження. Початок на стор. 18.

ЗУ

Лікування РС та пневмонії в амбулаторних умовах доволі часто призводить до розвитку ускладнень з боку інших органів 
та систем та антибіотикорезистентності до пеніцилінів. Щоб запобігти цьому, рекомендовано здійснювати лікування 
в стаціонарних умовах. Це дає лікарю можливість запобігти розвиткові резистентності збудника до препарату 
та використовувати інфузійну АБТ.
Для інфузійної терапії зручним у дозуванні та застосуванні є препарат Лефлоцин® («Юрія-Фарм»). Препарат містить 
оптимальну дозу діючої речовини (750 мг, що затвержено FDA) та є зручним у використанні в більшості клінічних 
випадків. Лефлоцин® –  доступний лікарський засіб, якість препарату відповідає ціні та репутації виробника. Основною 
фармакологічно активною речовиною препарату є левофлоксацин –  антибактеріальний препарат групи фторхінолонів ІІІ 
покоління, що характеризується широким спектром дії. Він активний до грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, 
анаеробів (включаючи синьогнійну паличку), b-лактамазопродукуючих мікроорганізмів. Механiзм бактерицидної дії 
левофлоксацину пов’язаний з iнгiбiцiєю бактеріального ферменту ДНК-гiрази, що належить до топоiзомераз II типу 
i блокує подiл клiтин, спричиняючи загибель бактерiй. Подвійний механізм дії зумовлює повільний розвиток резистентності 
мікроорганізмів до препарату. Показаннями до застосування препарату Лефлоцин® є інфекції дихальних шляхів, вуха, 
горла, шкіри, м’яких тканин, органів очеревини, нирок, сечовидільних шляхів; гінекологічні інфекції, септицемія, гонорея, 
менінгіт, сальмонельоз, остеомієліт; профілактика та лікування хірургічних інфекцій. Препарат випускається у формі 
розчину для інфузій 0,5% по 100, 150 мл у флаконах, що відповідає 500 і 750 мг левофлоксацину (в 1 мл розчину 
міститься левофлоксацину 5,0 мг). Це єдиний на фармацевтичному ринку України інфузійний левофлоксацин у дозі 750 мг 
в одному флаконі. Зручне дозування препарату дає можливість використовувати його в різних добових дозах.  Лефлоцин® 
зарекомендував себе високоефективним і безпечним засобом, використання якого, до того ж, є фармакоекономічно 
обґрунтованим. 
Отже, можна зробити такі висновки:
1. Лефлоцин® –  високоефективний антибактеріальний препарат нового покоління, який можна застосовувати як препарат 
вибору для лікування захворювань, що мають бактеріальну природу.
2. Препарат не лише сприяє швидкому одужанню пацієнтів, а й запобігає розвиткові антибіотикорезистентності.
3. Оптимальне співвідношення якості препарату та його ціни, враховуючи складне економічне становище більшості українців, 
дає можливість широким верствам населення використовувати його для лікування.

Довідка ЗУ

Тематичний номер • Лютий 2018 р. 
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ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

О возможностях междисциплинарного подхода к пациен-
там челюстно-лицевого профиля в современных условиях, 
об уровне оказания медицинской помощи таким больным 
в нашей стране и перспективах развития отрасли мы решили 
поговорить с руководителем отделения хирургии головы и шеи 
(медицинская сеть «Добробут»), кандидатом медицинских наук 
Юлией Владимировной Шуклиной.

? Юлия Владимировна, Вы руководите отделением головы 
и шеи –  не совсем типичным для Украины отделением. Что 

стало толчком к его созданию ?
– Это общемировая практика: во всех ведущих клиниках 

планеты проблемы в области головы и шеи решаются комплек-
сно в рамках одного медицинского направления –  хирургии 
головы и шеи, где ЛОР-врачи и челюстно-лицевые хирурги 
не конкурируют, а работают в содружестве. И только в странах 
постсоветского пространства до сих пор оториноларингологи 
и челюстно-лицевые хирурги работают разобщенно, что не-
гативно сказывается на конечном результате. На сегодняшний 
день повсеместны случаи, когда пациент длительно готовится 
к имплантации зубов, например, но из-за проблем в полости 
носа и околоносовых пазухах имплантация оказывается не-
эфективной – потеряно время, деньги и доверие. В то же время 
своевременная консультация ЛОР-врача может предотвратить 
негативные последствия. В современной медицине, нацелен-
ной на комплексное решение проблем, такой подход не про-
сто устарел –  он уже недопустим. Именно понимание этого 
стало толчком к созданию в Киеве в 2017 году отделения головы 
и шеи. Наш стационар является первым частным отделением 
такого профиля с большой операционной и реанимацией. В ос-
нове работы отделения –  принятый в ведущих европейских 
и американских клиниках мультидисциплинарный подход 
к лечению патологий и травм ЛОР-органов, лицевого скелета, 
зубочелюстной системы. При разработке концепции отделения 
мы изначально ставили перед собой цель работать по между-
народным стандартам, не разделять зоны ответственности, 
а взаимодействовать, чтобы оказывать пациентам максимально 
эффективную помощь, занимаясь лечением любой патологии 
комплексно. К тому же еще до создания отделения ЛОР-врачи 
и челюстно-лицевые хирурги в нашей клинике практиковали 
проведение сочетанных операций, то есть у нас уже был опыт 
взаимодействия врачей разных специальностей. С открытием 
отделения этот подход окончательно оформился в концепцию 
оказания нами медицинских услуг. И сегодня у нас более 50% 
пациентов –  это больные, лечением которых занимаются ЛОР-
врачи и челюстно-лицевые хирурги. У кого-то это совместные 
консультации специалистов обоих профилей, у кого-то –  соб-
ственно сочетанные операции.

? О каких сочетанных операциях идет речь?
– Мы выполняем максимально широкий спектр хирур-

гических вмешательств в области головы и шеи. Если приводить 
примеры, то можно вспомнить случай с девочкой, которой 
во время игры проткнули лицо деревянным штапиком. Он 
прошел через щеку, околоносовую пазуху, нос и зашел в глаз. 
Когда ребенка привезли к нам с этим инородным телом внутри, 

глаз уже не видел, отмечались выраженный отек, значительные 
 интоксикационные  проявления. К счастью, штапик не травми-
ровал зрительный нерв, и через час после совместной операции 
ЛОРов и челюстно-лицевых хирургов глаз уже видел, через два 
дня мы выписали ребенка домой, а через неделю девочка была 
уже абсолютно здорова. Сейчас мы готовим к операции 25-лет-
него молодого человека, у которого травмированы и лобная, 
и гайморова пазухи, сломан нос, из-за чего глаз «потерял» опору 
и практически находится в гайморовой пазухе. Кроме эстети-
ческого дефекта молодой человек начинает терять зрение. С по-
мощью индивидуализированного импланта с использованием 
3D-моделирования будем формировать новое ложе для орбиты 
таким образом, чтобы восстановить проходимость околоно-
совых пазух, вернуть прежний внешний вид и предупредить 
проблемы со зрением. Это уже серьезная реконструктивно-
восстановительная хирургия лица –  и функционально внутри, 
и эстетически внешне. Такой операции предшествует большой 
период подготовки, консультаций, исследований –  чтобы все 
прошло наилучшим образом.

? Как много отечественных частных клиник занимаются 
реконструктивновосстановительной хирургией лица?

– Начнем с того, что хирургией орбиты мало кто зани-
мается и в государственных медучреждениях. Для частных 
клиник подобный уровень операций –  большая редкость. 
Собственно, кроме нашего стационара, в стране не существует 
частных учреждений или отделений подобного профиля. Мы 
планируем и дальше активно развивать направление рекон-
структивно-восстановительной хирургии лица. Тем более что 
востребованность подобных оперативных вмешательств, увы, 
растет, прежде всего из-за увеличения количества онкологи-
ческих процессов, после лечения которых необходимо вос-
становление профиля (когда эктомирована или резецирована 
челюсть или ее часть и необходимо делать реконструкцию).

? Вы рассказали о клиническом случае с участием пациентки 
детского возраста. Часто ли в Вашей практике приходится 

оказывать помощь детям?
– Да, мы работаем и со взрослыми пациентами, и с детьми. 

Более того, если в некоторых медицинских учреждениях все еще 
очень часто в случае травм лица у детей предлагается операция 
в отдаленном периоде, спустя 10-15 лет, когда ребенок вырастет, 
мы стараемся помочь как можно раньше, не откладывая решение 
эстетического вопроса на потом, ведь ребенок может получить 
серьезную психологическую травму. Никто уже в современном 
мире не оспаривает тот факт, что задача медицины –  не только 
спасти пациенту жизнь, но и максимально улучшить ее качество. 
Следующее важное для нашего отделения направление –  опера-
ции у детей с врожденным незаращением неба, расщелиной губы. 
В Украине этой проблемой не занимается практически ни одна 
частная клиника, поскольку это тяжелые и длительные опера-
ции, которые проводятся в несколько этапов в течение 16-18 лет. 
Ребенок с такой патологией, можно сказать, взрослеет вместе 
с доктором. Это и большая забота, и большая ответственность. 
Еще одной преградой на пути к хирургическому лечению детей 
в частных клиниках является необходимость приобретения спе-
циализированного анестезиологического оборудования. Напри-
мер, мы используем современную ингаляционную анестезию; она 
безопасна даже для самых маленьких пациентов и беременных. 

? Какие направления Вы считаете перспективными в разви
тии отечественной челюстнолицевой хирургии?

– Сегодня на достойном уровне представлена ортогнатическая 
хирургия. Например, сейчас в Украине есть не более пяти хирур-
гов, оперирующих сложную патологию, связанную с нарушением 
прикуса, и трое из этих специалистов –   сотрудники нашего от-
деления. К сожалению, развитие данного направления хирургии 
невозможно без регулярных обучающих поездок и стажировок 
в ведущих зарубежных центрах хирургии головы и шеи, в част-
ности Бельгии, Бразилии. С гордостью могу сказать, что наши хи-
рурги, несмотря на все сложности, осваивают лучшие передовые 
технологии и современные методики. И это касается не только 
ортогнатической хирургии. Например, сегодня мы успешно про-
водим коррекцию патологии височно-нижнечелюстного сустава, 
когда в особо тяжелых случаях человек не может говорить, пить, 
есть, глотать. Эта проблема до сих пор окончательно не решена 
даже на международном уровне, то есть нигде в мире нет уни-
версального протокола лечения. Еще  недавно в особо сложных 

случаях врачи прибегали к калечащей методике, когда в качестве 
 протеза использовался палец ноги  пациента. Сейчас разработаны 
новые хирургические методики –  и мы овладели ими, а кое-что 
и модифицировали, –  благодаря им лечение патологии возможно 
с использованием изготовленных имплантов. При этом нет не-
обходимости в применении специальной металлической кон-
струкции на лице в послеоперационный период, как в случае 
с методиками, использовавшимися ранее. То есть пациент теперь 
может не прятаться от людей и испытывает гораздо меньший 
дискомфорт во время восстановления, при этом сам период реа-
билитации существенно сокращается. В нашей стране подобные 
вмешательства ранее не проводились, а пациенты уезжали ле-
читься за рубеж. Сегодня в Украине это направление развивает 
наш ведущий челюстно-лицевой хирург Юрий Владимирович Че-
пурной, который осваивал новую методику во время стажировки 
в Бразилии. Не так много в Украине и клиник, занимающихся 
удалением или дроблением камней, образовавшихся в слюн-
ных железах. Казалось бы, не настолько серьезная проблема, 
однако она может довести пациента до нервного срыва. Операция 
не сложная, но, скажем так, неудобная. Наши хирурги выполняют 
ее на высоком уровне.

? Вы часто говорите о стажировках и обучении врачей 
за рубежом. Это распространенная практика для Вашего 

 отделения?
– Да, мы уделяем этому вопросу много внимания, потому 

что без подобных обучающих поездок в мировые центры хирур-
гии головы и шеи невозможно развивать эту область медицины 
в том направлении, в котором мы хотим развивать ее в нашей 
стране –  на международном уровне, с международными про-
токолами, по международным стандартам. И мы не только сами 
ездим к коллегам за рубеж, но и приглашаем знаменитых врачей 
к нам. В прошлом году по нашему приглашению в Киеве про-
водил мастер-классы известный итальянский хирург-отори-
ноларинголог, профессор Баталия, который вместе с бригадой 
нашего отделения проводил несколько операций.

? Известно, что Вы не только обучаетесь, но и обучаете –  чи
таете лекции в стоматологических клиниках. Расскажите 

подробнее, о чем Вы разговариваете с коллегами.
– Прежде всего о необходимости перед имплантацией на-

правлять пациента на обязательную консультацию к врачу-
оториноларингологу, чтобы избежать проблем с околоносо-
выми пазухами. Второй момент –  об отношении к дентальной 
имплантации, которая часто воспринимается как «вкрутить 
шуруп». Да, вкрутить шуруп –  действительно несложно. 
Но если он будет заходить в гайморову пазуху, рано или поздно 
возникнут проблемы. Чтобы не допустить этого, необходимо 
наращивание дна пазухи. И большинство клиник в этом случае 
предлагают восстанавливать уровень костной ткани, используя 
искусственные материалы. Однако нет ничего лучше при-
родного материала, поэтому в нашем отделении мы увеличи-
ваем объем костной ткани с помощью аутоимплантов, которые 
берем из тканей пациента, подвергаем их плазмолифтингу и 
помещаем в нужное место. Эта процедура проводится только 
в условиях челюстно-лицевого стационара.

? Юлия Владимировна, частная медицина в Украине разви
вается уже более 20 лет. Почему частная челюстнолицевая 

хирургия появилась совсем недавно?
– Во-первых, потому что это затратное направление в плане 

инвестиций в технологии и оборудование, а это могут себе 
позволить далеко не все частные клиники. Во-вторых, это до-
статочно тяжелые пациенты, и только крупные медицинские 
сети с хорошей базой и возможностью привлекать сильных 
специалистов решаются заниматься столь сложными случаями. 
Той же восстановительной реконструкцией или лечением онко-
логических и воспалительных, в том числе острых, угрожающих 
жизни процессов в области шеи, которыми занимаемся мы. 
Нужна внутренняя готовность брать ответственность за жизнь 
пациента. Ну и, конечно же, анестезиологическая служба –  се-
годня не так просто обеспечить качественное сопровождение 
операции и послеоперационного периода. Нужны и высоко-
квалифицированные анестезиологи, и дорогостоящее обору-
дование, и медикаменты, и понимание того, какая цель стоит 
перед всей мульти дисциплинарной командой врачей.

Беседовала Александра Меркулова

Оториноларингологи и челюстно‑лицевые 
хирурги: успешный опыт мультидисциплинарного 

подхода к лечению пациентов

Ю.В. Шуклина

Пока в Украине профессия челюстно-лицевого хирурга даже не внесена в официальный классификатор 
профессий, и нередки случаи, когда оториноларингологи и стоматологи-хирурги действуют разобщенно, 
продолжая спорить, в чьей компетенции находится лечение патологии, прогрессивная западная медицина 
давно следует мультидисциплинарному подходу и не разделяет, а, напротив, объединяет эти специальности 
в направление «хирургия головы и шеи». В нашей стране этот зарубежный опыт только начинают перенимать.

ЗУ
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Введение
САР представляет собой воспалительную 

реакцию слизистой оболочки носа в ответ 
на воздействие сезонных аллергенов, кото-
рая проявляется отеком, зудом, ринореей, 
чиханием. Терапия САР сегодня включает 
немедикаментозные методы, пероральные 
АГП и ИКС, в более редких случаях –  анта-
гонисты рецепторов лейкотриенов, а также 
стабилизаторы мембран тучных клеток. При 
этом базисную терапию составляют АГП 
и ИКС, хотя доказательств эффективности 
их одновременного использования недоста-
точно. Распространенность аллергического 
ринита (АР) среди населения США состав-
ляет  15-30% (P.M. Salo et al., 2006). Прибли-
зительно у 19 млн взрослых (около 8% по-
пуляции) в 2014 г. был диагностирован АР. 
По данным CDC (Center for Disease Control 
and Prevention, США), в 2016 г. аллергия 
стала 6-й ведущей причиной хронических 
заболеваний в США. 

Патогенез и клиника
Как было уже отмечено выше, АР пред-

ставляет собой IgE-опосредованную вос-
палительную реакцию слизистой оболочки 
носа на аллерген и проявляется отеком, за-
ложенностью носа, ринитом и/или зудом, 
чиханием. У детей раннего возраста диа-
гноз АР, как правило, не устанавливают 
из-за частых в этой когорте пациентов 
респираторных инфекций. В течение пер-
вого года жизни дети получают первич-
ную сенсибилизацию ингаляционными 
аллергенами вначале дома, а затем и вне его 
(L.M. Wheatley, A. Togias, 2015). 

АР классифицируется в соответствии 
с видом и характером воздействия аллерге-
нов (сезонный, круглогодичный, эпизодиче-
ский), частотой (постоянный, персистирую-
щий) и выраженностью симптомов (легкий, 
умеренный, тяжелый). Классификационные 
критерии АР отображены в таблице.

При САР а ллергизация происходит 
не постоянно, а в течение определенного 
периода времени. Длительность воздей-
ствия меняется в зависимости от вида 
и локализации аллергенов. Иногда бы-
вает трудно дифференцировать сезонный 
и круглогодичный АР, так как у пациентов 
вследствие триггерного воздействия не-
скольких сезонных аллергенов симпто-
матика может проявляться круглый год. 
Соответственно, САР может иметь как ин-
термиттирующее, так и персистирующее 
течение. Например, воздействие некоторых 
аллергенов (в частности, плесени) может 
быть и сезонным, и  многолетним. В свою 
очередь, круглогодичный АР может допол-
нительно сопровождаться воздействием 

нескольких сезонных аллергенов. Поэтому 
первостепенное значение при выборе наи-
более подходящего метода лечения имеют 
выраженность, частота и тяжесть клиниче-
ских проявлений (M.D. Seidman et al., 2015).

Лечение САР
Указанные критерии включены в об-

новленные методические рекомендации 
терапии АР – ARIA (Allergic Rhinitis and Its 
Impact on Asthma) 2010 года и AAO-HNSF’s 
(American Academy of Otolaringology-Head 
and Neck Surgery Foundation’s) 2015 года.

Немедикаментозное методы. В качестве 
стратегии немедикаментозного лечения 
пациентам с АР часто рекомендуется 
уклонение от контактов с аллергеном. Ин-
тересно отметить, что большинство мер, 
направленных на снижение содержания 
аллергенов в помещении, не имеют значи-
тельного клинического влияния на каж-
дого отдельно взятого пациента. Пациен-
там, сенсибилизированным к професси-
ональным аллергенам, уклонение от них, 
безусловно, рекомендовано; если же это 
невозмож но, воздействие у казанны х 
аллергенов должно контролироваться 
(J. Bousquet et al., 2008).

Солевые растворы для назального при-
менения давно используются в качестве не-
медикаментозных ирригационных методов 
при АР. Результаты Кокрановского система-
тического обзора 2015 года эффективности 
использования таких растворов при острых 
респираторных инфекциях верхних дыха-
тельных путей показали минимальное вли-
яние ирригационных методов на носовые 
выделения и обструкцию (D. King, 2015). 
Другим немедикаментозным методом лече-
ния АР является акупунктура. По данным 
рандомизированных контролируемых ис-
следований, этот метод продемонстрировал 
обнадеживающие результаты в обеспечении 
контроля некоторых симптомов АР при ми-
нимальном риске причинения вреда паци-
енту (M.D. Seidman et al., 2015). Однако требу-
ется проведение дополнительных исследова-
ний с целью подтверждения эффективности 
данного метода в улучшении симптомов АР.

Медикаментозная терапия. В соответ-
ствии с методическими рекомендациями 
 AAO-HNSF’s (2015) алгоритм лечения САР 
предполагает пошаговый подход «да-нет», 
 основанный на наличии заложенности 
носа в качестве основной жалобы и тяже-
сти течения заболевания. При наличии на-
зальной обструкции в качестве основной 
жалобы для базисной терапии используют 
ИКС. Если назальная обструкция не явля-
ется доминирующей на фоне других сим-
птомов АР, лечение начинают с АГП. При 

необходимости достижения более полного 
контроля аллергии возможна комбиниро-
ванная терапия ИКС и АГП. Что касается 
такого аспекта, как тяжесть течения за-
болевания, то в случае легкого течения АР 
применяют пероральные АГП; при умерен-
ном или тяжелом течении болезни в каче-
стве базисной терапии используются ИКС, 
а если возникнет необходимость –  комби-
нированная терапия с АГП.

ИКС в настоящее время рекомендуются 
в качестве препаратов первой линии тера-
пии у пациентов с умеренной и тяжелой сим-
птоматикой, а также у больных, в основном 
жалующихся на заложенность носа. Дли-
тельность действия этих препаратов –  3-36 
ч после ингаляции первой дозы, при этом 
непрерывное использование более эффек-
тивно, чем прием в прерывистом режиме. 
Если после недельного применения ИКС 
улучшения не наступает, лечение считается 
безрезультатным. Как показали сравнитель-
ные исследования, ни один препарат этого 
фармацевтического класса не имеет преиму-
ществ перед другими по клинической эф-
фективности. Для многих из них характерно 
появление таких неблагоприятных явлений, 
как жжение, сухость и носовые кровотечения.

Частоту и тяжесть побочных эффектов 
может уменьшить ирригация слизистой 
оболочки назальным физиологическим рас-
твором через 5 мин после ингаляции ИКС. 
Опасения по поводу задержки роста у детей 
изучались в нескольких клинических ис-
следованиях: замедление роста наблюдалось 
во время лечения будесонидом и бекломета-
зоном, в то время как другие представители 
этого класса препаратов (флутиказона фу-
роат, триамцинолона ацетонид, мометазона 
фуроат, флутиказона пропионат) такого 
действия не оказывали. Тем не менее полу-
ченные данные позволяют говорить о том, 
что использование ИКС в детской практике 
должно быть ограничено в тех ситуациях, 
когда возможно альтернативное лечение.

Интраназальные деконгестанты могут ис-
пользоваться только в качестве средства адъ-
ювантной терапии в течение 3-5 дней из-за 
возможности развития синдрома «рикошета» 
(медикаментозного ринита). Кроме того, 
указанные препараты противопоказаны па-
циентам с неконтролируемой гипертензией, 
глаукомой и желудочковой тахикардией. 

Стабилизаторы мембран тучных клеток 
(кромолины). В обновленные методические 
рекомендации AAO-HNSF’s 2015 года те-
рапии АР интраназальный кромогликат 
натрия не включен, однако ARIA реко-
мендует его в случаях, когда недоступны 
другие, более эффективные, лекарствен-
ные средства. Интраназальный кромогли-
кат натрия необходимо принимать 4 р/сут, 
в случае необходимости увеличив частоту 
приема до 6 раз. Такой режим дозирования 
затрудняет его соблюдение по сравнению 
с другими фармацевтическими классами 
препаратов. Кроме того, в случае САР 
необходимо начинать терапию интрана-
зальным кромгликатом натрия за 1-2 нед 
до наступления обострения. Тем не менее 
стабилизаторы мембран тучных клеток 
(кромолины) для интраназального при-
менения имеют  достаточную доказатель-
ную базу безопасности их  использования. 
Из наиболее частых нежелательных яв-
лен и й у па ц иен т ов з афи кси р ов а н ы 

 непри ятный  привк ус во рт у, кашель 
(Truven Health Analytics, 2016).

Пероральные АГП рекомендованы в каче-
стве препаратов первой линии у пациентов 
с умеренными симптомами АР, в основном 
жалующихся на зуд в носу и чихание. При 
этом для контроля симптомов предпочти-
тельны АГП 2-го поколения, так как они 
не проникают через гематоэнцефаличе-
ский барьер по сравнению с препаратами 
1-го поколения, а следовательно, обладают 
более мягкими седативными свойствами 
или не обладают ими вовсе, как, например, 
левоцетиризин. АГП обеспечивают быстрое 
начало действия (в среднем 15 мин, для ле-
воцетиризина максимальная концентрация 
в плазме достигается уже спустя 1 ч после 
приема), их принимают 1 раз в день, по-
мимо этого они отпускаются без рецепта. 
При этом непрерывный прием препаратов 
предпочтительнее прерывистых курсов ле-
чения. Важно, что безопасность АГП 2-го 
поколения доказана в случае использования 
в педиатрической практике.

Безопасность левоцетиризина была 
 изучена у 510 детей в возрасте от 12 до 24 мес 
в рамках исследований по раннему пред-
упреж дению астмы у детей с атопией 
(EPAAC). В ходе рандомизированного двой-
ного слепого плацебо- контролируемого 
исследования было показано, что прием 
1,25 мг  левоцетиризина 2  р/сут на протяже-
нии 18 мес сопровождался минимальными 
побочными реакциями у небольшого числа 
детей, что позволяет использовать препарат 
для снижения риска формирования брон-
хиальной астмы у детей с атопией, обрывая 
так называемый «атопический марш».

Антагонисты лейкотриеновых рецепто-
ров применяются не в качестве базисных 
препаратов, а как резервные в составе 
комбинированной терапии АР. Эта реко-
мендация основана на целом ряде факто-
ров, в том числе учтены и более высокая 
стоимость, и меньшая эффективность, 
и более выраженные побочные явления, 
связанные с приемом указанных препа-
ратов. Результаты постмаркетинговых 
исследований продемонстрировали раз-
витие таких нежелательных явлений, как 
медикаментозная агрессия, депрессия, 
суицидальные мысли и поведенческие 
проблемы. В частности, антагонист ре-
цепторов лейкотриена монтелукаст при-
знан менее или столь же эффективным, 
что и пероральные АГП.

Комбинированная терапия. У пациентов 
с недостаточным контролем средне- и тя-
желых симптомов аллергии на фоне приема 
ИКС в качестве монотерапии в схему лече-
ния может быть добавлен АГП. В случае не-
достаточного контроля симптомов на фоне 
монотерапии АГП в схему терапии могут 
быть добавлены ИКС. Пероральные АГП –  
наиболее предпочтительный вид лечения 
АР, при этом антагонисты лейкотриеновых 
рецепторов могут рассматриваться лишь 
как альтернативные варианты. В клини-
ческой практике также не используется 
сочетание ИКС и антагонистов лейкотри-
еновых рецепторов в силу отсутствия дока-
зательств эффективности и безопасности 
применения этой комбинации.

G. Blair Sarbacker, PharmD, BCACP Associate 
Professor of Pharmacy Practice University 

of the Incarnate World Feik School of Pharmacy, 
San Antonio, Texas US Pharmacst. 2016.

Реферативный перевод с англ. 
Елены Рыженко

Лечение аллергического ринита: 
значение антигистаминных препаратов

Сезонный аллергический ринит (САР) –  один из наиболее часто встречающихся видов респираторных аллергий 
в мире и, в частности, в США. Высокая распространенность (почти 30% взрослой популяции) определяет 
значительные ежегодные затраты здравоохранения на диагностику и лечение данного заболевания. Стандартная 
базисная терапия САР включает комбинацию пероральных антигистаминных препаратов (АГП) и интраназальных 
кортикостероидов (ИКС). Но существует ряд вопросов, очень важных при выборе успешной стратегии лечения: 
насколько целесообразно одновременное использование АГП и ИКС? Какова эффективность монотерапии АГП? 
В каких случаях можно избежать назначения средств дополнительной терапии?

ЗУ

G. Blair Sarbacker, США

Таблица. Классификационные критерии АР
Вид АР Описание Пример аллергена

Сезонный Ответ на сезонные респираторные аллергены Пыльца

Круглогодичный Ответ на аллергены, действующие круглогодично Плесень, пылевые клещи, 
животные

Эпизодический Ответ на аномальное для индивидуума воздействие Домашние животные

Варианты и тяжесть течения Описание Симптоматика

Интермиттирующий Стойкое обострение ≤4 дня/нед или ≤4 нед/год АР

Персистирующий Стойкое обострение ≥4 дня/нед или ≥4 нед/год АР

Легкий Проявления не влияют на качество жизни АР

Умеренный и тяжелый Проявления влияют на качество жизни + Сонливость, снижение 
работоспособности

Ввиду того что АГП –  наиболее безопас-
ные и изученные противоаллергические 
препараты, именно их применение реко-
мендовано в качестве стартовой терапии 
САР. При выборе АГП предпочтение сле-
дует отдавать неседативным средствам 
2-го поколения  (левоцетиризин), длитель-
ный прием которых безопасен для боль-
ного и не вызывает у него тахифилаксии.

Вывод  ЗУ 
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Острой считается боль в горле, ко-
торая длится менее 14 дней. Такая 
боль может быть вызвана фаринги-
том, назофарингитом, тонзи л ли-
том, а также паратонзиллярным или 
ретрофарингеальным абсцессами. 
В большинстве случаев острая боль 
в горле является изолированной, не 
приводит к нарушению общего со-
стояния и проходит обычно в тече-
ние 7-10 дней у взрослых и 2-7  дней –  
у детей (M. Thompson et  al., 2013). 
В некоторых слу чаях боль сопро-
вождается лихорадкой, ощущением 
ломоты в мышцах, кашлем и общим 
недомоганием.

Заб олев а н и я,  п р оя в л я ющ ие ся 
ост рой болью в горле (ангиной), 
как прави ло, имеют инфек цион-
ную природу; большинство из них 
вызывается респираторными виру-
сами. Среди бактерий наиболее ра-
спространенными патогенами яв-
ляются b-гемолитический стрепто-
кокк группы А, Haemophilus influenzae 
и Moraxella catarrhalis.  При этом 
вызывают большой интерес данные, 
полученные M. Thompson и соавт. 
(2013), свидетельствующие о том, что 
время разрешения боли в горле не за-
висит от типа возбудителя. Другие 
ученые отмечают, что примерно у 2% 
пациентов с мононуклеарной анги-
ной, вызванной вирусом Эпштейн-
Барра, наблюдается длительная пер-
систенция симптомов (T.D. Rea et al., 
2001).

След ует отметить, что при ре-
цидивирующей ангине некоторые 
пациенты испытывают реа льный 
дискомфорт, приводящий к потере 
трудоспособности. По данным про-
спективного когортного исследова-
ния, проведенного P. Little и соавт. 
(2013), общей причиной потери тру-
доспособности взрослы х и детей 
школьного возраста является боль; 
при этом осложнения в виде пара-
тонзиллярного абсцесса развиваются 
достаточно редко и составляют 0,2% 
от общего числа случаев.

Острая боль в горле –  достаточно 
распространенное в мире явление. 
В целом, по данным обращаемости 
за первичной медицинской помо-
щью, из каждой 1 тыс. пациентов, 
посетивших врача общей практики, 
50 обращались с жалобами на острую 
боль в горле (C.  Truyers et al., 2014). 
В США за период с 1997 по 2010 год 
было зарегистрировано более 92 млн 

обращений взрослых за плановой 
и  неотложной первичной медицин-
ской помощью (M.L. Barnett et  al., 
2014). При этом выяснилось, что наи-
более  распространенной причиной 
оказания экстренной отоларинголо-
гической помощи является острый 
тонзиллит (J.H.  Bird et al., 2014).

Диагностика острой ангины ос-
новывается на характерных при-
знаках и симптомах. Действующие 
рекомендации позволяют опреде-
литься с типом возбудителя и, таким 
образом, принять решение о необхо-
димости назначения антибиотиков 
(Y. Ebel  et  al., 2000; T. Atula et al., 2014).

В к ачест ве п репарат ов первой 
линии терапии острой боли в горле 
в большинстве рекомендаций пред-
лагаются парацетамол или ибупро-
фен (E. Chiappini et al., 2011). Назна-
чение системных ГКС упоминается 
в нескольких источниках, однако 
до сих пор они не нашли широкого 
применения в клинике. В то же время 
антибиотики, как известно, неэф-
фективны при ангинах, вызванных 
вирусами, однако могут помочь па-
циентам с бактериальной инфекцией 
(C.D. Del Mar et al., 2014; M.L.  van 
Driel et al., 2016). Таким образом, ре-
комендации по лечению острой боли 
в горле варьируют в достаточно ши-
роких пределах.

В ходе крупного рандомизирован-
ного плацебо- контролируемого исс-
ледования, опубликованного в апреле 
2017 года, было выявлено, что моно-
терапия пероральными ГКС увеличи-
вает долю пациентов с полным разре-
шением острой боли в горле через 48 
ч (G.N. Hayward et al., 2017). Однако 
указанные препараты, по-видимому, 
не уменьшают продолжительность за-
болевания при более тяжелом его тече-
нии, время потери трудоспособности 
или необходимости применения отсро-
ченной по каким-либо причинам ан-
тибактериальной терапии. Эти данные 
подтверждают совокупные результаты 
других, более ранних исследований, 
свидетельствующих о том, что преи-
мущества использования системных 
ГКС у пациентов с острой болью в горле 
достаточно скромны (G.N.  Hayward et 
al., 2012; K.  Korb  et al., 2010; C. Roel 
et al., 2010). Тем не менее после про-
ведения систематического анализа 
всех публикаций по вопросу приме-
нения пероральных ГКС при острой 
боли в горле эксперты  международной 

группы, разрабатывающие практиче-
ские  рекомендации, пришли к выводу, 
что результаты исследований, по-
лученные в контексте полного на-
бора доказательств, могут повлиять 
на изменение терапевтического под-
хода (R.A. Siemieniuk et al., 2016). Группа 
включала в себя врачей общей прак-
тики, терапевтов, педиатров, отоларин-
гологов, эпидемиологов, методистов 
и статистиков. К разработке рекоменда-
ций по применению пероральных ГКС 
при острой боли в горле также прив-
лекалась и соответствующая необхо-
димым критериям группа пациентов, 
участники которой оценивали важные 
результаты лечения (устранение острой 
боли в горле, сокращение времени ле-
чения), а также обсуждали ценности 
и предпочтения, которые могут возник-
нуть у других пациентов в ходе терапии 
ангины.

Так им образом, бы ли дета льно 
рассмо т рен ы все п реи м у щес т в а 
и возмож ные нежелательные эф-
фек ты применени я перора льны х 
ГКС, изучены типичные и ожидае-
мые изменения в предпочтениях па-
циентов, приверженность лечению. 
После всестороннего анализа были 
разработаны соответствующие ре-
комендации, которые могут быть до-
статочно вариабельными в зависи-
мости от конкретной клинической 
ситуации.

В связанном систематическом об-
зоре 10 клинических исследований, 
в которых участвовали 1426 пациен-
тов, сообщается о влиянии перораль-
ных ГКС в дополнение к стандартной 
терапии острой ангины (B. Sadhegirad 
et al., 2017). Хотя большинство (80%) 
ис с ледов а н и й бы л и п р ов ед ен ы 
на базе отделений неотложной по-
мощи, в них участвовали 54% от об-
щего числа пациентов. Остальные 
46% были включены в испытания, 
проводившиеся в учреждениях пер-
вичной медико-санитарной помощи. 
При этом различий в применении 
и эффектах пероральных ГКС в ус-
ловиях отделений неотложной и пер-
вичной медико-санитарной помощи 
не установлено.

Боле е полови н ы (60%) исс ле-
дований фок усирова лись только 
на взрослых пациентах. Три исследо-
вания (2% от общего количества всех 
пациентов) проводились с участием 
детей в возрасте старше 5 лет, по-
этому рекомендации по применению 

 пероральных ГКС при острой ангине 
не распространяются на детей более 
раннего возраста.

В рандомизированных исследо-
ваниях не принимали участие па-
циенты с рецидивирующей ангиной, 
ослабленным иммунитетом, а также 
больные после интубаций или опера-
ций на горле.

Следует отметить, что были опре-
делены 8 важных критериев, необхо-
димых для информирования пациен-
тов  относительно рекомендации при-
менения пероральных ГКС при острой 
боли в горле:

• полное устранение боли;
• время начала снижения интен-

сивности боли;
• интенсивность боли;
• потребность в антибиотиках;
• повторное возникновение симп-

томов;
• количество дней нетрудоспособ-

ности;
• длительность неблагоприятных 

или непереносимых симптомов;
• неблагоприятные последствия 

острой ангины.
Исследования, включенные в сис-

темати ческ ий обзор, ох ватыва ли 
эти важные для пациента критерии, 
за иск лючением продолжительно-
сти неблагоприятных или неперено-
симых симптомов.

В результате были предложены сле-
дующие рекомендации для лечения 
острой боли в горле:

• пероральные ГКС увеличивают 
вероятность полного устранени я 
боли в течение 24-48 ч, уменьшают 
ее выраженность и сокращают время 
 начала разрешения боли (уровень 
доказательств от сильных до умере-
нных);

• пероральные ГКС вряд ли умень-
ша ю т риск ра зви т и я рец и д и вов 
и время потери трудоспособности 
(умеренный уровень доказательств);

• различий между применением 
и эффективностью пероральных ГКС 
в условиях первичной медико-санитар-
ной и неотложной помощи не обнару-
жено;

• разова я доза системны х ГКС 
вряд ли вызывает серьезные побоч-
ные эффекты. В рандомизированных 
исследованиях не сообщалось о ка-
ком-либо крупном событии, связан-
ном с однократным применением 
этих препаратов (умеренный уровень 
доказательств).

Дополнительно были рассмотрены 
данные обсервационных исследова-
ний с использованием более высоких 
доз ГКС. Так, в ходе американского 
большого ретроспективного когорт-
ного исследования оценивались не-
желательные эффекты (сепсис, ве-
нозная тромбоэмболия, переломы) 
краткосрочного амбулаторного при-
менения пероральных ГКС у 327 452  
взрослых пациентов (A.K. Waljee et al., 
2017). Наиболее распространенными 
показаниями к назначению данных 
препаратов были инфекции верхних 

Пероральные кортикостероиды в терапии  
острой ангины: краткие рекомендации  

по практическому применению
Острая боль в горле является одной из наиболее распространенных причин обращения пациентов 
за первичной помощью, часто служит источником нерационального назначения антибиотиков, 
увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Альтернативным симптоматическим 
средством терапии острой боли в горле могут быть пероральные глюкокортикостероиды (ГКС). 
При этом в действующих международных руководствах консенсуса относительно их применения 
при острой боли в горле пока не существует. В кратком изложении, подготовленном на основе 
систематического обзора, представлены рекомендации, базирующиеся в том числе на данных 
крупного рандомизированного клинического исследования, опубликованных в апреле 2017 года. 
В исследовании сообщалось, что применение пероральных ГКС увеличивает долю пациентов с полным 
разрешением боли в горле через 48 часов. При этом следует отметить, что данная рекомендация 
не имеет большой силы и нуждается в совместном принятии решения врача и пациента, поскольку эти 
препараты помогают далеко не во всех случаях острой боли в горле, а предпочтения самих пациентов 
существенно разнятся. Тем не менее использование ГКС можно обсудить с пациентом в ходе первичной 
консультации, а сама терапия не является дорогостоящей.

Тематичний номер • Лютий 2018 р. 
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дыхательных путей, заболевания поз-
воночника и аллергия. Среди пациен-
тов, чаще всего (более одного раза) 

получавших пероральные ГКС, пре-
обладали пожилые люди и женщины. 
В ходе трех летнего  исследования 

у испытуемых  наблюдалось незна-
чительное увеличение риска септи-
ческих осложнений переломов и ве-
нозной тромбоэмболии в течение 
30  дней, достоверно уменьшающегося 
в последующие 31-90 дней.

Данные Кок рановского обзора 
за 2014 год, проводившегося на ос-
нове метаана лиза 44 ран домизи-
рованных исследований по приме-
нению системных ГКС в терапии 
острых респираторных инфекций 
у детей, так же не содержат сооб-
щений о каких-либо серьезных не-
б л а г оп ри я т н ы х с о бы т и я х у  п а-
циентов с астмой, бронхиолитом, 
к ру пом, брон х иа л ьной обст ру к-
цией, фарингитом и тонзиллитом 
(R.M.  Fernandes  et al., 2014).

Маловероятно, что информация, 
полу ченная в ходе систематичес-
кого анализа публикаций, изменит 
 интерпретацию результатов исследо-
ваний, имеющих высокое или умере-
нное качество доказательств. На ре-
зультаты испытаний с высоким ка-
чеством доказательств новые данные 
практически не влияют.

Таким образом, разовую дозу перо-
ральных ГКС можно назначать прак-
тически всем пациентам с острой 
болью в горле:

• детям в возрасте 5 лет и старше, 
а также взрослым с тяжелой и сред-
нетяжелой ангиной;

• пациентам, которые получают ан-
тибиотики (в том числе и отсрочен-
ную антибактериальную терапию);

• больным с вирусной или бакте-
риальной ангиной;

• п а ц иен т а м с  о с т р ой б о л ью 
в горле, которые обращаются как 
к врачам общей практики, так и в от-
деления неотложной помощи.

Данные рекомендации неприме-
нимы к пациентам с инфекционным 
мононук леозом, иммунодефицит-
ными состояниями, а также пациен-
там после интубации или хирургиче-
ских операций.

В таблице представлены основные 
практические ситуации для пациентов 
и клиницистов, возникающие в ходе 
обсуждения возможности применения 
системных ГКС в качестве вспомога-
тельного лечения при острой ангине.

Системные ГКС применяют в виде 
т абле т к и и л и вн у т ри м ы шеч ной 
инъекции: 10 мг дексаметазона для 
взрослых, а для детей –  в соответ-
ствии с весом (0,6 мг/кг до макси-
мальной дозы 10 мг).

Необходимо помнить о том, что 
риски применения системных ГКС 
и развития кумулятивных эффектов 
могут перевешивать преимущества 
в слу чае повторного приема этих 
препаратов пациентами с часто ре-
цидивирующей ангиной и необходи-
мостью повторных посещений врача, 
а также у тех, кто занимается само-
лечением. Для минимизации этой 
проблемы клиницистам рекоменду-
ется по возможности контролировать 
прием препарата непосредственно 
в офисе и назначать только одну дозу 
системного ГКС во время посещения.

Сокращенный перевод с англ. 
 Наталии Поздняковой

Таблица. Особенности применения ГКС при острой ангине

Ситуация ГКС Без ГКС

Медикаментозное лечение

1-2 дозы пероральных ГКС в виде 
таблетки или внутримышечной 
инъекции 

Может потребоваться сопутствующее антибактериальное лечение  
и/или обезболивающие препараты

Консультации  
и обследования

Может возникнуть необходимость дополнительного посещения врача  
в случае пролонгации или ухудшения симптомов

Неблагоприятные эффекты

Применение 1-2 разовых доз 
системных ГКС практически не 
приводит к развитию серьезных 
неблагоприятных эффектов. Риск 
их развития повышается при 
повторном приеме препаратов 
у больных с рецидивирующей 
ангиной и у пациентов, 
занимающихся самолечением

Может потребоваться сопутствующее антибактериальное лечение  
и/или обезболивающие препараты

Эмоциональное 
благополучие

Разовые дозы редко, но могут 
вызывать возбудимость и 
временное нарушение сна 

Беременность и кормление 
грудью

Обычно не назначают во время 
беременности, поскольку 
дексаметазон проникает 
через плаценту. Однако риск 
повреждений плода, вероятно, 
отсутствует

Расходы и доступность Невысокая стоимость, рецептурная 
группа препаратов

Влияние на пищевые 
предпочтения

Может повышаться аппетит  
(в частности, у детей)

ЗУЗУ
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Пересмотр клинических протоколов и 
их обновление происходит с учетом между-
народных рекомендательных документов, 
которыми пользуются специалисты многих 
стран, в частности таких как Германия, Ве-
ликобритания и США. Однако в украинском 
медицинском сообществе в связи с этим 
сложилась достаточно сложная ситуация, 
а именно – возникла  необходимость пере-
смотреть взгляды на диагностику, терапию 
и профилактику ряда заболеваний.

Все это не могло не коснуться и украин-
ских оториноларингологов. Их вниманию 
в течение последних двух лет были представ-
лены обновленные клинические рекоменда-
ции по ведению наиболее часто встречаю-
щихся ЛОР-патологий (острый риносину-
сит –  ОРС, острый тонзиллит –  ОТ, острый 
средний отит –  ОСО). Примечательно, что 
одно из ключевых мест в лечении указанных 
заболеваний отведено противовоспалитель-
ной терапии. Что же в этом качестве сегодня 
рекомендуют украинским специалистам 
актуальные клинические рекомендации?

Острый риносинусит
Публикация в 2016 году унифицирован-

ного клинического протокола «Острый 
риносин усит» (приказ МЗ Украины 
от 11.02.2016 № 85) стала для отечественной 
ЛОР-практики «первой ласточкой» доказа-
тельной медицины, совершившей настоя-
щую революцию во взглядах практикующих 
врачей. Во-первых, этот протокол делегиро-
вал ведение пациентов с ОРС не только ото-
риноларингологам, но и семейным врачам, 
терапевтам, педиатрам. Во-вторых, была 
полностью пересмотрена номенклатура за-
болевания. Вместо привычных слуху «гай-
морит», «этмоидит», «синуит» пришло ин-
тегральное понятие ОРС, подразумевающее 
не только анатомическое единство слизи-
стой оболочки носа и придаточных пазух, 
но и патогенетическую связь ринита и си-
нусита. Классификация ОРС на вирусный, 
поствирусный и бактериальный отразила 
суть и последовательность патогенетичес-
кого течения процесса. Диагностика ука-
занных заболеваний также была упрощена 
(например, новый протокол не рекомендует 
рутинное назначение клинического ана-
лиза крови, рентгенологического исследо-
вания, бактериологического посева носа 
и др.). По сути современная диагностика 
ОРС опирается лишь на жалобы пациента 
(оценивается наличие т.н. больших и малых 
симптомов), анамнез (прежде всего длитель-
ность заболевания, его «двухфазность», ди-
намику нарастания жалоб), клиническую 
картину. Алгоритм диагностики подробно 
описан в клинических адаптированных ре-
комендациях с использованием схем, таблиц 
и якорных определений. Авторы протокола 
акцентировали внимание на том, что виру-
сный ОРС, на долю которого приходится 
до 90% всех ОРС, не является осложнением 
острой респираторной вирусной инфекции 
(ОРВИ). Вирусный ОРС и есть ОРВИ с преи-
мущественным поражением носа и прида-
точных пазух. Этот простой факт предопре-
деляет не только упрощенную диагностику, 
но и особый терапевтический подход к ОРС. 
Еще 5 лет назад установление диагноза «гай-
морит» или «синусит» заставляло врача наз-
начать антибактериальную терапию (АБТ). 
Сегодня же становится очевидным, что 
до 80-90% ОРС имеют вирусную природу, 
а значит, не требуют лечения антибиоти-
ками. Стоит отметить, что поствирусный 
ОРС также не является бактериальным про-
цессом, следовательно, АБТ при установле-
нии такого диагноза назначать запрещено.

Чем же современный протокол реко-
мендует специалистам лечить ОРС? Ответ 
 достаточно прост: только теми препаратами, 
эффективность которых была доказана 
в ходе рандомизированных клинических 
исследований (РКИ). Украинские специа-
листы долгое время использовали в лече-
нии  пациентов с ОРС в большей степени 
эмпирический опыт –  свой либо старших 
коллег. Современный протокол «Острый 
риносинусит» сократил список медикамен-
тов, достоверно эффективных при ОРС, как 
минимум вдвое. Сегодня врачам рекомен-
дуется воздержаться от нерационального 
назначения АБТ (использовать только в слу-
чае диагностированного бактериального 
ОРС), а также препаратов с недоказанной 
эффективностью (противовирусные, ин-
терфероны, гомеопатические средства, ан-
тигистаминные препараты, муколитики, 
деконгестанты и т.д.). Перечень эффектив-
ных и неэффективных при ОРС препаратов 
представлен в таблице.

Как видно из таблицы, сегодня в лече-
нии ОРС применяется лишь несколько 
классов препаратов. При этом большин-
ство из них назначается лишь при опреде-
ленной форме ОРС. Так, АБТ (в том числе 
в сочетании с топическими кортикосте-
роидами) рекомендована только при ОБРС. 
Комплексная фитотерапия показана лишь 
при вирусной/ поствирусной природе забо-
левания. И только ирригационная терапия 
(промывание носа солевыми растворами) 
и НПВП могут быть рекомендованы всем 
пациентам с ОРС без исключения.

! Целями назначения НПВП при ОРС 
являются:

• устранение воспаления в слизистых обо
лочках носа и придаточных пазух;

• устранение болевого синдрома, зачастую 
сопровождающего ОРС вне зависимости 
от этиологии;

• формирование у пациента высокого 
комплайенса к лечению.

В протоколе приводятся результаты 
Кокрановского обзора (S.Y. Kim et al., 
2009), проведенного на основе изучения 
9 РКИ, включавших 37 сравнительных 
исследований (НПВП и НПВП, НПВП 
и плацебо). Авторы обзора сделали вывод, 
что НПВП целесообразно назначать для 
устранения дискомфорта и боли при ОРС; 
при этом приводятся данные о том, что 
НПВП не повышали частоту случаев раз-
вития побочных реакций на фоне лече-
ния ОРС. В перечисленных исследованиях 
чаще всего фигурировали 3 препарата: 
парацетамол, ацетилсалициловая кис-
лота (АСК) и ибупрофен. АСК не может 
быть широко использована при ОРС из-за 
незначительного влияния на болевой и 

воспалительный синдромы, а также из-за 
риска развития побочных эффектов, в том 
числе ульцерогенного (H. Ertoy Karagol, 
2015).Кроме того, препарат сегодня не ре-
комендован к  использованию в детской 
 практике для лечения симптоматического 
ОРВИ (Medscape/Drugs & Neutraceuticals, 
2017). Ибупрофен, синтезированный 
в 1968 году, удерживает первенство среди 
ана логичных лекарственных средств 
в симптоматическом лечении  ряда ин-
фекционно-воспалительных заболеваний. 
Лучшим доказательством эффективности 
и безопасности ибупрофена во всем мире 
является тот факт, что Всемирная органи-
зация здравоохранения внесла его в свой 
список жизненно необходимых препара-
тов. Таким образом, ибупрофен (Нурофен) 
показан к применению при любой форме 
ОРС (вирусной, поствирусной, бакте-
риальной), в том числе в детской практике 
(начиная с 3 мес для Нурофен для детей и 
с 6 мес для Нурофен для детей Форте  – 
в  дозе 5-10 мг/кг). 

Острый тонзиллит
Клинические руководства по ведению 

пациентов с ОТ рекомендованы для внедре-
ния в Украине расширенным советом госу-
дарственных экспертов 30 ноября 2017 года. 
В документе пересмотрены привычные 
взгляды на патогенез, классификацию, 
диагностику, лечение и профилактику ОТ.  
Диагностический алгоритм ОТ, базирую-
щийся на известной шкале Centor/McIsaac, 
детально рассмотрен в тексте, а также в схе-
мах рекомендаций. Он призван в первую 
очередь дифференцировать бактериальный 
ОТ от вирусного. Этот диагностический мо-
мент крайне важен, так как призван оце-
нить целесообразность назначения АБТ, 
необходимой при бактериальной этиоло-
гии ОТ (основным патогеном которого яв-
ляется опасный из-за развития множества 
осложнений гемолитический стрептококк) 
и представляющей собой нерациональную 
и крайне нежелательную меру в терапии ви-
русного ОТ.

Алгоритм ведения пациентов с ОТ вы-
глядит так.

Небактериальный ОТ: НПВП системно 
(ибупрофен) + НПВП местно. Использо-
вание фитотерапии и гомеопатии должно 
быть согласовано с пациентом, поскольку 
к настоящему времени отсутствуют доказа-
тельства их результативности.

Бактериальный ОТ: то же + АБТ.
Эффективность назначенного лече-

ния обязательно должна быть оценена 
через 36-48 часов. При наличии позитив-
ной динамики лечение необходимо про-
должить (в частности, АБТ –  минимум 
до 10  дней). Если же ответа на терапию 
нет либо состояние пациента  ухудшилось, 

 рекомендованы госпитализация или пе-
ресмотр диагноза (консультация ЛОР-
врача, если первичное лечение осуще-
ствлялось врачом общей практики –  се-
мейной медицины; пересмотр диагноза 
в пользу бактериального ОТ –  при пер-
вичном установлении небактериальной 
природы заболевания).

Как видим, НПВП в лечении бактериаль-
ного ОТ отводится значительное место, 
а в терапии вирусного –  ключевое. 

Острый средний отит
Клинические руководства по ведению па-

циентов с ОСО рекомендованы для внедре-
ния в Украине расширенным советом госу-
дарственных экспертов 30 ноября 2017 года.     
В документе содержатся знакомые схемы 
терапии ОСО. Впрочем, диагностические 
аспекты ведения больных с ОСО претер-
пели значительные изменения. В частности, 
сегодня рекомендуется оценивать наличие 
специфических (оталгия, снижение слуха) 
и неспецифических (гипертермия, раздра-
жительность, снижение аппетита, сонли-
вость, расстройства стула, рвота) симптомов 
ОСО, выпота в среднем ухе, а также состо-
яние барабанной перепонки. Разработаны 
в том числе критерии оценки состояния 
больного с перфоративным СО. Маршрут-
ный лист пациента (взрослого и ребенка) 
с диагностированным ОСО детально про-
работан и описан в протоколе. В частности, 
дети в возрасте <2 лет с диагнозом ОСО 
требуют незамедлительного назначения им 
АБТ, НПВП и местных антисептических 
и противовоспалительных средств, рас-
сматривается возможность миринготомии. 
Детям >2 лет и взрослым при нетяжелом 
течении заболевания могут быть назна-
чены местные аналгетики и ПВП, а также 
системные НПВП в течение 48-72 ч с после-
дующим контролем состояния. Если на-
блюдается позитивная динамика, лечение 
и наблюдение должны быть продолжены. 
В случае же тяжелого течения ОСО у детей 
>2 лет и взрослых, а также при отсутствии 
положительной динамики в терапии не-
тяжелого ОСО спустя 48-72 ч должны быть 
назначены АБТ и системные НПВП в соче-
тании с местным лечением.

Как можно убедиться, НПВП и в тера-
пии ОСО занимают ключевую позицию. 
С учетом того, что ОСО –  очень распро-
страненное заболевание в детской по-
пуляции, в т.ч. у детей раннего возраста, 
назначаемые препараты должны быть 
максимально безопасными и разрешен-
ными к применению в педиатрической 
практике. Именно к таким средствам от-
носится ибупрофен (Нурофен). Сильный 
обезболивающий эффект с выраженными 
противовоспалительными свойствами по-
зволяют рекомендовать его в качестве пре-
парата выбора при любой форме ОСО (при 
бактериальном ОСО –  в сочетании с АБП).

! Итак, современные протоколы суще
ственно изменили принципы диагнос

тики и лечения наиболее распространенных 
ЛОРзаболеваний. Примечательно, что одно 
из ключевых мест в лечении всех форм ОРС, 
ОТ и ОСО занимают НПВП (ибупрофен). 
Нурофен не только высокоэффективный, 
но и безопасный препарат, в т.ч. в детской 
практике. Обладая достаточно широким 
терапевтическим коридором (что еще раз 
подтверждает безопасность применения 
даже высоких доз препарата), ибупрофен 
может назначаться по индивидуализирован
ным схемам. Именно поэтому целесообразно 
отдавать предпочтение ибупрофену, с его 
широкой линейкой лекарственных форм. 
Нурофен выпускается в виде суспензии, 
таб леток, суппозиториев, мягких капсул, 
что позволяет выбирать нужную форму 
и дозу для каждой конкретной ситуации.

Таким образом, сегодня Нурофен –  это 
не просто стандарт жаропонижающей и обез
боливающей терапии, но и, согласно принци
пам доказательной медицины, ключевое ле
карственное средство для симптоматического 
лечения наиболее распространенных ЛОР 
заболеваний, в частности ОРС, ОТ, ОСО.

Подготовила Александра Меркулова

Противовоспалительная терапия  
в ЛОР‑практике: показания расширяются?

Последние несколько лет для украинских врачей ознаменовались широким внедрением в повседневную 
клиническую практику принципов доказательной медицины, которые были отображены в основных документах, 
таких как национальные клинические протоколы и формуляры. Причиной такого острого интереса стала 
публикация новых унифицированных клинических протоколов, разработанных на основе европейских 
и общемировых рекомендательных документов.

Таблица. Лечение ОРС согласно принципам доказательной медицины

Лечение Рекомендации

Антибиотики Да (только при ОБРС)

Топические кортикостероиды Да (только при ОПВРС)

Топические кортикостероиды + антибиотики Да (только при ОБВРС)

Системные кортикостероиды + антибиотики Да (только при ОБВРС)

НПВП (ибупрофен) и парацетамол Да

Комплексная фитотерапия Да (только при ОВРС/ОПВРС)

Ирригационная терапия Да

Примечания. ОБРС –  острый бактериальный РС; ОБВРС –  острый бактериальный вирусный РС,  
ОПВРС –  острый поствирусный РС. ЗУ
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наразі маємо доволі велику кількість 
препаратів муколітичної дії, однак ан-
тагоністична дія на вільні радикали 
кисню й здатність перешкоджати при-
гніченню α

1
-антитрипсину місцево 

в  бронхіальному дереві найбільше 
властива саме ердостеїну. Характер-
ною лише для цього препарату рисою, 
за даними літератури, є здатність змен-
шувати ступінь бактеріальної адгезії 
до клітин бронхіального епітелію [6, 7].

Е р д о с т е ї н  в и к о р и с т о в у ю т ь 
як засіб, що сприяє розрідженню мо-
кротиння, активізує мукоциліарний 
кліренс, підвищує концентрацію ан-
тибіотика в мокротинні.

Нещодавно на базі ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ Укра-
їни» і КЗ «Дніпропетровська міська 
багатопрофі льна к лінічна лікарня 
№ 4» Дні пропет ровської обласної 
ра ди» нами було проведено дослі-
дження з вивчення ефективності ер-
достеїну в лікуванні кашлю. Метою 
дослідження було вивчення терапе-
втичної ефективності та безпеки лі-
карського засобу ердостеїну (Муцитус) 
у комплексному лікуванні гострого 
(ГБ) та хронічного бронхіту (ХБ).

У дослідження було залучено 37  па-
цієнтів (1-ша група) з ГБ (n=10) чи за-
гостренням ХБ (n=23) та ХОЗЛ (n=4). 
У контрольну групу порівняння (2-га 
група) увішло 12  осіб із ГБ (n=5) чи за-
гостренням ХБ (n=7). В основній групі 
було 22  чоловіки та 15 жінок віком від 
44 до 67 років, середній вік учасни-
ків дослідження становив 54,3±1,3 
року. У контрольну групу були залу-
чені 9  чоловіків і 3 жінки віком від 40 
до 66  років (середній вік –  53,9 ±1,4 
року).

Критеріями включення пацієнтів 
у дослідження були:

•	 чо лов і к и й ж і н к и в і ком в і д 
18  до 65  років;

•	 діагноз ГБ або ХБ у стадії заго-
стрення;

•	 наявність ≥10 приступів кашлю 
у денний період упродовж останньої 
доби перед початком дослідження (епі-
зодом кашлю вважали ≥3 послідовні 
кашлеві поштовхи, не розділені вдихом);

•	 загальний бал за Bronchitis Severity 
Score (BSS) ≥5 (із 20 можливих);

•	 інформована письмова згода па-
цієнта на участь у дослідженні.

Пацієнтам 1-ї групи признача ли 
досліджуваний препарат ердостеїну 
 (Муцитус), капсули 300 мг, який вони 
прийма ли всередину по 1  капсулі 
2  рази на день. Курс лікування ста-
новив 8 днів. Пацієнти 2-ї групи му-
колітичні засоби не отримували.

У ході дослідження також не призна-
чали інші муколітичні засоби, глюко-
кортикостероїди, М-холіно блокатори.

Усім учасникам були виконані такі 
обстеження: об’єктивне обстеження 
(загальний огляд хворого, визначення 
частоти серцевих скорочень (ЧСС), ар-
теріального тиску (АТ), оцінка суб’єк-
тивних скарг, аускультація серця і ле-
гень), оцінка вираженості каш лю, 
оцінка вираженості симптомів брон-
хіту за BSS, дослід ження функції зо-
внішнього дихання (ФЗД), загальний 
аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз 
крові, загальний аналіз мокротиння.

Ефективність застосування ердосте-
їну визначали за зміною частоти при-
ступів кашлю, яку обчислювали як від-
ношення середньої кількості приступів 
кашлю на 8-му добу терапії до початко-
вої кількості приступів на 1-шу добу. 
Результат вважали ефективним, якщо 

зменшення частоти приступів кашлю 
на 8-му добу терапії становило ≥70% від 
початкового значення.

Б е зпек у ердо с т еї н у оц і н юв а л и 
на підставі даних моніторингу за ста-
ном пацієнта, частоти і характеру 
розвитк у побічних реак цій, даних 
лабораторного обстеження, оцінки 
суб’єктивного стану хворого.

На початку дослідження всі хворі 
скаржилися на підвищення темпера-
тури тіла до 37,2-37,4 °C, приступи кашлю 
в денний та нічний період, виділення 
мокротиння. Для виключення діагнозу 
пневмонії всім пацієнтам було проведено 
рентгенографічне обстеження органів 
грудної клітки. Найчастішими рентге-
нологічними ознаками виявилися поси-
лення та збагачення легеневого малюнку 
більше у прикореневих відділах легень, 
судинні та перибронхіальні зміни.

При вислуховуванні легень на тлі 
«жорсткого» везикулярного дихання 
у хворих 1-ї та 2-ї груп вислуховувалися 
«сухі» хрипи. У 9 (32%) хворих 1-ї групи –  
«вологі» хрипи біля кутів лопаток, у 3 
(25%) хворих 2-ї групи –  «вологі» хрипи.

Для оцінки тяжкості перебігу брон-
хіту використовували шкалу BSS, яка 
містить перелік таких симптомів: ка-
шель; виділення мокротиння; біль 
у грудях при кашлі; утруднення ди-
хання; хрипи при прослуховуванні. 
Оцінювання здійснювали за 5-бальною 
шкалою, у якій 0  балів відповідало від-
сутності проявів, 4 бали –  максималь-
ному вираженню проявів. Так, утруд-
нення дихання спостерігалось у 100% 

хворих обох груп. Денні приступи 
кашлю від 12 до 16 на добу відмічали 
хворі обох груп у 100% випадків. Ура-
ховувались епізоди порушення нічного 
сну, пов’язані з кашлем (0 балів відпо-
відало відсутності порушення; 1 бал –  
незначному порушенню; 2  бали –  по-
мірні, періодичні пробудження, пов’я-
зані з кашлем; 3 –  виражені, часті 
пробудження, пов’язані з кашлем). 
У хворих 1-ї групи епізоди порушення 
нічного сну становили від 5 до 9 балів, 
2-ї групи –  від 4 до 11  балів.

Оцінку ефективності кашлю здійсню-
вали за такими критеріями: 0  балів –  
кашель відсутній; 1  бал –  нетривалий 
продуктивний кашель із відхаркуванням 
мокротиння; 2  бали –  тривалий про-
дуктивний кашель із відхаркуванням 
мокротиння; 3  бали –  тривалий непро-
дуктивний кашель. У хворих 1-ї групи 
ефективність кашлю становила від 15 
до 30  балів, 2-ї групи –  від 12 до 26  балів.

Також визнача ли к і лькість виді-
леного мокротинн я: 0 ба лів озна-
чало, що мокротиння не виділяється; 
1 бал –  виділяється до 30 мл; 2 бали –  
30-50 мл; 3  бали –  >50 мл. У хворих 
1-ї групи кількість виділеного мокро-
тиння варіювала від 2 до 11 балів, 2-ї 
групи –  від 2 до 10  балів.

Що стосується болю в грудях при 
кашлі, то він спостерігався в 4 хворих 
1-ї групи і в 1 пацієнта 2-ї групи.

Сумарні дані за показниками вира-
женості симптомів бронхіту за шкалою 
BSS представлені в таблиці.

Таблиця. Сумарні дані за показниками вираженості симптомів бронхіту, min/max

Показник Кашель Виділення 
мокротиння

Біль у грудях при 
кашлі

Утрудненість 
дихання

Хрипи при 
прослухову-

ванні
Сумарний бал

1-ша группа 2-15 2-11 1-3 2-4 2-38 9-71

2-га группа 3-11 2-10 0-1 2-4 3-36 8-62

В.В. Родіонова, д. мед. н., професор, Л.А. Глиняна, Н.О. Бут, О.С. Хмель, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,  
кафедра професійних хвороб та клінічної імунології КЗ «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4»  

Дніпропетровської обласної ради», м. Дніпро

Можливості ердостеїну в лікуванні кашлю
Захворювання бронхолегеневої системи становлять собою важливу медико-соціальну проблему через високий 
рівень їхньої поширеності, інвалідизації та смертності в світовій популяції [1]. В умовах патологічного впливу 
екзогенних ушкоджувальних факторів порушується процес створення бронхіального секрету та його рух 
в проксимальному напрямі [2]. Відтак актуальним є проведення муколітичної терапії зі стимуляцією виведення слизу, 
розрідженням, зменшенням її утворення, регідратацією [3, 4]. Сьогодні, завдяки впровадженню рекомендацій ERS, 
ATS, оновленню програм GOLD із лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та рекомендацій 
GINA із лікування бронхіальної астми, створенню настанов Українського товариства пульмонологів і фтизіатрів, 
лікарі отримали чіткий алгоритм дії, спрямований на лікування і запобігання загостренням цих захворювань [5]. 
У переліку патогенетичних препаратів важливе місце посідають і муколітичні засоби.

Рис. 1. Динаміка показника виділення мокротиння (в балах) під час лікування препаратом 
Муцитус (1 -ша група) і без застосування муколітичних засобів (2-га група)
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Рис. 2. Динаміка приступів кашлю ( mediana) під час лікування препаратом Муцитус  
(1 -ша група) і без застосування муколітичних засобів (2-га група) 
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведені лабораторні дослід ження: 
загальні аналізи крові та сечі, біохіміч-
ний аналіз крові. Слід зазначити, що 
в обстежених пацієнтів виявлені від-
хилення, але в межах референтних зна-
чень показників (підвищення кількості 
лейкоцитів, швидкості осідання ери-
троцитів (ШОЕ) тощо). Під час і на-
прикінці лікування лабораторні показ-
ники не продемонстрували негативних 
змін у жодному випадку.

При проведенні оцінки даних загаль-
них аналізів мокротиння виявлено, що 
в більшості хворих воно білого чи сірого 
кольору, у 4 хворих 1-ї групи та в 1 хво-
рого 2-ї –  зеленувате, прожилок крові 
не було, встановлено збільшення кіль-
кості лейкоцитів, подекуди від 23 до 40 
в полі зору, відносно незначна кількість 
альвеолярних макрофагів, клітини епі-
телію бронхів. Мокротиння було під-
вищеної в’язкості, у більшості хворих 
(близько 70%) обох груп виділялося 
утруднено. У період лікування хворі 1-ї 
групи, які отримували  Муцитус, від-
значали значне поліпшення відкаш-
лювання та відходження мокротиння, 
яке ставало дедалі менш в’язким і ви-
ділялося вільно. Після 8-го дня загаль-
ного лікування виділення мокротиння 
практично припинилося, хворі пові-
домляли про значне покращення свого 
стану. Водночас учасники 2-ї групи, 
які не отримували муколітичні засоби, 
продовжували скаржитися на утруднене 
виділення мокротиння, що відходило 
невеликими порціями при переважній 
більшості приступів кашлю. Після 8-го 
дня лікування стан хворих 2-ї групи теж 
покращився, але менш виражено, ніж 
у хворих 1-ї групи, продовжували спо-
стерігатись епізоди кашлю з виділенням 
незначної кількості мокротиння. По-
казник виділення мокротиння  обчис-
лювався за 5-бальною системою (0-4), 
динаміку представлено на рисунку 1.

Пацієнтам проводили дослідження 
ФЗД за допомогою спірографії. Ви-
явлені зміни свідчили про наявність 
певної бронхообструкції, насамперед 
пов’язаної з набряком слизової обо-
лонки бронхів і виділенням мокро-
тиння. У 18% хворих 1-ї групи та 12% 
учасників 2-ї групи разом із бронхо-
обструктивними були виявлені ре-
стриктивні явища. Проте висновок 
про трансформацію ХБ у ХОЗЛ може 
виявитися хибним і потребує подаль-
шого дообстеження хворих після за-
вершенн я гост рого чи хронічного 
процесу.

Проведене лікування сприяло покра-
щенню стану пацієнтів обох груп. Так, 
у них спостерігалися нормалізація тем-
ператури тіла, зникнення утрудненості 
дихання й болю в грудях при кашлі. По-
казник середнього бала кашлю за під-
сумками лікування зменшився у хворих 
обох груп, однак був більш вираженим 
у хворих 1-ї групи (рис. 2).

Під час дослідження не було заре-
єстровано серйозних негативних на-
слідків, і лише у 2 пацієнтів 1-ї групи, 
які приймали ердостеїн, відмічалися 
неприємні відчуття в ділянці шлунку 
п іс л я п ри йом у п р епарат у,  од на к 
це не стало причиною його відміни.

Слід зазначити, що в ході спостере-
ження не було зареєстровано випад-
ків, коли б досліджуваний препарат 
Муцитус (ердостеїн) негативно позна-
чився на рівні АТ чи ЧСС. Після завер-
шення лікування у хворих обох груп 
не встановлено небажаних відхилень 
цих показників порівняно з початко-
вими значенями. Також не було вияв-
лено негативних явищ з боку інших 
органів і систем.

В  у с і х  х в о р и х ,  я к і  п р и й м а л и 
 Муцитус (ердостеїн), переносимість 
лікування була задовільною.

За результатами дослідження було 
зроблено такі висновки:

1. Досліджуваний препарат  Муцитус 
(ердостеїн) –  ефективний засіб для лі
кування пацієнтів із ГБ і ХБ у фазі заго
стрення. Підтвердженням ефективності 
лікування стало зменшення частоти при
ступів кашлю на 8му добу терапії на більш 
як 70% від початкового значення.

2. При аналізі симптомів хвороби за по
казниками ефективності кашлю, пору
шеннями нічного сну,  пов’язаними з каш
лем, виділеною кількістю мокротиння 
можна стверджувати, що було досягнуте 
значне зниження вираженості показників 
симптомів кашлю в пацієнтів обох груп, 
однак у пацієнтів 1ї групи, які приймали 
Муцитус (ердостеїн), покращення було 
більш вираженим. У більшості випадків 
зменшення симптомів кашлю спостеріга
лося після 4го дня лікування.

3. Після завершення курсу лікування 
визначали кількість пацієнтів без при
ступів кашлю. У 1й групі таких було 16 
(43,2%), у 2й –  лише 5 (41,6%).

5. Упродовж лікування побічні негативні 
реакції під час прийому  Муцитусу (ердо
стеїну) зафіксовані не були,  переносимість 
препарату оцінили як «добру».

6. Препарат Муцитус (ердостеїн) можна 
рекомендувати для застосування як ефек
тивний і безпечний муколітичний засіб.
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Вступ
Найпоширенішою причиною цього 

стану є вторинна реакція на гісто-
п л а змо з,  ви п а д к и з а х в орюв а н ь 
на який переважно описані в США 
[1]. Однак навіть серед пацієнтів 
з гістоплазмозом лише у 3  випадках 
на 100 тис. було діагностовано роз-
виток ФМ [2]. Серед інших причин, 
здатних провокувати виникнення 
ФМ, також виділяють туберкульоз 
(ТБ) [3], аспергільоз [4, 5] і відне-
давна захворювання, пов’язане з іму-
ноглобулі ном G4 [6]. Спонтанна 
форма з некальцинуючим фіброзом 
вже була описана і також може бути 
асоційована з екстраторакальними 
фіброзними станами, такими як ре-
троперитонеальний (заочеревинний) 
фіброз, та іншими аутоімунними за-
хворюваннями [7, 8].

У л ітерат у рі оп исано 2 форм и 
медіа стиніту: гранулематозний ме-
діастиніт (ГМ), за якого поширення 
фіброзу обмежується медіастиналь-
ними лімфовузлами, і ФМ [3]. У цій 
статті буде розглянуто відмінності 
між двома зазначеними формами за-
хворювання.

Незважаючи на зв’язок мі ж ТБ 
і ФМ, такі випадки майже не описані 
в літературі. Ось один із випадків ме-
діастинального фіброзу, асоційова-
ного з ТБ, з оглядом літератури, де 
описаний взаємозв’язок між цими 
двома станами.

Клінічний випадок
Чоловік, 74 роки, азіат (мешканець Па-

кистану), в анамнезі є інфаркт міокарда 
в 2007 р. і ТБ, повністю вилікуваний 
у 2010 році. Звернувся у березні 2013 р. 
зі скаргами на ядуху, що триває 4 тиж.

Після огляду грудної клітки було 
встановлено, що у пацієнта наявні 
помірні свистячі хрипи та зменшено 
надходження повітря до лівої легені. 
Комп’ютерна томографія (КТ) пока-
зала двостороннє рубцювання верхі-
вок легень із множинними малень-
кими вузликами у середній та нижній 
частках справа, найбільший з яких 
мав розмір 4 мм, а також лівосто-
ронній плевральний випіт. Під час 
викачування рідини з легень було 
видалено 500 мл трансcудату, посів 
останнього на ТБ був негативний. 
Посів мокротиння на ТБ також ви-
явився негативний. Пацієнту було 
призначено тижневий курс лікування 
антибіотиками, стероїдами та інга-
ляторами.

Ус т а нов лен и й д і а г но з:  а с т м а . 
Після виписки з лікарні пацієнтові 
відмінили прийом стероїдів і вико-
ристання інгаляторів, оскільки від-
ч у т ного пок ращен н я його стан у 
не відбулося.

У жовтні 2013 р. чоловік знову був 
госпіталізований через повторний 

лівосторонній плевральний випіт, 
проте цього разу –  у Великій Бри-
тані ї. Обстеження венти ляційної 
фу н к ці ї леген ь пок а за ло зм і ша-
ний обструктивно-рестриктивний 
ї ї тип з об’ємом форсованого ви-
диху за 1-шу секунду 1,1 л (50% від 
належного), форсованим життєвим 
об’ємом легень 1,8 л (60%) і факто-
ром переносу моноокису вуглецю 
3,69 (50%). Ехокардіо графія (ЕхоКГ) 
виявила, що фракція викиду лівого 
шлуночка становить 60%. Однак у па-
цієнта розвинулося незначне розши-
рення правого передсердя з помірною 
гіпертрофією правого шлуночка і по-
мірним підвищенням систолічного 
тиску легеневої артерії до 60 мм рт. ст. 
Коронарна ангіографія показала про-
хідність стентів. Пацієнта було на-
правлено до регіонального центру 
з діагнозом «легенева гіпертензія», 
де йому було проведено катетериза-
цію правого передсердя, яка показала 
наступне: середній тиск легеневої ар-
терії 31 мм рт. ст., тиск заклинювання 
в легеневій артерії 10 мм рт. ст., резис-
тентність легеневих судин 512  дин/с 
на см-5, відповідно, із прекапілярною 
легеневою гіпертензією.

Необхідно зазначити, що на пов-
торній КТ (рис. 1) було виявлено нове 
кальциноване м’якотканинне утво-
рення в середостінні й прикореневій 
зоні та діагностовано ФМ.

Післ я консультаці ї з фа х і вцем 
стосовно доцільності хірургічного 
втручання було встановлено, що ме-
діастинальний фіброз спричинював 
зовнішню деформацію судин із мно-
жинним центральним стенозом леге-
невої артерії та звуженням легеневих 
вен на бронхіальному рівні. Проте 
було прийнято рішення, що ангіо-
пластика є надто ризикованою про-
цедурою, здатною спровокувати роз-
рив артерії через ураження великої 
кількості судин.

Позитронно-емісійна томографія 
із фтордезоксиглюкозою (ФДГ-ПЕТ) 
(рис. 2, A, Б) продемонструвала ме-
таболічно активну, частково каль-
циновану прикореневу зону і м’яко-
тканинне утворення середостіння. 
Пацієнт пройшов ендобронхіальне 
ультразвукове дослідження у травні 
2014 р. і гістологічне дослідження 
мікробіоптату лімфовузлів середо-
стіння (рис. 3, A, Б), яке виявило 
некроз тканин, антракозні макро-
фагоцити та поодинокі лімфоцити 
без наявності ознак гранульоми чи 
ракових к літин або негативно за-
барвлених імуноглобулінів G4. Бак-
теріологічне обстеження на ТБ і по-
лімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) 
були негативні, так само як і тести 
на гістоплазму,  антинуклеарні анти-
тіла та вірус імунодефіциту людини. 
 З огляду на підвищену  активність, що 

була виявлена під час ПЕТ-діагнос-
тики, у червні 2014 р. пацієнтові було 
призначено преднізолон по 60 мг що-
денно з хіміопрофілактикою ТБ.

Після двох місяців лікування хво-
рий відчув полегшення симптомів, 
його фізи чний стан пок ращився 
до рі вн я пок а зн и к і в 20 07 рок у. 
Проте повторна КТ порівняно з по-
передньою діагностикою суттєвих 
покращень не виявила.

Після зменшення дози преднізо-
лону до 50 мг на добу дихання паці-
єнта погіршилося, і у вересні 2014  р. 
його знову було госп іта л ізовано 
з прогресуючою диха льною недо-
статністю. Пацієнтові призначили 
3 дози метилпреднізолону внутріш-
ньовенно, здійснили чергове вида-
лення рідини об’ємом 500 мл з лівої 
плевральної порожнини і виписали 
зі стаціонара,  призначивши 40 мг 
преднізолон у на добу та фу росе-
мід. Аби зменшити дозу стероїдів, 
у жовтні 2014 р. пацієнтові призна-
чили мофетіл мікофенолат (ММФ) 
500 мг 2 р/добу. До листопада 2014 р. 
він приймав лише 10 мг преднізолону 
щоденно. Упродовж наступних мі-
сяців пацієнт залишався залежним 
від стероїдних препаратів, унаслідок 
чого мав ускладнення, включаючи 

остеопороти чні переломи хребта 
та міопатію.

У січні 2015 р. стан пацієнта від-
значався слабкістю, яка супрово-
джувалася периферичним набряком. 
Хворому знову призначили внутріш-
ньовенний курс метилпреднізолону, 
сечогінні препарати й подальше ви-
далення 660 мл транссудату з лівої 
плевральної порожнини. Повторна 
ЕхоКГ показала погіршення легене-
вої гіпертензії, що супроводжува-
лося  систолічним тиском у легене-
вій артерії 78 мм рт. ст. Незважаючи 
на це, симптоми вда лося стабі лі-
зу вати завд як и призначенню 5 г 
преднізолону на добу і 500 мг ММФ 
2 р/ добу,  постійному дренажу легень 

Рис. 1. Комп’ютерна томограма, яка показує 
м’якотканинне утворення з множинними 

зонами звапнування, що спричинюють 
звуження правої легеневої артерії.  

Також наявний незначний лівосторонній 
плевральний випіт

З. Ву, Х. Ярвіз, Л.С. Ховард, К. Райт, О.М. Кон, Велика Британія

Фіброзуючий медіастиніт як наслідок перенесеного 
туберкульозу: короткий огляд літератури

Фіброзуючий медіастиніт (ФМ), або фіброз середостіння, –  це рідкісне захворювання, під час якого 
потовщення фіброзної тканини середостіння призводить до низки ускладнень – від легкого клінічного 
перебігу до обструкції судинних та дихальних структур, а також структур стравоходу [1].

Рис. 3. Мікробіопсія новоутворення середостіння показує фіброзну тканину, яка містить 
веретеноподібні клітини з антракозними макрофагоцитами і некрозом тканин на задньому 

фоні, забарвлення за Май-Грюнвальдом-Гімзе (МГГ). МГГ×100 (A), МГГ×400 (Б)

Рис. 2. На КТ (зліва) проглядаються кальциновані зони, ПЕТ (справа) показує  
підвищену ФДГ-ПЕТ метаболічну активність у новоутворенні середостіння (A) 

і прикореневих лімфовузлах (Б)

А Б
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та  обмеженню фізичних навантажень 
ходьбою до 300-400 м на добу.

Поширення
Ст у п і н ь пош и рен н я мед іаст и-

нального фіброзу, що вик ликаний 
ТБ, маловідомий, оскільки в літера-
турі описано небагато подібних ви-
падків. C.G. Schowengerdt і співавт. 
(1969), які розглянули 180 випадків 
захворювання, зазначали, що на таку 
кількість хворих було встановлено 
всього 13 випадків ГМ і лише 1 випа-
док ФМ, при якому ТБ був визначе-
ний як збудник захворювання (через 
пі дтверджену наявність кислото-
стійких бактерій). Автори розгля-
дали випадки, які в  момент їхнього 
виникнення не пі дляга ли такому 
сучасному методу діагностики ТБ, 
як ПЛР. Проте відмінність між час-
тотою випадків ТБ при захворюванні 
на гранулематоз порівняно з випад-
ками захворювань на фіброз може 
бути підтвердженням того, що ці два 
стани перебувають  у динаміці, а ГМ 
виступає первинною активною ін-
фекцією, на тлі якої найбільш ймо-
вірно виявити кислотостійкі бак-
терії. Лише у деяких випадках ГМ 
призвів до ФМ, за якого рубцювання 
тканин перейшло на решту середо-
стіння. Отже, ФМ може відповідати 
пізнішим стадіям порушеного про-
цесу оду жання у ві дпові дь на ак-
тивну інфекцію.

Ця теорія розглядається в описах 
багатьох наступних випадків, у яких 
тканина з фіброзного середостіння 
показала негативні результати сто-
совно на явност і к ислотост і йк и х 
бактерій і бактерій, що спричиня-
ють ТБ. Насправді це спостерігається 
і у випадках фіброзу, викликаного 
гістоплазмозом, під час яких зде-
більшого також не виявлено пози-
тивних реакцій на бактерії [9]. Утім, 
треба зазначити, що через рідкісність 
ц ьог о за х ворюван н я немож л и во 
чітко зрозуміти, чи ці дві форми ре-
презентативної вибірки випадків ме-
діастиніту є різними етапами одного 
процесу чи окремими к лінічними 
станами. Дослідження англомовної 
літератури виявило описи 5 окремих 
випадків цього захворювання [10-14] 
і 2 описи серій випадків. У першому 
описі серій, який було проведено 
T.M. Mole і спів авт. (1995) [15], роз-
повідається про 8 пацієнтів із ФМ, 
викликаним ТБ, і 1 окремий випа-
док, коли пацієнт одночасно хворів 
і на ТБ, і на гістоплазмоз. Другий 
опис серій випадків надає інфор-
мацію про ще 9 пацієнтів із ТБ, які 
мали утруднене ковтання, спричи-
нене ФМ [16].

Підґрунтям для діагностування 
ФМ в усіх наведених випадках були 
рентгенографія грудної клітки і га-
строскопія. Кінцевий діагноз було 
встановлено без проведення КТ і/або 
біопсії тканин середостіння.

Клінічні прояви захворювання
Первинні прояви ФМ за лежать 

від того, які анатомічні структури 
уражені фіброзом. C.G. Schowengerdt 
і  сп і вавт. (1969) [3] ви яви ли, що 
на ран н і х ста ді я х за х ворюван н я 
на гранулематоз лише у чверті хво-
рих (26%) були ушкоджені прилеглі 
структури порівняно з більш пізньою 
фіброзною стадією захворювання, 
де цей відсоток зростає втричі (83%). 

Найчастіше захворювання вражає 
верх ню порож нист у вен у (ВПВ), 
 венозна обструкція спостерігається 
у понад 60% пацієнтів, які страж-
дають на ФМ [3]. Іншими ураже-
ними зонами можуть бути страво-
хід, трахея, бронхи, легеневі вена 
та артерія, нижня порожниста вена, 
грудна лімфатична протока, перед-
сердя і зворотний гортанний нерв 
[3]. Обструкція ВПВ була також опи-
сана в дослідженнях клініки Майо 
(6 із 31  випадку) [17], T.M. Mole і спі-
вавт. (1995) (6  із 18 випадків) [15].

Хоча обструкція ВПВ і є характер-
ним симптомом, повільно прогре-
суюча природа цього захворювання 
дозволяє сформувати додаткові су-
дини, тому початок хвороби зде-
більшого безсимптомний. Прогре-
сування  захворювання часто при-
зводить до дихальної недостатності, 
розширення вен шиї та верхньої ді-
лянки грудної клітки, набряку об-
личчя і характерних ознак легеневого 
серця [9]. При ушкодженні структур 
бронхів може виникати прогресуюча 
задишка, кашель та кровохаркання. 
Хворий скаржиться на у труднене 
ковтання з поширенням на страво-
хід, охриплість голосу із защемлен-
ням зворотного гортанного нерва, 
а також неспецифічний біль і від-
чуття дискомфорту у грудях [15]. В 
описах окремих випадків ФМ, ви-
никнення якого пов’язують із попе-
реднім захворюванням на ТБ, зазна-
чається, що клінічні прояви стали 
можливими через синдром ВПВ [10-11], 
обструкцію бронхів [12], компресії 
легеневої артерії [13], а також ушко-
дження поперечного синусу і суміж-
них з ним судинних структур [14].

Патогенез
Патогенез формування фіброзної 

тканини під час ФМ досі незрозумі-
лий. Існує думка, що інфекція гісто-
плазмозу поширюється в організмі 
лімфатичною системою та внаслідок 
клітинної імунної відповіді провокує 
формування медіастинальних грану-
льом [1].

D.B. Flieder і співавт. дослідили 
гістоморфологію тканин, які було ви-
лучено у 30 пацієнтів, що страждали 
на ФМ  невстановленого походження. 
Вчені висунули думку, що ця пато-
логія виникла внаслідок тристадій-
ного прогресу фіброзно-запальних 
змін. I стадія характеризується на-
бряклою  фіброміксоїдною тканиною 
з численними веретеноподібними 
к літинами, еозинофілами, масто-
цитами, лімфоцитами і клітинами 
плазми. На II  стадії спостерігається 
розростання широкого прошарк у 
хаотично розташованого колагену. 
На ІІІ –  виявляють густо розміще-
ний безклітинний колаген і пооди-
нокі вкраплення дистрофічного звап-
нення [18].

Цікаво, що найновіші дослідження 
показали, що CD20-позитивні В-лім-
фоцити часто зустрічаються при іму-
нофенотипуванні й здатні сприяти 
прогресуванню захворювання [19].

Діагноз
Сьогодні є декілька способів діа-

гностування ФМ. До того як почали 
 застосовувати сучасні методи скри-
нінгу, підозри щодо виникнення за-
хворювання виникали після рентге-
нографії грудної клітки, на якій було 

ви дно розширенн я середостінн я 
і лімфаденопатію прикореневих і па-
ратрахеальних ділянок [20].

Основним методом дослідження 
залишається КТ. У більшості випад-
ків ФМ уражені фіброзом ділянки 
містять кальцинати, і завдяки цьому 
методу променевої діагностики в них 
краще ідентифікується компресія су-
динних і дихальних шляхів [20, 21]. 
Іноді також можна побачити дифузне 
утворення з м’яких тканин без звап-
нування [22], а для діагностування 
злоякісного процесу необхідні зразки 
уражених тканин (біоптат). Хоч за-
звичай, щоб отримати зразок тка-
нини, застосовують медіастиноско-
пію або методи хірургічного дослі-
дження [3, 15], ми скористалися менш 
інвазивною технікою ендобронхіаль-
ної ультразвукової діагностики.

За допомогою магнітно-резонанс-
ної томографії (МРТ) можна легко  
 розпізнати залучення у процес струк-
тур середостіння, проте цей метод 
не дуже ефективний для визначення 
кальцинатів, які є характерною озна-
кою ФМ [23]. МРТ виключає необхід-
ність введення внутрішньовенного 
контрасту в судини, що важливо для 
пацієнтів з алергією на йод або хворих 
на гостру ниркову недостатність.

У літературі описаний досвід за-
стосування методу пульмонологічної 
сцинтіографії [24-26] для візуалізації 
дефектів перфузії, а також методу ан-
гіографії  для виявлення пошкоджень 
судинної системи. Проте ці методи 
діагностики не дають змогу встано-
вити діагноз ФМ; швидше, їх можна 
застосовувати як додаткові до КТ 
та МРТ. До того ж КТ- та МР-ангіо-
графія здатні надати достатню дета-
лізацію судинної патології без таких 
тестів [14].

Роль ФДГ-ПЕТ/КТ-скан у ванн я 
є не зрозумілою. S. Chong і співавт. 
(2007) продемонстрували негативне 
погл и нан н я ФДГ, зроби вш и ви-
сновок, що ПЕТ-сканування є до-
цільним, коли необхідно провести 
диференціювання для виявлення 
злояк існості [27]. А ле інші вчені 
встановили, що активні запальні ура-
ження також можна виявити за допо-
могою ПЕТ-діагностики; отже, метод 
можна застосовувати для того, щоб 
визначити відповідь на призначене 
лікування, хоча біопсія і залишається 
обов’язковою для виключення нео-
пластичного процесу [28, 29].

Лікування та клінічні результати
 ФМ можна лікувати за допомогою 

хірургічного втручання, так із вико-
ристанням консервативного спосо-
 бу – медикаментозної терапії. Вибір 
на користь хірургічного втручання 
за лежить від того, які анатомічні 
структури ушкоджено; утім, слід за-
значити, що цей метод застосовують 
в останню чергу, бо таке втручання 
є доволі складним та ризикованим 
у разі  ураження фіброзом ділянок 
біля життєво важливих структур ор-
ганізму.

У декількох випадках захворювання 
на фіброз, спричиненого ТБ (вони 
були наведені на початку цієї статті), 
результати виявилися різними. Зо-
крема, у випадку, який був описа-
ний O. Ojeifo і співавт. (2015), пацієнт 
упродовж 6 міс лікувався від латент-
ного ТБ на основі цитотоксичного 
тесту позитивного інтерферону-γ	без 

доказів активного захворювання, що 
пі дтверджено мікробіологічними 
зразками [13]. Найбі льшим втру-
чанням було  видалення хірургічним 
шляхом фіброзного новоутворення 
і вставлення розгалуженого алотранс-
плантату, щоб полегшити стан тяж-
кого стенозу головної правої легеневої 
артерії та ВПВ [13].

J. Fijołek і співавт. (2009) здійсню-
вали лікування пацієнта, що пов-
торно страждав на кровохаркання. 
Пацієнт пройшов два курси протиту-
беркульозної терапії, перш ніж було 
встановлено діагноз ФМ, що виник 
понад 10 років потому після первин-
ного встановлення діагнозу ТБ [12]. 
Крім того, у пацієнта спостерігалося 
суттєве зву ження правої нижньої 
легеневої вени і лівої легеневої арте-
рії. Пацієнту був призначений проб-
ний курс лікування преднізолоном 
по 60 мг на день протягом 2 міс без 
хірургічного  втручання, проте но-
воутворення збільшилося і терапію 
було зупинено [12]. Утім, дослідники 
відзвітували, що симптоми хвороби 
не відновилися на момент публікації 
цієї статті.

C. Zhang і співавт. видалили фі-
брозне новоутворення, яке вже по-
ширилося на аорту, легеневу артерію 
і ліве передсердя, і призначили па-
цієнтці курс проти туберкульозної 
терапії. Після цього спостерігався 
значний регрес симптомів, однак 
про періодичність подальших огля-
дів не зазначається [14]. Незважа-
ючи на компресію судинних струк-
тур, з часом досить часто спостері-
гається розвиток колатера льного 
к ровообі г у без набу тої обст ру к-
ції. N.G. Baikoussis і співавт. (2015) 
дійшли висновку, що такий стан до-
цільніше спостерігати, ніж втруча-
тися в нього [10].

У випадках, що наведені T.M.  Mole 
і співавт. (1995), 9 із 18 хворих на ФМ 
попе р ед н ь о пе р ене с л и Т Б [15].

 

На жаль, автори не розповіли про 
наслідки, які спостерігались у па-
цієнтів, що хворіли на ТБ, а просто 
узагальнили результати. До того ж 
відсутня інформація щодо лікування 
стероїдними препаратами або про-
титуберкульозними засобами [15]. 
Декільком пацієнтам виконали хі-
рургічну операцію, під час якої було 
здійснено шунтування ВПВ, лобекто-
мію, висікання та видалення ураженої 
фіброзом тканини. Повторне медичне 
обстеження 12 з цих пацієнтів було 
проведене у період від 5 до 20 років 
після хірургічного втручання, у 10 
з них не було виявлено жодних симп-
томів попереднього захворювання, 
включаючи трьох, які пройшли хірур-
гічне лікування обструкції порожни-
стої вени [15]. Два пацієнти померли 
внаслідок розвитку злоякісного про-
цесу, не пов’язаного з ускладненнями 
від медіастинального фіброзу.

Для пацієнтів із ФМ, що не був 
пов’язаний з попереднім захворю-
ванням на ТБ, лікування і його ре-
зультати виявилися аналогічними. 
T. Peikert і співавт. (2011) дослідили 
80  випадків захворювань, які спо-
стерігалися у клініці Майо у період 
з 1998 по 2007  рік, при цьому біль-
шість пацієнтів попередньо хворіли 
на гісто плазмоз [19]. Усього 31 пацієнт 
отримав протигрибкове лікування,

Продовження на стор. 35.
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Останніми роками в Україні офі-
ційно започатковано процес стан-
дартизації медичної допомоги, в ос-
нові якого лежить створення медико- 
технологічних документів (МТД), що 
базуються на засадах доказової меди-
цини з урахуванням найкращих сві-
тових практик [18]. Виконання вимог 
МТД є обов’язковим для усіх практи-
куючих лікарів незалежно від закладу, 
в якому вони працюють. Для надання 
населенню якісної, доступної, високо-
ефективної, безперервної та своєчасної 
медичної допомоги створено Центри 
первинної медико-санітарної допомоги 
(ЦПМСД) [13, 14].

От же, фах івець зага льної прак-
тики –  сімейної медицини є лікарем 
первинного контакту пацієнта, що 
звернувся зі скаргами з боку бронхо-
легеневої системи. Первинна медична 
допомога, яка надається амбулаторно, 
передбачає, крім іншого, надання 
консультації; діагностику й лікування 
хвороб органів дихання; направлення, 
відповідно до медичних показань, па-
цієнта, який не потребує екстреної 
медичної допомоги, до профільних 
фахівців для надання йому спеціа-
лізованої медичної допомоги [13, 15]. 
Найскладнішим із цього є вміння пра-
вильно і вчасно забезпечити маршрут 
хворому, чий клінічний стан вимагає 
розв’язання диференціально-діагнос-
тичних питань, зокрема коли йдеться 
про диференціальну діагностику між 
різними  патологічними процесами ди-
хальних шляхів (ДШ).

У середньому 35% дорослих пацієн-
тів звертаються до лікарів первинної 
ланки зі скаргами на кашель, а серед 
дітей це кожен 5-й пацієнт [5, 14]. 
Майже у всіх цих пацієнтів (переду-
сім у період росту рівня захворюва-
ності на гострі респіраторні інфекції) 
наявні й інші симптоми ураження 
дихальної системи, а у 1/3 таких хво-
рих фіксується інфекційний харак-
тер патології нижніх ДШ [7]. Вияв-
лені у хворих під час амбулаторного 
клініко-рентгенологічного дообсте-
ження зміни в легеневій тканині не-
рідко потребують проведення дифе-
ренціальної діагностики характеру 
патолог іч ного процесу, і  най час-
тіше –  між негоспітальною пневмо-
нією (НП) і ТБ, що в умовах украй 
ск ладної епідеміологічної ситуації 
щодо останнього набуває неабиякої 
акт уа льності. До того ж протягом 
останніх 10 років ми спостерігаємо 
постійне зростання кількості випад-
ків нетипових, з ускладненим перебі-
гом, захворювань дихальної системи 
[4]. Дуже часто виявлення збудника 
за х ворюван н я з різн и х п ри ч и н є 
утрудненим, що обмежує можливо-
сті правильного лікування і профі-
лактики цих захворювань. Відбувся 
патоморфоз не лише патологічних 

 станів, а й імунної  відповіді організму 
 людини на різні патологічні про-
цеси, що призвело до непередбачува-
них, дуже часто нетипових, реакцій.

Ця стаття має привернути увагу лі-
карів ЦПМСД до алгоритмів, які до-
поможуть знайти правильне рішення 
в складному клінічному випадку ди-
ференціальної діагностики НП і спе-
цифічного запального процесу легень, 
показавши роль і місце препарату ази-
троміцину на амбулаторному етапі ве-
дення таких хворих.

Сьогодні, у процесі спілкування 
з пацієнтами, що звернулися в лі-
карню з приводу бронхолегеневих па-
тологічних проявів, передусім із на-
явним інтоксикаційним синдромом 
і рентгенологічними змінами у ле-
генях, лікарю загальної практики –  
 сімейної медицини доводиться забез-
печувати хворому подальший марш-
ру т. Отже, перший крок на цьом у 
шляху –  це диференціальна діагнос-
тика. Якщо йдеться про запальний 
процес у легенях із наявністю вогни-
щевих, інфільтративних змін, дисе-
мінації, деструкції, рідини в плев-
ральній порожнині, патології коренів 
легенів тощо, у будь-якому разі лікар 
м усить под у мати про патолог ічні 
процеси, як-от: інфекційно-запальні 
(бактеріальні, вірусні, грибкові) пнев-
монії; ТБ у всьому різноманітті його 
к лініко-рентгенологічних проявів; 
еозинофільна пневмонія; злоякісні 
новоутворення; інфаркт-пневмонія 
(або тромбоемболія легеневої артерії); 
колагенози; пневмоконіози; саркоїдоз 
тощо. Всі ці захворювання різняться 
за перебігом, анамнезом, клінічними 
проявами, фізикальними даними, ла-
бораторними показниками і рентге-
нологічною картиною, але в умовах 
патоморфозу дуже часто мають багато 
спільних проявів.

Проте найчастіше, особливо на по-
чатку діагностичного пошуку, сімейний 
лікар стикається з необхідністю визна-
чити, з чим саме він має справу: НП, 
бронхітом (гострим або загостренням 
хронічної бронхолегеневої патології) чи 
ТБ легенів. Для здійснення диференці-
альної діагностики потрібна додаткова 
інформація, яка потім використову-
ється не лише для підтвердження або 
виключення туберкульозної етіології 
процесу, але й для діагностики альтер-
нативного захворювання.

Отже, дозволимо собі нагадати ді-
агностичні критерії пневмонії та по-
рівняти їх із такими у разі ТБ легенів.

Золотим стандартом під час встанов-
лення діагнозу пневмонії є наявність 
наступних ознак [3, 7, 11]:

• гострий початок захворювання 
з лихоманкою (температура тіла ≥38,0 °C, 
майже одна й та сама протягом доби), 
в анамнезі можливе респіраторне захво-
рювання;

• поява кашлю з харкотинням, часто 
гнійного характеру;

• частіше переважання бронхопуль-
монального синдрому над інтоксика-
ційним;

• вкорочення перкуторного звуку й 
поява аускультативних ознак пневмонії 
над ураженою ділянкою легені (мно-
жинні різнокаліберні хрипи та/або кре-
пітація на тлі ослабленого дихання);

• лейкоцитоз часто ≥15×109/л або 
(рідше) лейкопенія з нейтрофільним 
зсувом;

• ви я в лен н я п і д час рен т г ено-
логічного дослідження інфільтрату 
або вогнища в легенях, яких раніше 
не було (запа льні зміни візуа лізу-
ються переважно в нижніх та середніх 
відділах легенів, при цьому вогнища 
відсутні на верхівках), частіше гомо-
генної структури, малої або середньої 
інтенсивності з розмитими конту-
рами;

• фібробронхоскопія зазвичай вияв-
ляє поширений дифузний ендобронхіт 
(гіперемія, набряк слизової оболонки).

Протизапальна терапія із застосу-
ванням нетуберкулостатичних анти-
біотиків (АБ) широкої дії (за умови 
їх правильного вибору) призводить 
до швидкого поліпшення загального 
стану пацієнтів і розсмоктування запа-
лень у легенях.

Треба зауважити, що все частіше 
у разі патоморфозу інфекцій ДШ ді-
агностичні ознаки пневмонії далеко 
не повністю ві дпові дають наведе-
ним діагностичним критеріям. Що ж 
до ТБ, лікар має добре усвідомлювати, 
у котрого з хворих дійсно є характерні 
прояви цього захворювання. Отже, 
пацієнт із підозрою на ТБ –  це будь-
яка особа із симптомокомплексом, що 
потребує обов’язкового обстеження 
на наявність ТБ [1, 9].

Симптомокомп лекс (табл.) не є 
пато гномонічним для ТБ, тому таким 
па ц ієн та м п ризнача ю т ь дообст е-
ження із застосуванням певних діа-
гностичних алгоритмів, що й дозво-
ляє підтвердити або скасувати діагноз. 
Ось що мусить зробити лікар первин-
ної ланки, який стикнувся з таким 
клінічним випадком:

• зібрати ретельний анамнез за-
хворювання (спрямований передусім 
на виявлення факторів ризику ТБ, 
оцінку характеру початку і динаміки 
симптомів хвороби);

• здійснити об’єктивне дослідження;

• переконавшись, що у пацієнта 
дійсно виділяється харкотиння, та якщо 
зберігається підозра на ТБ, призначити 
мікроскопію мазка за Цілем-Нільсеном 
на наявність кислото-стійких бактерій 
(КСБ).

Базові діагностичні критерії ТБ леге-
нів, які мають бути враховані лікарем 
первинної ланки:

• контакт із хворим на ТБ, насампе-
ред із бактеріовиділювачем, інші фак-
тори ризику захворювання на ТБ (по-
зитивний ВІЛ (вірус імунодефіциту лю-
дини) статус, цукровий діабет, прийом 
препаратів, що пригнічують імунітет);

• частіше, навіть у разі гострого по-
чатку захворювання, спостерігається 
поступове наростання клінічної симп-
томатики;

• непостійний характер темпера-
турної реакції, яку хворий добре пе-
реносить;

• інтоксикаційний синдром неви-
ражений у порівнянні з таким самим 
об’ємом ураження легеневої тканини 
іншої етіології, але інтоксикація пере-
важає над проявами бронхолегеневого 
синдрому;

• мізерна фізикальна симптома-
тика, що не відповідає значним легене-
вим рентгенологічним змінам;

• динаміка кашлю від сухого до виді-
лення харкотиння, переважно слизового 
характеру;

• лейкоцитоз часто ≤15×109/л, лім-
фопенія, анемія, моноцитоз, приско-
рена швидкість осідання еритроцитів 
у межах до 35 мм/год, КСБ у мокротинні 
методом мікроскопії мазка та/або за ре-
зультатами молекулярно-генетичного 
дослідження;

• локалізація процесу переважно 
в сегментах S 1, 2, 6, з деструкцією 
та засівами, залишкові зміни внаслідок 
раніше перенесеного туберкульозного 
процесу;

• ізольований плеврит, передусім 
у молодому віці;

• відсутність відповіді (або слабка 
відповідь) на тест-терапію антибакте-
ріальними препаратами (АБП) широ-
кої дії.

Пряму мікроскопію мазка харкотиння 
необхідно проводити у всіх пацієнтів 
із підозрою (навіть найменшою) на ТБ 
у всіх випадках його виділення неза-
лежно від характеру скарг, діагнозу –  
встановленого / не встановленого, ре-
зультатів клінічного дослідження хар-
котиння (макро- і  мікроскопічного) 

Ефективність азитроміцину при вирішенні 
діагностичних питань на амбулаторному етапі 
ведення хворих із бронхолегеневою патологією

Н.А. Гріцова

У сучасній медицині структура захворювань людини представлена величезною кількістю нозологій, проте 
патологічні стани з боку бронхолегеневої системи продовжують утримувати ключову позицію. За даними 
статистики, найпоширенішими в світі є захворювання органів дихання (44,3%), від звичайних застуд до запалення 
легенів і туберкульозу (ТБ) [2, 17]. У структурі поширеності захворювань серед української популяції хвороби 
органів дихання посіли 2-ге місце (19,8%) після хвороб системи кровообігу (31,0%). Прикро, що динаміка показників 
щодо поширеності та захворюваності на хвороби органів дихання із року в рік майже не змінюється.

Н.А. Гріцова, к. мед. н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології Інституту сімейної медицини  
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. шупика, м. Київ

Таблиця. Симптомокомплекс

Бронхолегеневий синдром Інтоксикаційний синдром

Кашель сухий або з виділенням харкотиння,  
що триває ≥2 тиж Субфебрильна/фебрильна температура тіла

Біль у грудях, що пов’язаний із диханням Схуднення, відсутність апетиту, відчуття незду-
жання, слабкість, зниження працездатності

Кровохаркання, легенева кровотеча Підвищене потіння уночі, ближче до ранку

Тематичний номер • Лютий 2018 р. 
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[9,14]. Подальший маршрут пацієнта 
залежатиме від результату мікроскопії 
мазка на КСБ (рис. 1). У разі отримання 
позитивного першого зразку треба не-
гайно забезпечити пацієнту консуль-
тацію фтизіатра, поготів за наявності 
рентгенологічних змін у легенях будь-
якого (!) характеру, навіть ще до рент-
генологічного дослідження органів 
грудної клітки (ОГК). Останнє, згідно 
з вимогами з інфекційного контролю ТБ 
інфекції (йдеться про зниження ймовір-
ності передачі мікобактерій ТБ здоровим 
людям) [10], здійснюватиметься в умовах 
протитуберкульозного закладу.

Післ я отриманн я першого нега-
тивного результату мікроскопії мазка 
харкотиння на КСБ треба вдруге при-
значити мікроскопію, а крім того, 
 оглядову рентгенографію ОГК у пря-
мій та бічній проекціях; у подальшому 
дотримуватися такої тактики дії щодо 
забезпечен н я марш ру т у па ц ієн та 
з підозрою на ТБ (слід звернути увагу 
на те, що йдеться про диференціаль-
но-діагностичні к лінічні випадки, 
коли наявні клініко-рентгенологічні 
ознаки і специфічного, і неспецифіч-
ного запального процесу):

• якщо КСБ не виявлені в жодному 
з двох досліджуваних мазків харко-
тиння, а рентгенологічно визнача-
ються інфільтративні або вогнищеві 
зміни в легенях, проводиться тест- 
терапія АБ широкого спектру дії три-
валістю 2 тиж, крім ВІЛ-позитивних 
пацієнтів, яких спочатку має огля-
нути фтизіатр. При цьому не можна 
застосовувати препарати з туберку-
лостатичними властивостями (стреп-
т ом і ц и н,  к а н а м і ц и н,  а м і к а ц и н, 
капрео міцин, рифампіцин, мікобу-
тин, фторхінолони II-IV поколінь, 
 лінезолід);

• п ісл я за к і н чен н я д во т и ж не-
вої тест-терапії необхідно здійснити 
рентгенологічний контроль динаміки 
процесу (краще, щоб це дослідження 
було б таким самим, як спочатку);

! У разі відсутності рентгенологіч
ного ефекту від проведеної терапії 

за допомогою АБП широкої дії  пацієнт 

має бу ти негайно направлений д ля 
 додаткового обстеження в протитубер
кульозну установу.

• якщо КСБ не виявлені в жодному 
з двох досліджуваних мазків харко-
тиння, але рентгенологічно в легенях 
визначаються дисемінація, кулястий 
утвір, порожнина, збільшення вну-
трішньогрудних лімфатичних вузлів, 
ознаки рідини в плевральній порож-
нині (насамперед однобічно), паці-
єнта якомога раніше треба направити 
в протитуберкульозну установу для 
подальшого обстеження, яке включає 
розширену лабораторну, інструмен-
тальну діагностику для морфологічної, 
цитологічної і мікробіологічної верифі-
кації діагнозу. Ця тактика має на меті 
не пропустити, найперше, зло якісну 
патологію, вчасно виключити або під-
твердити діагноз ТБ і забезпечити па-
цієнту найефективніший подальший 
маршрут.

Отже, необхідність у продовженні 
диференціальної діагностики виникає 
тоді, коли:

• КСБ і/або мікобактерії ТБ не ви-
явлені жодним із доступних лабо-
раторних методів і відсутнє гістоло-
гічне чи морфологічне підтвердження 
ТБ (зокрема, при деструктивних, ди-
семінованих процесах, кулястих утво-
рах в легенях і патології коренів);

• є атипові прояви захворювання;
• відсутня адекватна відповідь на лі-

кування АБП широкого спектру дії.
Перелік обстежень, які застосовують 

для діагностики ТБ легень у закладах 
ПМСД (обов’язковий діагностичний 
мінімум):

• збір скарг і анамнезу, у тому числі 
анкетування хворих;

• фізикальне обстеження;
• клінічний аналіз крові;
• дворазове дослі дження харко-

тинн я методом мікроскопі ї мазка 
за  Цілем-Нільсеном;

• оглядова і бічна рентгенографія 
ОГК;

• комп’ютерна томографія (КТ) ура-
жених частин легень (за наявності по-
казань до її проведення та можливості);

• консул ьт у ван н я і  тест у ван н я 
на ВІЛ.

У разі специфічного характеру за-
пальних змін у легенях та/або бронхах 
важливе діагностичне значення має 
відсутність клініко-рентгенологічної 
динаміки (насамперед – рентгеноло-
гічної) після ініціальної неспецифіч-
ної антибактеріальної терапії (АБТ) [3]. 
Які ж із них доцільно застосовувати 
під час проведення тест-терапії? Пе-
редусім потрібно врахувати, до якої 
з 4 груп хворих на НП може бути від-
несено пацієнта, який потребує про-
ведення диференціальної діагностики 
за допомогою т. зв. пробного лікування 
(зазначу, що цю тактику можна вва-
жати доцільною, тому що особливістю 
туберкульозного процесу є поєднання 
специфічного і неспецифічного ком-
понентів запалення в зоні ураження). 
Пацієнти 1-ї та 2-ї груп лікуються 
переважно в амбулаторних умовах, 
3-ї та 4-ї –  у стаціонарі, залежно від 
тяжкості захворювання, супутньої 
патології тощо. У кожній групі хворих 
на НП представлені найбільш вірогід-
ний спектр бактеріальних збудників 
і перелік АБП [7, 11]. Оскільки наше 
завдання полягало в тому, щоби саме 
на рівні первинної медичної ланки 
вивчити всі можливості забезпечення 
якісною медичною допомогою таких 
пацієнтів, нас цікавили саме 1-ша 
та 2-га групи хворих на НП.

За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, початок XXI сто-
ліття ознаменувався безпрецедентним 
зростанням поширеності захворювань 
інфекційної патології у всьому світі. 
Це спричинено як поверненням вже 
нібито давно подоланих інфекцій, так 
і появою нових атипових збудників, 

а також –  катастрофічними темпами 
зростання антибіотикорезистентності 
[8, 18]. Отже, від правильності вибору 
стартової А БТ за лежать ефек тив-
ність, інформативність і тривалість 
диференціально-діагностичного по-
шуку, який здійснює лікар первинної 
ланки. Сьогодні в медицині більшості 
країн світу рекомендаціями з ведення 
х вори х на НП визнані док у менти 
А мериканського товариства інфек-
ційних захворювань (IDSA, США) 
і Американського торакального то-
вариства. Відповідно до положень за-
значених документів адекватна АБТ 
НП має бути ефективною як проти 
Streptococcus pneumoniae, так і проти 
атипової флори, поширеність якої 
останніми роками значно збільши-
лася (S.L. Baer, 2017). Після вивчення 
рекомен даці й IDSA (L.A. Mandel l 
et al., 2007) можна свідчити, що па-
ц і є н т а м з  Н П,  я к і   пе р е бу в а ю т ь 
на  амбулаторному  лікуванні, можуть 
бути показані АБ групи макролідів 
або доксицик лінів [8]. Засл у говує 
на увагу факт, що саме макроліди є 
в кожній без винятку комбінації АБТ 
НП у хворих різних її груп і за наяв-
ності коморбідних станів і ситуацій.

Тому для вивчення ефективності 
АБТ широкого спектру дії у розв’я-
занні діагностичних питань на ам-
булаторному етапі ведення хворих 
і з  б р о н хо л е г е н е в о ю д и ф е р е н ц і-
а л ьно-д іа г ност и ч ною пат олог ією 
м и  обра л и А Б із  г ру п и ма к рол і-
дів, а саме –  азитроміцин, препарат 
 Зиромин  (компанія World Medicine), 
форма випуск у –  таблетк и, вкриті 
оболонкою, в блістерах № 3, кожна 

Продовження на стор. 34.

Рис. 1. Алгоритм дії лікаря первинної ланки щодо забезпечення маршруту пацієнта 
у процесі диференціальної діагностики характеру змін в легенях

Пацієнт із бронхолегеневою симптоматикою  
та/або інтоксикаційним синдромом

Кашель ≥2 тиж

КСБ +КСБ – у першому аналізі

Оглядова рентгенографія 
ОГК у прямій та бічній 

проекціях

Обмежена інфільтрація 
легеневої тканини, 
поодинокі вогнища

Повторне дослідження 
на КСБ методом 

мікроскопії мазка

Динаміка відсутня 
або мало виражена

Динаміка виражена

Лікування і ведення випадку НП відповідно до Протоколу 
з урахуванням особливостей клінічного перебігу

Дисемінація в легеневій тканині.
Порожнина.
Кулясте утворення.
Патологія кореня легені.
Ознаки рідини в плевральній 
порожнині однобічно

ТАК НІ

Наявність харкотиння,
підозра на ТБ

Стартова емпірична тест-терапія 
НП препаратом азитроміцину 
(Зиромин) впродовж 14 днів

Рентгенологічний контроль 
динаміки легеневого процесу

Дворазове 
дослідження  

на КСБ методом 
мікроскопії мазка

Направлення 
до фтизіатра
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таблетка містить 500 мг азитромі-
цину. Азитроміцин вважається одним 
із найефек тивніши х А Б д л я л ік у-
вання інфекцій верхніх і нижніх ДШ, 
оскільки виявив високу активність 
щодо найбільш імовірних бактеріаль-
них збудників респіраторних інфек-
цій, зокрема:

• г р а м по зи т и вн і  (S t r eptococcu s 
pneumoniae, Str. pyogenes, Str. agalactiae, 
Str. viridans, стрептококи груп С, F, 
G, Staph. aureus и Staph. epidermidis, 
Cor ynebacter ium diphther iae); г рам-
негат и вн і (Haemophilus inf luenzae, 
H. parainfluenzae, H. іducreyi, Moraxella 
c a t a r r h a l i s ,  B o r d e t e l l a  p e r t u s s i s 
і parapertussis, Neisseria gonorrhoeae 
і  mening i t id i s ,  B r ucel la  mel i ten s i s , 
Helicobacter pylori, Gardnerella vaginalis);

• анаеробних –  Clostridium spp., Pepto-
streptococcus spp. і Peptococcus spp.;

• внутрішньок літинних та ін. – 
 Legionella pneumophila, Chlamydia tra-
chomatis і Chl. pneumoniae, Mycoplasma 
pneumoniae, Mycobacterium hominis-avium, 
Ureaplasma urealyticum, Lysteria monocy-
togenes,  Treponema pallidum, Borrelia burg-
dorferi, Toxoplasma gondii.

За своїми характеристиками ази-
троміцин належить до тканинних АБ. 
Особливістю фармакокінетики препа-
рату (як і більшості макролідів) є його 
здатність накопичуватись у найвищій 
концентрації саме у вогнищі інфекції, 
а не у плазмі крові –  дуже цінна влас-
тивість, насамперед в умовах розв’я-
зання диференціально-діагностич-
них клінічних питань [6-8, 12]. Від-
мітною особливістю азитроміцину 
від інших макролідів є не тільки його 
бактеріостатичні, а й бактерицидні 
властивості, він має протизапальний 
та імуномодулюючий ефект. Бакте-
рицидна дія досягається, як вже було 

зазаначено, завдяки здатності азитро-
міцину створювати дуже великі вну-
трішньоклітинні концентрації, згубні 
для багатьох патогенів, що містяться 
всередині клітин [6, 7]. Азитроміцин 
виявляє також постантибіотичний 
ефект і ефект постантибіотичної суб-
мінімальної переважної концентрації 
проти таких мікроорганізмів, як Str. 
pyogenes, Str. pneumoniae, H. influenzae, 
L. pneumophila. Азитроміцин –  єдиний 
макролід із природною активністю 
щодо H. inf luenzae, а за трива лістю 
постантибіоти чного ефек т у в разі 
інфекцій, вик ликаних H. inf luenzae 
і L. рneumophila, він перевершує клари-
троміцин [7]. Дорослим пацієнтам ре-
комендовано прийом препарату в дозі 
500 мг 1 р/добу –  це дуже зручно, у разі 
якщо хворий перебуває на амбулатор-
ному лікуванні. Також препарат має 
найвищу серед макролідів активність 
щодо Mycoplasma pneumoniae. Азитро-
міцин характеризується сприятливим 
профілем безпеки, до того ж він не-
токсичний. Усі зазначені властивості 
препарату зумовили наш вибір на його 
користь саме для тих ситуацій, коли 
необхідно якнайшвидше та найефек-
тивніше розв’язати питання диферен-
ціальної діагностики НП і ТБ.

Протягом останніх двох років ми 
спостерігали за 97 пацієнтами віком 
23-58 рок ів із нетиповим для к ла-
си чни х к лініко-рентгенологічни х 
проявів НП і ТБ запальним проце-
сом у легенях, із легким перебігом. 
Усім пацієнтам було показане прове-
дення диференціальної діагностики, 
оскільки в них спостерігалися  ознаки, 
характерні як для НП, так і для ТБ 
легенів. Усі хворі підпадали під кри-
терій  «пацієнт із пі дозрою на ТБ» 
(у тому числі через наявність  факторів 

ризику щодо останнього), скаржилися 
на кашель із харкотинням. У жод-
ному випадку при дослідженні хар-
котиння за методом Ціля-Нільсена 
КСБ виявлено не було. У 62 (63,9%) 
хворих у легенях при рентгенологіч-
ному дослідженні виявлявся синдром 
обмеженого затемнення, у трьох про-
цес набув деструктивного характеру, 
але без засівів, причому в 41 випадку 
(66,1%) –  з локалізацією в нижніх і се-
редніх частках легенів (S 4, 5, 8, 10) 
на тлі слабковиражених клініко-лабо-
раторних  показників і анамнестично 
пост у пового приєднанн я симпто-
матики; у 19 (46,3%) з цих пацієнтів 
рентгенологічно визначалися вогнища 
навколо інфільтративно зміненої ле-
геневої тканини без деструкції. У 21 
(33,9%) пацієнта синдром обмеженого 
затемнення виявлявся у верхніх част-
ках правої або лівої легені (S 1, 2, 3), 
причому захворювання характеризу-
валося гострим перебігом із незначу-
щим інтоксикаційним і бронхолегене-
вим синдромом; у 8 (38,0%) з них були 
клінічні ознаки гострої респіратор-
ної інфекції тривалістю в середньому 
до 1 тижня. Решта 35 (36,1%) хворих 
мали вогнищеві (у S 6 – 4 пацієнти, 
S 2 – 8 пацієнтів, S 7, 10 – 6 хворих 
із майже безсимптомним перебігом) 
та дисемінованого характеру зміни 
в легенях (n=17), одно- та двобічні. 
Один пацієнт (з обмеженим дисеміно-
ваним процесом у легенях, невеликою 
двобічною ексудацією в плевральну 
порожнину, середньої вираженості 
інтоксикаційним і вираженим брон-
холегеневим синдромами) лікувався 
амбулаторно через особисті обста-
вини, його клінічний стан дозволяв 
призначити такий режим терапії.

Усі хворі розпоча ли амбулаторне 
лікування препаратом Зиромин (ази-
троміцин) у дозі 500 мг 1 р/добу про-
тягом 14 днів на тлі патогенетичної 
та симптоматичної терапії відповідно 
до вимог Уніфікованого к лінічного 
п р о т окол у перви н ної,  в т ори н ної 
(спеціалізованої) і третинної (висо-
коспеціалізованої) медичної допомоги 
«Туберкульоз» [9]. З огляду на те що 
короткі курси (3-5 днів) АБТ можуть 
бути недостатньо ефективними в різ-
них групах пацієнтів, які мають різ-
ний коморбідний статус, тим більше 
за наявності невизначеного інфек-
ційного збудника [11], рекомендовано 
2-тижневий курс лікування із наступ-
ним рентгенологічним контролем ди-
наміки процесу.

За результатами двотижневого лі-
кування препаратом Зиромин (ази-
троміцин) 16 хворих через відсутність 
позитивної рентгенологічної дина-
міки було направлено до протиту-
беркульозного диспансеру за місцем 
проживання, де їм було встановлено 
діагноз ТБ легенів і розпочато від-
повідне лікування. 7 пацієнтів після 
консультації лікаря- фтизіатра і до-
обстеження отримали направлення 
до л і каря- онколога, решта (n=74) 
продовжили лікування з приводу НП 
відповідно до Протоколу. У пацієн-
тів із діагнозом НП через 2 тиж при-
йому азитроміцину спостеріга лася 

виражена  позитивна к лініко-рент-
генологічна динаміка у вигляді пов-
ного або часткового розсмоктування 
і нфі л ьт рат и вно- вог н и щеви х зм і н 
у легенях, у хворого з деструктивною 
верхньочастковою пневмонією правої 
легені порожнина зменшилася удвічі. 
Отже, 52 (70,3%) пацієнти через 2 тиж 
терапії азитроміцином вже не потре-
бували призначення АБТ, а 22 (29,7%) 
хворих продовжили лікуватися із за-
стосуванням АБ інших груп.

На рисунках 2 і 3, на яких представ-
лено оглядові рентгенограми та КТ 
ОГК, продемонстровано два випадки 
(серед решти) НП, щодо яких на пер-
винній ланці проводилася диферен-
ціальна діагностика з туберкульоз-
ним процесом за допомогою тест-те-
рапії препаратом Зиромин. У хворих 
спостеріга лися нетиповий, як дл я 
НП із таким масивним ураженням 
легеневої тканини, клінічний пере-
біг і лока лізація процесу. Уражена 
верхня частка правої легені пацієнта 
М. (рис. 3) із масивним деструктив-
ним лобітом (без засівів) і гострим 
початком зах ворюванн я з перева-
жанням бронхолегеневої симптома-
тики над інтоксикаційним синдро-
мом, відсутність КСБ в двох мазках 
х арко т и н н я ста л и п і дста вою д л я 
призначення тест-терапії. Результат, 
представлений на контрольній рент-
генограмі ОГК, –  повне розсмокту-
вання  інфі льтраці ї та рубцювання 
деструкції.

! Отже, у разі коли сімейний лікар 
м уси т ь п ризначат и ем п іри ч н у 

А БТ (в і дсу т н іст ь достат н ьо ефек
тивних методів етіологічної експрес 
діагностики), застосування препарату 
Зиромин (компанії World Medicine) –  
як монотерапія в процесі диференці
альної  діагностики НП і специфічного 
запа л ьног о п роцесу –  є дореч н и м, 
ефективним і тактично обґрунтованим 
лікарським засобом, призначеним для 
розв’язання складних клінічних ситу
ацій у нетяжких амбулаторних хворих. 
Це можна пояснити такими особливос
тями і  безумовними перевагами азитро
міцину, як:

• широкий спектр впливу, що охоп
лює типові й атипові респіраторні пато
гени, у тому числі внутрішньоклітинні. 
На відміну від інших макролідів він 
активний проти H. influenzae, зокрема 
штамів, які продукують bлактамази, 
має найвищу в групі активність щодо 
M. pneumoniae;

• високий профіль безпеки. Це дуже 
важливо, якщо хворий лікується амбу
латорно, оскільки в цих умовах обмежені 
можливості контролю з боку медичного 
працівника;

• реж им прийом у 1 раз на добу. 
Це набагато зменшує ймовірність по
рушення режиму пацієнтом і запобігає 
формуванню або розширенню спектру 
антибіотикорезистентності як у кон
кретного пацієнта, так і в популяції 
в цілому;

• висок ий профіль ефективності 
завдяки не тільки широкому спектру 
антибактеріальної дії, а й особливос
тям фармакокінетики цього препарату 
(найвищі концентрації утворюються 
саме у вогнищі інфекції, а не в плазмі 
крові), що дозволяє лікарю первинної 
ланки якнайшвидше зробити правильні 
діагностичні й тактичні висновки щодо 
забезпечення подальшого маршруту 
хворого.

Список літератури знаходиться в редакції.
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Рис 2. Рентгенограма ОГК та КТ ОГК, пацієнт В. Негоспітальна двобічна полісегментарна 
пневмонія, ускладнена ексудативним плевритом

Рис 3. Рентгенограма ОГК, пацієнт М. Негоспітальна верхньочасткова правобічна пневмонія 
на початку і через 3 тиж лікування ЗУ
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

5 хворих приймали стероїди, 2 паці-
єнти проходили експериментальне 
лікування тамоксифеном. Радіоло-
гічне втручання із судинною плас-
тикою / стентуванням або ендоброн-
х іа льною ба лонною ди латацією / 
стентуванням провели 15 пацієнтам, 
тоді як 17 хворим було рекомендо-
вано хірургічне втручання [19]. Із 34 
пацієнтів, як і пройшли повторне 
медичне обстеження після курсу те-
рапії, у 6 (18%) спостерігалися певна 
симптоматика чи пі дтверд женн я 
захворювання після радіологічного 
обстеження; лише у 3 пацієнтів під-
твердилася візуа льна діагностика 
реакції на протигрибкову терапію 
і лише один пацієнт ві дреаг у вав 
на протизапальну терапію [19]. Однак 
стан учасників усіх груп лікування, 
а саме 21 пацієнта, залишився ста-
більним. А от хворим, які перенесли 
ангіоплас тику чи стентування, зна-
добилося проведення повторних про-
цедур у період від 6 до 12 міс. П’ятеро 
з 12 пацієнтів, які обстежува лися 
після хірургічного втручання, потре-
бували стентування чи емболізації 
через повторне виникнення симп-
томів [19]. Проте рівень виживаності 
повністю відповідає контролю над 
віковими  категоріями, лише 2 па-
цієнти померли внаслідок захворю-
вання на ФМ.

Як показують результати одного 
з найновіших досліджень, хірургічне 
втручання слід застосовувати лише 
як останній захід, оскільки троє з 18 
пацієнтів, яким зробили операцію 
на ж ит тєво ва ж ливи х ди ха льни х 
шляхах чи легеневих структурах, по-
мерло через ускладнення від пульмо-
нектомії [30].

Як продемонструва ли деякі до-
слідження, успішною показала себе 
і стероїдна терапія [31]. A.D. Sherrick 
 і співавт. (1994) повідомляють, що 
троє з шести пацієнтів із дифузними 
змінами за даними радіологічних 
досліджень позитивно відреагували 
на лікування стероїдами, що було 
помітно під час повторної візуальної 
діагностики, проте жодному з чоти-
рьох пацієнтів, які страждали на ло-
калізований фіброз, не покращало 
[20]. Науковці висловили думку, що 
у разі обширного фіброзу може спо-
стерігатися більш загальна імунна 
реакція організму, тому така форма 
захворювання краще піддається лі-
куванню протизапальними препа-
ратами [20].

Тамоксифен, селективний модуля-
тор рецепторів естрогену, був засто-
сований у поєднанні зі стероїдами  
[32]. B.A.  Savelli і співавт. (1997) за-
стосовували стероїди і тамоксифен. 
Спершу це давало позитивний ефект, 
проте після припинення вживання 
тамоксифену хвороба знову прогре-
сувала, тож її розвиток припиняли 
завдяки призначенню комбінова-
ної терапії. Для порівняння: коли в 
 одного з пацієнтів виник рецидив 

захворювання внаслідок зменшення 
дози стероїдів як частини комбіно-
ваної терапії з тамоксифеном, було 
вирішено підвищити дозу стероїдів, 
щоб знову вик ликати стан ремісі ї 
на тривалий час [29]. В іншому ви-
падку завдяки лікуванню потрійною 
комбінацією ітраконазолу, тамокси-
фену та високих доз стероїдів вда-
лося зменшити ФДГ-активність під 
час ПЕТ-сканування [28].

Обговорення
У нашого пацієнта було декілька 

чинників, що викликали дихальну 
недостатність, зокрема помірна ле-
генева гіпертензія, рецидивуючий 
плевральний випіт і пошкодження 
паренхіми легень унаслідок перене-
сеного ТБ. Медіастинальний фіброз 
виник через декілька років після лі-
кування ТБ і був виявлений за до-
помогою КТ — найкращого методу 
променевої діагностики. ФДГ-ПЕТ 
допомогло встановити активність 
у пухлині, однак біопсія все ще була 
необхідна для виключення онколо-
гічного процесу і повторного захво-
рювання на ТБ. Було проведено ен-
добронхіальну біо псію за допомогою 
ультразвукової діагностики; вона є 
менш  інвазивною  порівняно з тора-
коскопічною  хірургічною біопсією 
з ві деоп і д т ри м кою ч и мед іаст и-
носкопією, проте не дозволяє оці-
нити всі уражені ділянки. Важливо 
зазначити, що у нашому випадку біо-
псія виявила тканину, уражену фі-
брозом, без активного гранулематоз-
ного запалення і разом з ФДГ-ПЕТ 
авідністю. Ми робимо висновок, що 
це було активне фіброзне запалення.

Лікування передбача ло призна-
чення високих доз стероїдних пре-
паратів та ТБ-хіміопрофі лактики 
[12-14]. Після початку прийому сте-
роїдів у пацієнта відзначалося полег-
шення симптомів, проте через 3 міс 
удруге виникло серйозне утруднення 
дихання, незважаючи на те що дозу 
стероїдів було зменшено з 60 до 50 мг. 
Після відновлення внутрішньовенної 
стероїдної терапії симптоми захво-
рювання значно зменшилися. По-
вторна ФДГ-ПЕТ для оцінки змен-
шення активності в пухлині не про-
водилася, оскільки розміри ураженої 
ділянки, а не власне саме запалення, 
на нашу думку, були основним фак-
тором, який провокував компресію 
локальних структур.

Призначення ММФ у нашому ви-
падку як допоміжного лікарського 
засобу ґрунтувалося на успішному 
застосуванні цієї терапії в лікуванні 
заочеревинного фіброзу. P.J. Scheel 
і співавт. (2012) показали, що у 89% 
їхніх пацієнтів розміри новоутворення 
навколо аорти зменшилися на 25% [33], 
проте не виключалось і лікування сте-
роїдами з огляду на наявність діабету. 
Хірургічне або радіологічне втручання 
було протипоказане через високий 
ризик. Хірургічне втру чання слід 

 застосувати в останню чергу, оскільки 
навіть після операції захворювання 
продовжує прогресувати й виникає 
необхідність повторного втручання 
упродовж 6-12 міс [19].

Зв’язок між ТБ і медіастинальним 
фіброзом усе ще складно зрозуміти, 
і це питання потрібно й надалі до-
сліджувати на клінічних випадках. 
У цій статті ми охопили 2  форми 
мед і а с т и н іт у –  г ра н у лем ат о з т а 
фіброз. На сьогодні досі не з’ясо-
вано, чи дійсно гранулематоз не-
мину че призводить до обширного 
фіброзу. Пок и що ві дсу тні дослі-
дження, які показали б природний 
перебіг захворювання, і випадок, 
який ми навели, ілюструє ймовір-
ність того, що  антиген ТБ здатний 
викликати постійні запальні зміни 
в організмі навіть після лікування. 
Патогенез ФМ, спричиненого ТБ, 
усе ще залишається гіпотетичним 
і частково ґрунтується на нашому ро-
зумінні ФМ, спровокованого гісто-
плазмозом. Однак досі невідомо, чи 
збігається клінічний перебіг захво-
рювання у випадку виникнення ФМ, 
викликаного ТБ, з таким самим при 
г істоп лазмозі. Доці льним вбача-
ється призначення пробної  терапії, 
яка була успішною при лікуванні 
ФМ невстановленого походження чи 
 спричиненого  гістоплазмозом у ви-
падках посттуберкульозного захво-
рювання на медіастинальний фіброз.

Хоча стан нашого пацієнта і не по-
кращився після прийому ММФ (не-
зважаючи на позитивні результати 
під час його застосування при заоче-
ревинному фіброзі [33]), нам вдалося 
покращити стан пацієнта, додавши 
до ММФ низькі дози кортикосте-
роїдів. M. Inoue і співавт. описали 
перший випадок ФМ, викликаного 
імуноглобуліном G4 з високим рів-
нем сироваткового імуноглобуліну 
G4, порівняно з результатами гісто-
логічних досліджень [34]. Спостері-
гаючи позитивну реакцію у відповідь 
на застосування стероїдів, автори 
пропонують брати до уваги рівень 
сироваткового імуноглобуліну G4 як 
індикатора щодо доцільності засто-
сування стероїдів під час лікування 
цієї когорти пацієнтів [34].  Крім 
того, інші діючі речовини, такі як та-
моксифен, або ж лікування, спря-
моване на знищення B-лімфоцитів, 
мають бути розглянуті для кожного 
конкретного пацієнта [19].
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
ДУМКА ЕКСПЕРТА

А ктуа льність проблеми зумовлена 
як постійним зростанням захворюваності 
на БА та ХОЗЛ, так і збільшенням кількості 
тяжких форм і частоти загострень, насам-
перед у пацієнтів працездатного віку. І хоча 
сьогодні лікар «озброєний» багатьма про-
токолами й рекомендаціями щодо діагнос-
тики та ведення численних нозологій орга-
нів дихання, однак при лікуванні бронхо-
обструктивного синдрому у разі загострень 
БА та ХОЗЛ застосування стандартного 
підходу нерідко приводить до дуже незнач-
ного ефекту, а часто навіть спостерігається 
й повна відсутність позитивної динаміки. 
Тому успішний клінічний досвід сучасної 
адекватної терапії бронхообструктивного 
синдрому в нинішніх реаліях, безумовно, 
має велику практичну цінність не лише 
для пульмонологів, а й для сімейних ліка-
рів. З цих позицій відбулася надзвичайно 
цікава бесіда із завідувачем діагностич
нопульмонологічного відділення Кому
нальної установи Львівської обласної ради 
«Львівський регіональний фтизіопульмоно
логічний клінічний лікувальнодіагностич
ний центр» Ольгою Степанівною Толох.

? Ольго Степанівно, якими факторами 
зумовлений розвиток бронхіальної 

обструкції (БОС) у пульмонологічних 
 хворих?

– Бронхіальна обструкція –  це змен-
шення просвіту бронхіального дерева, яке 
проявляється обмеженням повітряного 
потоку та документується методами спі-
рометрії під час виконання форсованого 
експіраторного маневру. Головною оз-
накою БОС є експіраторна задишка. За-
лежно від своєї вираженості і стабільності 
БОС здійснює суттєвий вплив на клінічну 
картину захворювань та ефективність їх 
лікування. Хронічна БОС діагностується 
за умови реєстрації цього стану не менш 
ніж 3 рази впродовж одного року, незва-
жаючи на терапію, що проводиться.

Обов’язкова обструкція (первинна) 
лежить в основі розвитку ХОЗЛ та БА. 
Також ду же часто у своїй щоденній 
практиці лікар стикається з наявністю 
у пацієнтів факультативної обструкції 
бронхів (вторинної), яка розвивається 
при багатьох інших гострих та хронічних 
захворюваннях бронхолегеневої системи: 
пневмонії, гострому бронхіті, інфекцій-
них та паразитарних ураженнях легень, 
туберкульозі, саркоїдозі, пухлинах ле-
гень, муковісцидозі тощо.

Спазм гладкої мускулатури бронхів 
та гіперсекреція слизу відбуваються 
внаслідок запального процесу, що за-
пускається під впливом подразнюваль-
них чинник ів (шк і дливі полютанти 
в повітрі, інфекційні агенти, тютюновий 
дим тощо) на слизову оболонку дихаль-
них шляхів. У відповідь відбуваються 
складні взаємодії рецепторно-клітин-
ної ланки та системи медіаторів. Ви-
вільнення різноманітних та численних 
медіаторів запалення, які реалізують 
свої ефекти через різні рецептори брон-
хіального дерева шляхом їхньої акти-
вації, призводить до виникнення брон-
хоконстрикції та гіперсекреції слизу. 
Одночасно підвищується проникність 

судин  мікроциркуляторного русла в стінці 
бронхів. Таким чином розвивається на-
бряк слизової оболонки бронхів та її ін-
фільтрація клітинами, що беруть участь 
у запальному процесі (базофілами, еози-
нофілами, лімфоїдними, плазматичними 
й опасистими клітинами). При цьому 
морфологічним субстратом БА є хронічне 
алергічне запалення із переважанням ео-
зинофілів у інфільтраті, а у разі розвитку 
ХОЗЛ – хронічне нейтрофільне запалення 
із переважанням лімфоцитарної інфіль-
трації на пізніх стадіях захворювання.

? Яку важливу інформацію для практи
куючого лікаря може дати первинний 

огляд хворого, що страждає на БОС?

– Огляд пацієнта з БОС дає змогу оці-
нити його свідомість і здатність говорити 
(слова, фрази), вказує на тяжкість приступу 
БА, визначити вид і ступінь ціанозу. Так, 
центральний ціаноз свідчить про артері-
альну гіпоксемію (патологія легень), а пе-
риферичний –  про хронічну серцеву недо-
статність або тромбоемболію легеневої ар-
терії. Одночасно можна виявити зовнішні 
клінічні прояви алергічної реакції (свербіж 
шкіри та висипання, ангіоневротичний 
набряк) та ознаки хронічного легеневого 
захворювання (бронхоектази, ХОЗЛ) –  так 
звані «барабанні палички». При подаль-
шому огляді хворого можуть бути виявлені 
патологічні фізикальні феномени –  при-
туплення легеневого звуку (пневмонія), 
тимпаніт (пневмоторакс), коробковий звук 
(ХОЗЛ); ослаблене везикулярне дихання 
(ХОЗЛ, обтураційний ателектаз); відсут-
ність дихальних шумів (важлива ознака 
пневмотораксу); жорстке дихання (гострий 
бронхіт, бронхіоліт), двобічна інспіраторна 
крепітація при ідіопатичному легеневому 
фіброзі, локальні монофонічні свистячі 
хрипи (ознака локальної обструкції при 
центральному раку), бронхіальне дихання 
(над зоною стенозу при звуженні крупного 
бронху пухлиною або над великою пнев-
монічною інфільтрацією).

? За Вашими спостереженнями, чи є 
особливості перебігу БОС у хворих 

на БА та ХОЗЛ?

– БОС є основою таких захворювань, 
як ХОЗЛ та БА. Її виявлення є ключовим 
моментом у діагностичних алгоритмах 
цих патологій. Хронічне запалення при 
ХОЗЛ формується унаслідок аномаль-
ної реакції легень на патогенні часточки 
і гази. При БА виникнення БОС пов’язане 
з алергічним запаленням.

Характерною ознакою БОС є зворот-
ність та варіабельність обструкції (спазм 
гладкої мускулатури бронхів, гіперреак-
тивність бронхів, набряк слизової обо-
лонки, гіперсекреція слизу), а також під-
вищення тонусу блукаючого нерва, що 
призводить до бронхоспазму та гіперсе-
креції. При ХОЗЛ бронхообструктивний 
синдром неухильно прогресує, поступово 
втрачає зворотний компонент, і на пізніх 
стадіях домінує незворотний компонент 
патологічного стану.

У пацієнтів із ХОЗЛ та БА застосування 
заходів, спрямованих на зменшення 

 вираженості БОС, зумовленої хронічним 
запаленням, є обов’язковим. Доцільність 
компенсації обов’язкової (облігатної) БОС 
визначається її вираженістю, тривалістю 
та впливом на загальний стан та якість 
життя хворого. У більшості випадків адек-
ватна терапія сприяє самостійному змен-
шенню та компенсації облігатної БОС.

? З огляду на тяжкість перебігу БОС 
при загостреннях ХОЗЛ та БА, а також 

зважаючи на часті випадки відсутності 
ефекту після використання стандартних 
схем лікування, який терапевтичний під
хід сьогодні найдоцільніше застосовувати 
на стаціонарному етапі?

– Загострення –  це зміна звичного пе-
ребігу хвороби, яке проявляється посилен-
ням задишки, кашлю і/або збільшенням 
кількості мокротиння. Ці явища виходять 
за межі щоденних коливань і потребують 
корекції звиклої для хворого терапії. Разом 
із тим кожне загострення сприяє прогре-
суванню захворювання, збільшує ризики 
екстреної госпіталізації, повторних заго-
стрень, інвалідизації та смертності. Вста-
новлено, що в пацієнтів навіть у фазі ремі-
сії рівні маркерів запалення залишаються 
високими. Тому одним із найважливіших 
завдань клініциста під час вибору методу 
терапії БОС є зменшення прогресування 
запального процесу, зниження частоти 
загострень і, отже –  забезпечення макси-
мально можливої при цих захворюваннях 
якості життя пацієнтів.

Підхід до лікування БОС при ХОЗЛ 
та БА розпочинається з елімінації три-
герного чинника –  припинення куріння 
та впливу безлічі алергенів, зміна місця 
роботи, якщо хворий працює в шкідли-
вих умовах праці, поліпшення вентиля-
ції в приміщеннях тощо. Фармакотерапія 
ХОЗЛ та БА залежить від періодів хво-
роби –  стабільний перебіг чи загострення.

Особливості терапії пацієнтів із серед-
ньотяжкими й тяжкими загостреннями 
ХОЗЛ та БА полягають у тому, що вини-
кає необхідність призначення препаратів 
іншої групи й парентерального їх вве-
дення для досягнення швидкого ефекту.

При яскраво виражених симптомах 
запалення і бронхоспазму (у разі заго-
стрення) ідеальним призначенням буде 
препарат, який впливає на обидві патоло-
гічні ланки. Це значущий фактор швид-
шого одужання пацієнта і профілактики 
повторних загострень. Препаратами, що 
одночасно вп ливають на запа ленн я 
і бронхоспазм, є інгібітори фосфодіесте-
рази (ФДЕ) неселективної дії.

? На Вашу думку, чому саме інгібітори 
ФДЕ важливі для клінічної практики?

– ФДЕ –  група ферментів, які забезпе-
чують розщеплення циклічного аденозин-
монофосфату (цАМФ) до АМФ у присут-
ності іонів магнію. Стає очевидним –  щоб 
виявити необхідний ефект, цАМФ має 
спершу накопичитися у клітині і не має 
бути розщепленим ферментом ФДЕ. Для 
цього й потрібні інгібітори ФДЕ, в основі 
механізму дії яких лежить накопичення 
цАМФ за рахунок пригнічення процесу його 

 перетворення в АМФ. Накопичення цАМФ 
у клітинах гладких м’язів бронхів приводить 
до їх розслаблення і розвитку бронхолітич-
ного ефекту. Протизапальна дія інгібітора 
ФДЕ реалізується за рахунок пригнічення 
вироблення лейкотрієнів, інтерлейкінів, 
гістаміну, фактора некрозу пухлини імуно-
компетентними клітинами (нейтрофілами, 
Т-лімфоцитами, еозинофілами, макрофа-
гами, опасистими клітинами).

Загалом ФДЕ представлені в різних 
тканинах людського організму. Залежно 
від того, у яких клітинах міститься ФДЕ, 
такий біологічний ефект від інгібітора 
ФДЕ і буде реалізований завдяки нако-
пиченню цАМФ. Унаслідок інгібування 
ФДЕ цАМФ накопичується у різних клі-
тинах, відтак біологічний ефект цього 
процесу стає лікувальним.

У терапії обструктивних захворювань 
мають значення три ізоформи: ФДЕ-3, 
ФДЕ-4 і ФДЕ-5. Так, ФДЕ-3 і ФДЕ-5 
містяться у багатьох тканинах (серцева, 
жирова, паренхіма печінки) і клітинах 
(макрофаги, лімфоцити). Ізоформа ФДЕ-4 
експресується усіма імунними та проти-
запальними клітинами, які залучаються 
до патогенезу БА та ХОЗЛ. Пригнічення 
ФДЕ-3 і ФДЕ-5 приводить до розвитку 
бронхолітичного, а ФДЕ-4 –  протизапаль-
ного ефекту. Унаслідок цього, зокрема, 
у нейтрофілах спостерігається уповіль-
нення вироблення медіаторів запалення 
інтерлейкіна-8 (ІЛ-), лейкотрієна В

4
; зни-

ження активності «шкідливого» кисню; 
пригнічення хемотаксису, матриксної 
металопротеїнази 9. В епітеліальних клі-
тинах інгібування ФДЕ-4 справляє дещо 
інший протизапальний ефект шляхом 
зниження рівнів ІЛ-6 та фактора некрозу 
пухлин-α (ФНП-α), збільшення продукції 
простагландину Е

2
. Численні протиза-

пальні ефекти реалізуються також у бага-
тьох інших клітинах і тканинах.

Що може завадити утворенню АТФ, 
а згодом і цАМФ? Дефіцит мікроелемен-
тів, насамперед магнію та калію.

У клітині магній представлений у ви-
гляді сполуки з АТФ і є каталізатором 
шести з дев’яти реакцій гліколізу. Разом 
із тим магній активує аденілатциклазу, що 
контролює синтез цАМФ, роль якого в ор-
ганізмі людини полягає у передачі сиг-
налів усередині клітини для виконання 
нею необхідної біологічної функції (на-
приклад, розслаблення гладком’язових 
клітин бронхів). Калій активує піруваткі-
назу, яка каталізує гліколіз з утворенням 
АТФ. Він також сприяє активації фер-
ментних систем, що беруть участь у син-
тезі АТФ у процесі окисного фосфорилю-
вання. Отже, магній та калій –  мікроеле-
менти, що вкрай необхідні для синтезу 
АТФ і які входять до складу самої цАМФ. 
Без них перебіг життєво важливих біохі-
мічних реакцій значно уповільнюється.

Отже, для того щоб інгібітор ФДЕ 
спрацював на 100%, у плазмі пацієнта 
з БА та ХОЗЛ має бути нормальний рі-
вень мі к роелементі в, есенціа льни х 
для утворення АТФ, а згодом і цАМФ. 
Для пацієнтів із БА та ХОЗЛ характер-
ний фоновий дефіцит калію і магнію 
 внаслі док перманентної г і поксемі ї. 

О.С. Толох

Деркаст –  нове рішення компенсації 
бронхообструктивного синдрому 

на стаціонарному етапі
Бронхообструктивний синдром супроводжує велику кількість як гострих, так і хронічних захворювань бронхів 
та легень. Особливого клінічного значення цей синдром набуває у випадках загострень бронхіальної астми (БА) 
та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Сьогодні ці недуги стали пріоритетною медико-
соціальною проблемою не тільки практичної пульмонології, а й усього суспільства загалом. 

Тематичний номер • Лютий 2018 р. 
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Крім того, у хворих, що тривалий час 
перебувають на базисній терапії ß-аго-
ністами короткої дії та інгаляційними 
глюкокортикостероїдами (ГКС), спо-
стерігається електролітний дисбаланс. 
Відповідно, ці фактори можуть призве-
сти до поглиблення дефіциту есенціаль-
них мікроелементів та погіршення стану 
хворого, тому їх необхідно обов’язково 
враховувати в терапевтичних призна-
ченнях на госпітальному етапі. Отже, 
терапевтичний підхід при загостреннях 
ХОЗЛ та БА в стаціонарних умовах має 
бути спрямований на усунення брон-
хоспазму й запалення, а також на від-
новлення електролітного балансу.

В Україні нещодавно був розроблений 
новий препарат Деркаст® («Юрія-Фарм»), 
який є інгібітором ФДЕ-3, ФДЕ-4 та ФДЕ-5 
і, таким чином, одночасно справляє проти-
запальний і бронхолітичний ефект у паці-
єнтів із загостренням ХОЗЛ та БА.

Деркаст® –  це єдиний парентеральний 
інгібітор ФДЕ для госпітального засто-
сування, який має комплексну дію. Його 
вводять внутрішньовенно, що є доціль-
ним у разі стаціонарного лікування хворих 
із середньотяжким і тяжким загостренням 
БА чи ХОЗЛ, у ситуаціях, коли не працю-
ють бронхолітики першої лінії (сальбута-
мол). Деркаст® –  інгібітор ФДЕ із вмістом 
магнію і калію у плазмових концентраціях. 
В 1 мл препарату міститься 2 мг теофіліну 
(інгібітор ФДЕ) моногідрату (у перераху-
ванні на теофілін); 0,3 мг калію хлориду 
та 0,2 мг магнію хлориду гексагідрату (у пе-
рерахунку на магнію хлорид). Допоміжні 
речовини: динатрієва сіль бурштинової 
кислоти, вода для ін’єкцій. Форма ви-
пуску –  100 і 200 мл (боттлпак, скло).

Застосовують Деркаст® внутрішньовенно 
краплинно з розрахунку 5 мл/кг маси тіла, 
у середньому 300-400 мл (600-800 мг теофі-
ліну) на добу, розподілених на 3 введення 
зі швидкістю 30-50 крапель на хвилину. 
Особам із низькою масою тіла добову дозу 
рекомендовано зменшити до 200-250 мл 
(400-500 мг теофіліну), під час першого 
введення вводити не більш ніж 100-125 мл 
(200-250 мг теофіліну). Терапевтичні ефекти 
розвиваються через 5-15 хв після введення 
і тривають близько 4-6 год.

Діюча речовина теофілін має здат-
ність відновлювати чутливість рецепто-
рів до ГКС шляхом нормалізації актив-
ності деацетілази гістонів 2 типу (histone 
deacetylase 2 –  HDAC

2
). Цей фермент не-

обхідний для реалізації протизапальної 
дії ГКС. Необхідно наголосити, що ця 
властивість теофіліну проявляється навіть 
у разі призначення низьких доз препарату 
(близько 400 мг/добу). Крім того, Деркаст® 

відновлює чутливість b
2
-адренергічних 

рецепторів до b
2
-адреноміметиків.

Плазмові концентрації іонів магнію 
та калію у складі препарату Деркаст® 
створюють необхідні умови для забезпе-
чення швидкого терапевтичного ефекту 
інгібітора ФДЕ.

? Ольго Степанівно, поділіться, будь 
ласка, власним досвідом застосування 

інноваційного препарату Деркаст® в умо
вах стаціонару. Які типи хворих найкраще 
реагують на терапію?

– У нашому відділенні впродовж ос-
таннього року ми успішно застосовуємо 
Деркаст® при загостреннях у пацієнтів 
із ХОЗЛ та БА. Якщо узагальнити тип хво-
рих, то це чоловік/жінка; >40 років; курить 
понад 10 років або кинув(ла) курити; прий-
має сальметерол/флутиказон або формо-
терол/будесонід + тіотропій як базову 
терапію у зв’язку з тяжким перебігом за-
хворювання, додатково використовує саль-
бутамол чи беродуал 2-4 рази на день; тяж-
кий ХОЗЛ (ОФВ

1
/ФЖЄЛ <0,7; ОФВ

1
 30-50% 

від належного) з високим тягарем симпто-
мів: за шкалами mMRC –  2-3  бали, сис-
толічний артеріальний тиск –  >10 балів, 
незважаючи на отримання базисної тера-
пії; тяжкий перебіг БА; з двома чи більше 
загостреннями, які потребували прийому 

антибіотиків або системних ГКС за попе-
редній рік.

У більшості випадків загострень за-
хворювань наші пацієнти потребують ін-
тенсифікації бронхолітичної та протиза-
пальної терапії, покращення функції ди-
хальних м’язів, мукоциліарного кліренсу. 
Одним із препаратів, який застосовуємо 
на стаціонарному етапі ведення заго-
стрень, є Деркаст®.

Деркаст® можна віднести до препара-
тів другої лінії стаціонарного лікування 
пацієнтів із загостреннями ХОЗЛ та БА. 
Пацієнти, які поступають у стаціонар, 
уже отримали на догоспітальному етапі 
швидкодопоміжні препарати, зокрема 
b

2
-адреноміметики у досить великій кіль-

кості. Частий прийом	b
2
-адреноміметиків 

з метою зняття нападу призводить до не-
чутливості b

2
-адренорецепторів до	b

2
-адре-

номіметиків і, відповідно, їх недостатньої 
ефективності. Тому лікар в умовах стаціо-
нару використовує препарати, які не засто-
совувалися на догоспітальному етапі.

Зазвичай призначаємо 300-400 мл пре-
парату, розподіленого на 2-3 введення. Іс-
тотних побічних реакцій, які викликали б 
необхідність відміни препарату, у наших 
пацієнтів не спостерігали. Відзначаємо 
високу прихильність пацієнтів до терапії 
із застосуванням препарату Деркаст®.

Деркаст® –  це засіб, який на госпі-
тальному етапі забезпечує контроль і за-
палення, і бронхоспазму для пацієнтів 
із середньотяжким і тяжким загострен-
ням ХОЗЛ та БА.

Отже, успішний клінічний досвід засто
сування інноваційного препарату Деркаст® 
(«ЮріяФарм», Україна) свідчить про його 
безумовно високий потенціал у терапії за
гострень ХОЗЛ та БА. Швидкий і керова
ний терапевтичний ефект, а також широкий 
профіль безпеки препарату забезпечують 
високу прихильність пацієнтів до ліку
вання. Найбільшу ефективність слід очі
кувати у хворих із частими загостреннями 
в анамнезі, тобто з високою активністю за
пального процесу. Деркаст®  – єдиний па
рентеральний інгібітор ФДЕ, що одночасно 
впливає на обидві ключові патогенетичні 
ланки у пацієнтів із загостреннями ХОЗЛ 
та БА –  запалення і бронхоспазм.

Розмовляла Наталія Позднякова ЗУ
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КОНСПЕКТ ЛІКАРЯ

Діагноз РЛ встановлюють у спеціалі-
зованому онкологічному, пульмоноло-
гічному або фтизіопульмонологічному 
закладі. Такі пацієнти перебувають 
під наглядом і отримують необхідне 
лікування в спеціалізованих онколо-
гічних установах. Однак саме лікарі 
загальної практики – сімейної меди-
цини забезпечують ведення пацієнта 
на усіх етапах захворювання (табл.). 
На них покладається важлива функція 
виявлення патології на ранніх стадіях 
шляхом постійного динамічного спо-
стереження, організації заходів щодо 
здорового способу життя, мотивації 
до відмови від шкідливих звичок, ви-
явлення факторів ризику, проведення 
профі лак т и ч н и х вст ру чан ь. При 
підозрі на злоякісне новоутворення 
сімейний лікар спрямовує пацієнта 
до спеціалізованих закладів з метою 
організації необхідних дообстежень 
для верифікації діагнозу і призна-
чення адекватної терапії. Не варто за-
бувати також про подальший контроль 
за призначеною онкологом терапією, 
попередження та лікування побічних 
реакцій. Незамінною є роль лікаря 
загальної практики у випадках про-
гресування захворювання після спеці-
алізованого лікування, коли пацієнти 
потребують адекватного знеболення 
та інших заходів з паліативної допо-
моги і симптоматичного лікування. 
На сімейного лікаря покладаються 
обов’язки з надання рекомендацій 
та інструкцій родичам пацієнта щодо 
догляду за важкохворим, симптома-
тичної терапії та адекватного знебо-
лення паліативного хворого згідно 
з уніфікованим клінічним протоколом 
паліативної медичної допомоги.

Отже, лікарі загальної практики – 
сімейної медицини відіграють основ ну 
роль в організації раннього (своєчас-
ного) виявлення раку, заохоченні на-
селення до участі в профілактичному 
обстеженні та в сприянні виконувати 
всі рекомендації фахівців онкологіч-
ного профілю під час протипухлин-
ного лікування. Саме сімейний лікар 
має забезпечити належну паліативну 
допомогу на термінальних стадіях за-
хворювання хворим, які знаходяться 
вдома.

Загальний алгоритм діагностики
Первинна діагностика РЛ зі вста-

новленням локалізації та клініко-ана-
томічної форми пухлини проводиться 
в закладах охорони здоров’я загально-
лікарняної мережі протягом 3 днів.

Уточнююча діагностика, направ-
лена на визначення поширеності пух-
лини, встановлення її операбельності 
виконується в консультативній полі-
клініці спеціалізованої установи упро-
довж 8 днів.

Наст у пною є морфологічна ве-
рифікаці я пу х лини з у точненням 

її  гістологічної структури і ступеня 
диференціювання.

Протягом часу, що ви ді л яється 
на верифікацію діагнозу, у стаціонарі 
спеціалізованої установи паралельно 
визначають вихідний статус хворого, 
функціональні можливості життєво 
важливих органів і систем з метою 
планування тактики лікування.

Анамнез
В анамнезі звертають увагу на наяв-

ність факторів ризику, захворювання 
на злоякісні пухлини в кровних ро-
дичів. Причин виникнення РЛ багато 
(як екзогенного, так і ендогенного 
характеру). Проте вирішальне зна-
чення мають екзогенні чинники: ку-
ріння, забруднення навколишнього 

 середовища канцерогенами і радіоак-
тивними ізотопами.

Факторами ризику виникнення РЛ є:
• куріння (активне і пасивне);
• наявність радону в приміщеннях;
• вплив професійних канцероген-

них факторів (миш’як, хром, азбест, 
нікель, кадмій, берилій, кремній, ди-
зельне пальне);

• онкологічний сімейний анамнез;
• інші захворювання дихальної сис-

теми (ХОЗЛ або фіброз легень в ана-
мнезі).

Для оцінки куріння як фактору ри-
зику використовується індекс курця 
(ІК), який вимірюється в пачко-роках:

• ІК (пачко-роки) = (кількість цига-
рок на добу × стаж куріння (роки) / 20

Група високого ризику виникнення РЛ:
• вік 55-74 роки;
• історія куріння ≥30 пачко-років;
• відмова від куріння <15 років;
або
• вік ≥50 років;
• історія куріння ≥20 пачко-років;
• дод а т ков и й ф а к т о р ри з и к у 

(інший, ніж пасивне куріння).
Група середнього ризику виникнення РЛ:
• вік ≥50 років;
• історія куріння ≥20 пачко-років 

та вплив пасивного куріння;
• відсутність додаткових факторів 

ризику.
Група низького ризику виникнення РЛ:
• вік <50 років;
• історія куріння <20 пачко-років.
Обов’язковим є проведення про-

філактичних і просвітницьких захо-
дів згідно зі стандартами первинної 
медичної допомоги при припиненні 
вживання тютюнових виробів.

Симптоми, які дозволяють запідоз
рити РЛ:

• тривалий кашель;
• кровохаркання;
• задишка;
• біль у грудній клітці або плечі;
• безпідставна втрата ваги;
• осиплість голосу;
• слабкість;
• потовщення дистальних фаланг 

пальців рук;
• ознаки метастазів РЛ (головний 

мозок, кістки, печінка, шкіра);
• збільшення лімфатичних вузлів 

шиї і надключичної ділянки.

Фізикальне обстеження
Об’єктивне обстеження (зовнішній 

огляд, аускультація) має при РЛ дру-
горядне значення, особливо при його 
розпізнаванні на ранніх етапах захво-
рювання. На пізній стадії РЛ клінічна 
картина ускладнюється симптомами 
його поширення за межі ураженої ле-
гені із залученням до процесу лімфа-
тичних вузлів середостіння і/або шиї, 
плеври, грудної стінки, поворотного 
і діафрагмального нервів, а також ме-
тастазами в інші органи. Діагностика 
РЛ при цьому нескладна, але лікування 
вже малоефективне.

Клінічне обстеження повинно бути 
спрямоване на пошук регіонарних 
та віддалених метастазів можливого 
раку. Обов’язковим є обстеження груд-
них залоз, геніталій та передміхурової 
залози.

Л. С. Бабінець, д. м.н, професор, І. О. Боровик, к. м. н., кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики –  
сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Рак легені (РЛ) – пухлина, що розвивається з епітеліальної тканини бронхів або альвеол,  
невелика частина має мезенхімальну і нейрогенну природу (мезотеліоми плеври,  
саркоми, нейробластоми). На сьогодні ця патологія посідає перше місце в структурі онкологічних захворювань. 
Частота РЛ у чоловіків віком 48-77 років вища, ніж у жінок. 
Підступність захворювання полягає в тому, що пухлина на ранній стадії здебільшого 
не викликає жодних симптомів, що значно погіршує прогноз та є причиною високої смертності.

Роль лікаря загальної практики – 
сімейної медицини у веденні пацієнта з раком легені

Таблиця. Надання медичної допомоги пацієнтам з РЛ на первинній ланці

Положення протоколу Обґрунтування Необхідні дії

1. Профілактика 
Первинна профілактика 
раку включає в себе 
попередження канцерогенної 
дії зовнішніх та внутрішніх 
факторів, нормалізацію 
харчування, здоровий спосіб 
життя, підвищення стійкості 
організму до шкідливих 
факторів

Існують докази щодо 
вирішального впливу 
на розвиток РЛ таких 
факторів ризику, 
як куріння, дія професійних 
канцерогенів (миш’як, 
хром, азбест, нікель, 
кадмій, берилій, кремній, 
дизельне паливо), наявність 
радону в помешканнях, 
сімейний онкологічний 
анамнез та обтяжений 
анамнез щодо хронічних 
порушень з боку легень 
(ХОЗЛ, фіброз легень)

Обов’язкові 
1. Ведення лікарем загальної практики – 
сімейної медицини реєстру населення. 
2. Надання інформації щодо необхідності 
уникнення впливу факторів ризику 
розвитку РЛ, що пов’язані зі способом 
життя, зокрема проведення профілактичних 
заходів згідно зі стандартами первинної 
медичної допомоги при припиненні 
вживання тютюнових виробів

2. Діагностика 
Діагноз РЛ встановлюється 
в спеціалізованому 
онкологічному, 
пульмонологічному 
або фтизіопульмонологічному 
закладі

Існують докази стосовно 
високої частоти наявності 
скарг при РЛ на кашель, 
кровохаркання, задишку, 
втрату ваги, біль у грудях 
і плечі, хрипоту, втому

Обов’язкові 
1. Збір скарг та анамнестичних даних, 
спрямованих на виявлення тривожних 
симптомів. 
2. Фізикальне обстеження. 
3. Виключення інфекційних та вірусних 
захворювань. 
4. Направлення на рентгенографію органів 
грудної клітки у 2 проекціях.
Пацієнти з подібною симптоматикою 
та даними рентгенологічного 
дослідження, що дозволяють запідозрити 
РЛ, упродовж 3 днів повинні бути 
направлені до фахівця – пульмонолога, 
фтизіатра, онколога

3. Лікування 
Спеціалізована допомога 
онкологічним хворим 
надається в онкологічному 
закладі, який забезпечений 
відповідним матеріально-
технічним оснащенням 
та підготовленими фахівцями

Доведено, що своєчасне 
спеціальне протипухлинне 
лікування сприяє 
підвищенню рівня загальної 
виживаності пацієнтів 
та покращенню якості 
життя

Обов’язкові 
Під час обстеження та спеціального 
лікування лікар загальної практики має 
контролювати виконання пацієнтом усіх 
рекомендацій онкологів та інших фахівців

4. Подальше 
спостереження, у тому 
числі диспансеризація 
Пацієнти після спеціального 
лікування перебувають 
на обліку в онколога, лікаря 
загальної практики – сімейної 
медицини, який сприяє 
виконанню хворим усіх 
рекомендацій онкологів 
та інших фахівців. 
Пацієнти з прогресуючим РЛ 
після спеціального лікування 
повинні отримувати 
адекватне знеболення 
та паліативну медичну 
допомогу, симптоматичну 
терапію

Існують докази щодо 
необхідності різних форм 
психологічної підтримки 
хворих, які перенесли РЛ. 
Існують докази, що 
проведення діагностичних 
обстежень не впливає 
на виживаність 
у безсимптомних пацієнтів; 
поява у хворого скарг 
потребує термінового 
обстеження 
для встановлення діагнозу 

Обов’язкові 
1. Наявність амбулаторної карти (форма 
№ 025/о) та плану диспансерного нагляду. 
2. Погодження Інформованої добровільної 
згоди пацієнта на обробку персональних 
даних (Вкладний листок до облікової 
форми № 025/о). 
3. Ведення Реєстраційної карти хворого 
на злоякісне новоутворення (форма № 30-6/о). 
4. Взаємодія з районним онкологом, 
щоквартальне уточнення списків пацієнтів, які 
перебувають на диспансерному обліку, обмін 
медичною інформацією про стан хворих. 
5. Надання інформації пацієнтам, які 
перенесли спеціальне лікування, щодо 
можливих віддалених побічних ефектів, 
необхідності проведення обстеження при 
появі симптомів через високу небезпеку 
рецидиву або виникнення другої пухлини.
6. Надання рекомендацій щодо способу 
життя, режиму харчування та фізичних 
навантажень.
7. Динамічне спостереження за станом 
пацієнта на основі даних анамнезу 
та фізикального обстеження. 
Бажані 
Навчання щодо комунікації 
з онкологічними пацієнтами під час 
курсів підвищення кваліфікації на базі 
онкологічного диспансеру, розроблених 
на основі рекомендацій психологів
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КОНСПЕКТ ЛІКАРЯ

Додаткові методи дослідження
Проводяться дослідження для ви-

ключення запальних захворювань ди-
хальних шляхів.

Лабораторне обстежен н я може 
включати:

• визначення швидкості осідання 
еритроцитів та С-реактивного білка 
для виявлення запального синдрому;

• внутрішньошкірну реакцію на ту-
беркулін;

• цитобактеріологічне обстеження 
мокротиння.

При підозрі на РЛ обов’язковою 
є рентгенографі я органів грудної 
клітки у 2 проекціях, якщо можливо – 
комп’ютерна томографія. Стандартне 
рентгенобстеження необхідно систе-
матично доповнювати боковою про-
екцією для підтвердження внутріш-
ньопаренхіматозного розміщення 
тіні та точнішої ї ї характеристики. 
При рентгенологічному дослідженні 
звертають увагу на величину, контури, 
вміст, локалізацію патологічного про-
цесу в легені. Після розпитування па-
цієнта потрібно з’ясувати, чи є в нього 
попередні рентгенограми з негатив-
ним висновком (для порівняння ви-
явленої аномалії в динаміці).

Наступний крок – комп’ютерна то-
мографія з використанням контрасту, 
яка дає можливість краще оцінити 
рентгенологічні симптоми й іноді ви-
явити невидимі при стандартному об-
стеженні аномалії.

У випадку наявності рентгеноло-
гічного синдрому круглої тіні черго-
вим кроком в обстеженні пацієнта є 
 бронхоскопія. Якщо ж і вона не змогла 

допомогти в підтвердженні діагнозу, 
то вдаються до трансторакальної пунк-
ції або діагностичної торакотомії. 
Ризик РЛ є настільки значним, що всі 
круглі тіні невідомої етіології підляга-
ють видаленню.

Пацієнти з тривожними симпто-
мами та даними рентгенологічного 
дослідження, на основі яких можна 
запі до зрити РЛ, у продовж 3 днів 
мають бути направлені до фахівця – 
пульмонолога, фтизіатра, онколога.

Лікування РЛ
Вибір методу лік у ванн я РЛ ви-

значається стадією захворювання, 
клінічною формою пухлини, віком 
та загальним станом хворого, а також 
додатковими даними, які характери-
зують окремі властивості пухлини 
і організму пацієнта. Планування 
лікування відбувається за у частю 
х і р у р г і в - он ко лог і в,  р а д іо лог і в, 
хіміотерапев тів, рентгенологів.

Перед призначенням терапії обов’яз-
кові морфологічна верифікація діа-
гнозу і максимально точне визначення 
стадії захворювання. Лікування паці-
єнтів із РЛ здійснюється в спеціалізо-
ваних онкологічних закладах. Тактика 
і стратегія визначаються після комі-
сійного огляду мультидисциплінарної 
команди спеціалістів – хірурга-онко-
лога (торакального), променевого те-
рапевта, хіміотерапевта – в онкологіч-
ному закладі. У лікуванні РЛ залежно 
від стадії захворювання, наявності су-
путньої патології, віку і тяжкості стану 
пацієнта застосовують усі відомі в онко-
логії методи: хірургічний,  променевий, 

системну  хіміотерапію та їх різні ком-
бінації в поєднанні з іншими лікуваль-
ними засобами.

Диспансеризація
Після спеціального лікування па-

цієнти перебувають на обліку в рай-
онного онколога і лікаря загальної 
практики – сімейної медицини, який 
сприяє виконанню хворим усіх реко-
мендацій онкологів та інших фахівців.

Суть диспансеризації полягає у своє-
часному ретельному обстеженні пацієн-
тів, що закінчили лікування з приводу 
РЛ, проведенні реабілітації (за потреби) 
та симптоматичної терапії, нагляді 
за хворими з інкурабельними пухли-
нами, коригуванні призначень лікарів 
загальної практики. Періодичність дис-
пансерного нагляду варіює залежно від 
терміну з моменту закінчення спеціаль-
ного лікування. Так, пацієнти, що за-
вершили лікування, упродовж першого 
року потребують обстеження ≥1 разу 
на 3 місяці, протягом другого та тре-
тього років – повинні обстежуватися ≥1 
разу на 6 місяців, надалі – ≥1 разу на рік.

Сімейний лікар дає рекоменда-
ції стосовно способу життя, режиму 
харчування та фізичних навантажень 
хворого на РЛ. Необхідні також різні 
форми психологічної підтримки таких 
пацієнтів. Обов’язковим є надання ін-
формації хворим, які перенесли спеці-
альне лікування, щодо можливих від-
далених побічних ефектів лікування, 
необхідності проведення обстеження 
при появі симптомів через високу 
небезпеку виникнення рецидиву чи 
іншої пухлини.

Пацієнти з прогресуючим РЛ після 
спеціального лікування мають отри-
мувати адекватне знеболення та палі-
ативну медичну допомогу, симптома-
тичне лікування.

Алгоритм реабілітації
Реабілітація хворих, які перенесли 

лікування з приводу РЛ, направлена 
на усунення медичних, соціальних, 
професійних труднощів. Ускладнення 
або реакції після спеціального ліку-
вання (хірургічного, променевої тера-
пії, хіміотерапії) найчастіше реалізу-
ються у вигляді дихальної недостатно-
сті. Тому реабілітація після лікування 
РЛ включає медикаментозну, фізіо- 
та  психофармакотерапію, ЛФК. При 
цьому важливою є не тільки психо-
соціальна, але й трудова реабілітація.

Профілактика РЛ
Первинна профілактика раку пе-

редбачає запобігання канцерогенній 
дії зовнішніх і внутрішніх факторів, 
нормалізацію харчування, здоровий 
спосіб життя, підвищення стійкості 
організму до шкідливих факторів.

Існують докази стосовно вирішаль-
ного впливу на розвиток РЛ таких 
факторів ризику, як куріння, дія про-
фесійних канцерогенів (миш’як, хром, 
азбест, нікель, кадмій, берилій, крем-
ній, дизельне пальне), наявність радону 
в приміщеннях, сімейний онкологічний 
анам нез та обтяжений анамнез щодо 
хронічних порушень з боку легень 
(ХОЗЛ, фіброз легень).

Список літератури знаходиться в редакції.
ЗУЗУ

На запитання чита-
чів відповідає юрист 
громадської органі
зації «Всеукраїнське 
об’єднання захисту 
медичних працівни
ків» (ГО «ВОЗМП») 
Лілія  Секелик.

? Підкажіть, будь 
ласка, за яким 

наказом списувати етиловий спирт?

Наказом Міністерства охорони здоров’я 
(МОЗ) України від 09.09.2014 затверджені 
Методичні рекомендації ведення обліку 
лікар ських засобів та медичних виробів 
у закладах охорони здоров’я (ЗОЗ), які ви-
значають загальний механізм формування 
в обліку інформації про лікарські засоби 
та медичні вироби у матеріальній і грошо-
вій формі як запасів.

Разом із тим нормативи витрачання 
етилового спирту закладами та устано-
вами охорони здоров’я визначені наказом 
МОЗ СРСР від 30.08.1991 № 245 «Про нор-
мативи витрачання етилового спирту для 
закладів охорони здоров’я, освіти та со-
ціального забезпечення» (далі – наказ 
МОЗ № 245) та наказом МОЗ України від 
06.06.2006 № 364 «Про затвердження норм 
витрат спирту етилового, що використо-
вують бюро судово-медичної експертизи» 
(далі – наказ МОЗ № 364).

На сьогодні зазначені накази є чинними 
та розміщені на офіційному веб-сайті: 
http://zakon5.rada.gov.ua.

Звертаємо увагу, що згідно з додатками 
2 та 3 наказу МОЗ № 245 норми витрат 
етилового спирту для підрозділів ліку-
вально-профілактичних установ та норми 
витрат етилового спирту на медичні про-
цедури, затверджені цим наказом, є орі-
єнтовними.

Відповідно до пункту 1.2 наказу МОЗ 
№ 245 керівникам обласних і міських під-
розділів з питань охорони здоров’я, го-
ловних аптечних управлінь та об’єднань, 
обласних і міських аптечних управлінь 
доручено розробляти і затверджувати 
за необхідності нормативи споживання 
етилового спирту для окремих установ, 
відділень і кабінетів, а також норми витрат 
на різні медичні процедури з урахуванням 
використовуваного обладнання, методик 
лікування та обсягу роботи.

З огляду на вищевикладене при спи-
санні етилового спирту слід керуватися 
наказами МОЗ № 245 та № 364, а в разі 
 необхідності, якщо цим наказом не перед-
бачені нормативи споживання для певних 
закладів або норми витрат на певні про-
цедури, такі норми для лікувально-про-
філактичних закладів мають розробляти 
МОЗ України або структурні підрозділи 
з питань охорони здоров’я обласних і місь-
ких державних адміністрацій.

? Працюю лікаремтравматологом у ЦРЛ 
(на 0,25 ставки у відділенні і на 0,75 

ставки з надання невідкладної допомоги). Чи 
зобов’язаний я чергувати в приймальному 
відділенні, якщо я не згоден? Чи має право 
адміністрація лікарні ставити мені чергуван
ня в приймальному відділенні без моєї згоди?

У зв’язку з відсутністю доступу до ло-
кальних актів ЗОЗ, де ви працюєте (зо-
крема, але не обмежуючись, до установчих 
документів, колективного договору, поса-
дових інструкцій, правил внутрішнього 
трудового розпорядку), фактично немож-
ливо надати вичерпну відповідь на ваше 
запитання.

Проте можна зазначити таке. Відпо-
відно до пункту 5.2 умов оплати праці 
працівників ЗОЗ та установ соціального 
захисту населення, затверджених  наказом 

Міністерства праці та соціальної полі-
тики України, МОЗ України від 05.10.2005 
№ 308/519 (далі – Умови), ЗОЗ, які мають 
стаціонари, належать до безперервно ді-
ючих закладів, медична допомога в яких 
надається цілодобово.

Чергування в стаціонарах здійсню-
ються за рахунок місячної та понад-
місячної норми робочого часу праців-
ника. Робочий час медичних працівни-
ків вираховується помісячно. Місячна 
норма робочого часу визначається з уста-
новленої для певного працівника щоден-
ної тривалості робочого часу, передбаче-
ної для шестиденного робочого тижня, 
та кількості робочих днів у визначеному 
місяці. У місячну норму робочого часу 
враховуються всі види робіт, які вико-
нуються працівниками (тобто основна 
робота, чергування, виклик для надання 
допомоги хворим вдома тощо).

Залучення до чергувань лікарів амбу-
латорно-поліклінічних підрозділів ліку-
вальних закладів, диспансерів, пологових 
будинків тощо проводиться за їх згодою 
та відповідно до чинного законодавства 
про працю.

Забороняється залучати до роботи в ніч-
ний час та до надурочних робіт категорії 
осіб, зазначені в статтях 55, 63 Кодексу за-
конів про працю України (КЗпП).

Чергування в межах місячної норми 
робочого часу здійснюються штатними 
медичними працівниками за рахунок 
зменшення тривалості змін протягом 
місяця. Якщо чергування здійснювалось 
у робочі дні згідно з графіком роботи 
в межах місячної норми робочого часу, 
то додаткова оплата (понад посадовий 
оклад) не проводиться.

Чергування за графіком у вихідний 
та святковий день у межах місячної норми 
робочого часу може компенсуватися 
за згодою сторін наданням іншого дня 

 відпочинку або в розмірі одинарної годин-
ної ставки понад оклад (статті 72, 107 КЗпП).

Лікарі за їх згодою можуть залучатися 
до чергувань понад місячну норму робо-
чого часу без займання штатних посад 
з оплатою з фонду оплати праці. У цьому 
разі оплата роботи, яка виконується в ро-
бочі дні тижня, проводиться понад оклад, 
а у вихідний день за графіком, у святко-
вий чи неробочий день – у розмірі по-
двійної годинної або денної ставки понад 
оклад (ст. 106, 107 КЗпП).

За чергування в нічний час проводиться 
додаткова оплата в розмірах, установлених 
у пункті 3.2 розділу 3 Умов. У разі про-
довження працівником роботи внаслідок 
неявки працівника, якого замінює, до мо-
менту закінчення зміни та за неможли-
вості замінити його іншим працівником 
оплата проводиться за фактично відпра-
цьовані години як за роботу в надурочний 
час (ст. 106 КЗпП).

Чергування понад місячну норму робо-
чого часу не є сумісництвом. Залучення 
працівників до чергувань понад місячну 
норму робочого часу можливе тільки в тих 
випадках, коли в закладі немає вакантних 
посад за цим фахом.

Врахову ючи вик ла дене, у разі за-
твердження відповідного графіка ад-
м і н іс т р а ц ією ЗОЗ т а я к що це пе-
р е д б а ч е н о  л о к а л ь н и м и  а к т а м и , 
ви з о б ов’я з а н і  че рг у в а т и в  меж а х  
місячної норми свого робочого часу (тобто 
в межах місячної норми для 0,25 ставки 
та в межах місячної норми для 0,75 ставки).

Якщо ж чергування проводитиметься 
понад місячну норму вашого робочого 
часу, таке залучення буде правомірним 
(можливим) тільки після вашої згоди або 
лише в тих випадках, коли в ЗОЗ немає 
вакантних посад за цим фахом, за умови 
отримання вашої згоди.

Громадська організація  
«Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників»

ЗУЗУ
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АЛЕРГОЛОГІЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Основными симптомами аллергии являются заложен-
ность носа; назальный зуд; ринорея; чихание; слезящиеся 
глаза; кожный зуд и высыпания. Все эти симптомы могут 
носить изнуряющий характер и часто ведут к нарушению 
сна, снижению производительности труда и успешности 
обучения, ухудшению концентрации, значительно снижая 
качество жизни [3-7]. Аллергический воспалительный 
ответ представляет собой сложную патогенетическую це-
почку, в которой гистамин играет решающую роль. Многие 
из воспалительных и иммуномодулирующих эффектов 
гис тамина опосредованы через H

1
-рецепторы [8, 9]. По-

этому именно антагонисты H
1
-рецепторов чаще всего ре-

комендуются в качестве терапии первой линии при состо-
яниях, сопряженных с аллергическим воспалением [10-13].

Оральные неседативные антигистаминные препараты 
второго поколения, такие как дезлоратадин, фексофенадин 
и левоцетиризин, быстро облегчают как назальные (ринорея, 
чихание, назальный зуд), так и глазные (слезотечение, зуд, 
гиперемия конъюнктивы), а также дерматологические (про-
явления хронической крапивницы: высыпания, кожный зуд) 
симптомы аллергии, при этом не вызывая (или практически 
не вызывая) сонливости [12]. Эти препараты также могут ин-
гибировать дегрануляцию тучных клеток и высвобождение 
базофильных медиаторов, которые по большей части прово-
цируют назальную обструкцию носа и воспаление слизистой 
оболочки полости носа [14]. Дезлоратадин является мощным 
неседативным антагонистом Н

1
-рецепторов, обладающим ан-

тиаллергическими и противовоспалительными свойствами. 
Исследования     in vitro показали, что дезлоратадин ингибирует 
химические медиаторы, участвующие в аллергических ре-
акциях на ранней и поздней стадиях [12]. Было обнаружено, 
что дезлоратадин значительно улучшает носовое дыхание 
у пациентов с АР [15]. Доказанная способность дезлоратадина 
предотвращать выделение цитокинов, хемокинов и молекул 
клеточной адгезии, связанных с поздней фазой аллергиче-
ского ответа, обусловливает его деконгестантные свойства 
[12, 16-19]. Целями данного наблюдательного исследования 
стали: изучение эффективности дезлоратадина в облегчении 
назальных, глазных и кожных симптомов аллергии; оценка 
профиля безопасности препарата и определение уровня удов-
летворенности лечения дезлоратадином у пациентов в усло-
виях реальной клинической практики.

Методы
Указанное многоцентровое наблюдательное исследование 

осуществлялось при участии 85 специалистов-дерматологов 
в 3 аллергологических отделениях Австрии. Субъектами 
исследования стали пациенты в возрасте ≥12 лет, у которых 
в момент наблюдения регистрировались симптомы аллер-
гии, связанные с АР (при этом пациенты имели/не имели 
сопутствующих заболеваний, таких как конъюнктивит, 

гиперреактивность бронхов или астма, синусит, ларингит 
или полипоз), проявления хронической идиопатической 
крапивницы и пищевой аллергии, а также бронхиальной 
гиперреактивности или астмы.

Было получено письменное информированное согласие 
от всех участников исследования. Согласно австрийскому 
законодательству о лекарственных препаратах официальной 
институциональной экспертизы в Медицинском универси-
тете Граца не потребовалось, поскольку в этом исследовании 
дезлоратадин назначали в полном соответствии с показани-
ями (АР и хроническая идиопатическая крапивница) ин-
струкции, одобренной в то время. Ни специалисты, ни па-
циенты никакого денежного вознаграждения за участие 
в этом исследовании не получали. Исследуемый препарат 
предоставлялся бесплатно. Факторами исключения из ис-
следования являлись беременность или лактация, а также 
прием других системных антигистаминных лекарственных 
средств. Все участники получали дезлоратадин в дозе 5 мг 
1 р/день в течение 3 недель. Участникам также назначались 
соответствующие клинической ситуации сопутствующие 
медикаменты, например топические кортикостероиды при 
выраженной назальной обструкции.

Симптомы аллергии оценивались в начале и конце 
лечения дезлоратадином. Участники ежедневно вели 
дневник, к лассифицируя свои симптомы на 3 под-
группы: назальные (обструкция, ринорея, чихание/зуд), 
глазные (слезотечение, зуд, покраснение) и кожные (зуд, 
высыпания, сухость) и оценивая их по 4 уровням тяже-
сти: 0 –  бессимптомный, 1 –  слабый, 2 –  умеренный или 
3 –  тяжелый. Субъектам были даны четкие указания 
по использованию дневников, была под черкнута важ-
ность их правильного заполнения. Изменение между 
исходным уровнем и конечной точкой исследования 
в процентах для каждой категории симптомов анализи-
ровали с использованием теста McNemar и теста подписи 
Wilcoxon. Финальные показатели рассчитывались без 
учета недостающих значений. Кроме того, общая эффек-
тивность терапии дезлоратадином оценивалась отдельно 
учеными и пациентами в конце исследования с исполь-
зованием 4 дескрипторов –  «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно» или «неудовлетворительно». Кроме того, 
исследователи, ранее назначавшие препараты для лечения 
аллергии, и пациенты, получившие такое лечение, оцени-
вали, был ли дезлоратадин «лучше, чем  предыдущая те-
рапия». Толерантность к терапии дезлоратадином оцени-
валась отдельно исследователями и участниками в конце 
испытания с использованием тех же 4 дескрипторов, что 
и для анализа эффективности. Участникам было предло-
жено сообщить обо всех возможных побочных эффектах, 
включая сухость во рту, сонливость, головную боль или 
диспепсическое расстройство. Кроме того, участники 

отмечали начало любых новых заболеваний или обостре-
ний, появившихся после начала терапии дезлоратадином.

Результаты
Всего было задействовано 1015 человек. Финальные 

статистические результаты рассчитывались по итогам 
лечения 973 пациентов, которые получали дезлоратадин, 
из них некоторые принимали препарат для устранения 
более чем одного проявления аллергии. 42 участника 
не завершили исследование; их данные не были включены 
в анализ. Никто из пациентов не отказался от участия 
из-за отсутствия ответа на терапию. Средний возраст ис-
следуемой популяции составил 37,5 года, 58% составляли 
женщины. АР был идентифицирован как единственный 
тип аллергии у 59,2% (n=574) участников, в сочетании 
с БА –  у 10,3% (n=100). Почти 40% испытуемых полу-
чали предшествующую противоаллергическую терапию 
другими антигистаминными препаратами, глюкокорти-
костероидами или b-симпатикомиметиками (табл.) при 
средней продолжительности 27,2 дня (от 2 до 202 дней). 
В общей сложности 496 пациентов (51,0%) получали со-
путствующие лекарства во время исследования, из них 
263 (53,0%) использовали топические кортикостероиды. 
Доля участников, получающих любой другой класс пре-
паратов, в том числе топические антигистаминные сред-
ства, составила <10%.

Эффективность
Полученные данные показали, что назальные, глазные 

и кожные симптомы значительно улучшились после лечения 
дезлоратадином (р<0,001).

В. Аберер, Австрия

Эффективность дезлоратадина в облегчении  
назальных и неназальных симптомов аллергии:  

результаты наблюдательного исследования
Распространенность аллергических заболеваний растет во всем мире [1]. Опрос, проведенный 
в 2007 году Всемирным обществом аллергии (World Allergy Organization) в 37 странах, 
показал, что распространенность аллергического ринита (АР) в большинстве стран находится  
на уровне 16% и достигает 40% в Украине, бронхиальной астмы (БА) аллергического генеза  
составила 6 (по данным 35 стран) и 15% соответственно.

Таблица. Препараты, назначенные участникам 
исследования для лечения сопутствующих 

заболеваний

Лекарственные средства

Количество 
участников  

(% от общего 
числа 

пациентов)
Противоаллергические препараты 
(топические) 27 (2,8)

Антибиотики 3 (0,3)
Антидепрессанты 4 (0,4)
Топические антигистаминные препараты 38 (3,9)
b-симпатомиметики 39 (4,0)
Глюкокортикостероиды:
– лекарственные формы для накожного 
применения (крем/лосьон)
– бронхиальные
– комбинированные
– интраназальные
– системные

18 (1,9)
27 (2,8)
10 (1,0)

263 (27,0)
9 (0,9)

Гипосенсибилизаторы 11 (1,1)
Ингибиторы рецепторов лейкотриена 9 (0,9)
Вазоконстрикторы местного действия 8 (0,8)
Другие 80 (8,2)

Рис. 1. Выраженность назальных симптомов до и после 3 нед лечения дезлоратадином Рис. 2. Выраженность глазных симптомов до и после 3 нед лечения дезлоратадином
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Назальные симптомы
Процент испытуемых, не имеющих или имеющих лишь 
умеренные  проявления назальных симптомов, увеличил-
 ся с 42,9% на исходном уровне до 95,2% после лечения 
дезлоратадином для чихания/зуда; от 40,5 до 94,4% для 
ринореи и от 33,7 до 90,7% для заложенности носа (рис. 1). 
Количество умеренных или тяжелых носовых симптомов 
уменьшилось с 57,2% на исходном уровне до 4,8% в конеч-
ной точке у пациентов с чиханием/зудом; с 59,5  до 5,6% 
у лиц с ринореей и с 66,2 до 9,2% у пациентов с заложен-
ностью носа.

Глазные симптомы
От исходного уровня до конечной точки доля участ-

ников с отсутствием или незначительными глазными 
симптомами увеличилась с 70,4 до 97,7% для покрасне-
ния от 65,0 до 96,2% для слезотечения и с 59,0 до 95,9% 
для жжения/зуда (рис. 2).  Количество  пациентов с симп-
томами от умеренной до тяжелой степени выраженно-
сти уменьшилось с 29,6 до 2,3% для покраснения, от 35,0 
до 3,8% для слезотечения и от 41,0 до 4,2% для жже-
ния/ зуда.

Кожные симптомы
Количество участников с отсутствием или умеренными 

кожными симптомами увеличилось с 72,8% на исходном 
уровне до 94,0% после лечения дезлоратадином для высыпа-
ний; с 83,6 до 91,6% для сухости и с 62,2 до 90,5% для зуда 
(рис. 3). Процент испытуемых с умеренными и тяжелыми кож-
ными симптомами уменьшился с 27,2 до 6,0% для высыпаний, 
с 16,5 до 8,4% для сухости и с 37,9  до 9,5% для зуда.

Оценки исследователей и участников
Эффективность дезлоратадина была оценена как отлич-

ная или хорошая 90,2% врачей и 88,5% пациентов в конце 
терапии (рис. 4). Более того, примерно 97% участников оце-
нивали переносимость дезлоратадина с помощью этих же 
дескрипторов. Исследователи (82,5%) и участники (80,9%) 
описали лечение дезлоратадином как более удачное, чем 
предыдущая терапия аллергии. Из всех испытуемых 88,0% 
решили продолжить лечение дезлоратадином.

Безопасность
Неблагоприятные события отмечались у 3,2% испыту-

емых (n=31). Усталость была наиболее распространенным 
неблагоприятным событием (0,8%), за которым следовали 
сухость во рту, боль в животе и головная боль (по 0,3%). 
Никто из участников не прервал лечение из-за побочных 
эффектов от приема препарата.

Обсуждение
Результаты представленной научной работы подтверж-

дают выводы предшествующих исследований, свидетель-
ствующие о том, что дезлоратадин является эффективным 
и хорошо переносимым препаратом для контроля симп-
томов  сезонной, круглогодичной и интермиттирующей 
аллергии различных форм (АР, астма, хроническая кра-
пивница) [20-28]. Лечение дезлоратадином значительно 
снизило общие проявления назальных и неназальных 
симптомов, показатели зуда, а также количество и размер 
высыпаний, связанных с хронической идиопатической 
крапивницей.

Ограничения
В указанном исследовании был использован единый 

открытый не-плацебо-контролируемый дизайн. Кроме 
того, 51,0% пациентов получали сопутствующие препа-
раты, в том числе 263 (27,0%) использовали интраназаль-
ные кортикостероиды. Однако этот дизайн в популяции 
пациентов, обычно наблюдаемый в клинической практике, 

более приближен к повседневной практике врача. Более 
того, невозможно  сделать вывод о том, что наблюдаемые 
улучшения продолжались >3 нед после исследования. 

Выводы
В этом открытом исследовании терапия дезлоратадином 

привела к значимому снижению показателей тяжести во всех 

подгруппах пациентов с аллергией. Как исследователи,  так 
и участники оценили эффективность дезлоратадина как 
отличную или хорошую.

Список литературы находится в редакции.

Перевела с англ. Александра Меркулова
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Рис. 3. Выраженность кожных симптомов до и после 3 нед лечения дезлоратадином
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Рис. 4. Эффективность дезлоратадина и толерантность к лечению  
по оценкам исследователей и участников
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ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Точного визначення загострення ХРС 
не існ ує. За зви чай п і д заг ост рен н я м 
розуміють раптове погіршення хронічних 
симптомів (або появу нових симптомів) 
у пацієнта зі встановленим діагнозом ХРС. 
Вірогідність загострення ХРС є приблизно 
вдвічі вищою у зимовий сезон, коли час тіше 
спостерігаються респіраторні вірусні інфекції. 
Відповідно до Європейських рекомендацій 
з ведення риносинуситу й назальних поліпів 
(EPOS, 2012) загострення ХРС слід лікувати 
так, як гострий риносинусит, зокрема із за-
стосуванням антибіотиків і кортикостероїдів 
залежно від тяжкості симптомів.

Існує багато доказів стосовно того, що го-
ловним етіологічним фактором при ХРС є за-
палення і лише меншою мірою – інфекція. 
Крім того, як короткі, так і пролонговані курси 
антибіотикотерапії, що застосовуються при 
загостреннях ХРС, порушують кількісний 
та якісний склад мікрофлори навколоносо-
вих пазух і, таким чином, можуть посилювати 
дисбіоз, уже наявний при хронічних запальних 
респіраторних захворюваннях, таких як ХРС.

Неефективність стандартної антибіотико-
терапії, підвищення розповсюдженості резис-
тентних штамів патогенів, сумнівна ефектив-
ність кортикостероїдів при ХРС без назальних 
поліпів та нездатність досягти повного конт-
ролю над хворобою за допомогою хірургічного 
втручання свідчать про необхідність розробки 
нових методів місцевого лікування.

Екст рак т цик ламен у європейського 
(Cyclamen europaeum – CE) застосовується 
як топічний лікарський засіб з найдавніших 
часів. Він позбавлений системних побіч-
них ефектів і загалом є безпечнішим порів-
няно з ліками для системного застосування. 
 Синуфорте® – сучасний препарат CE, що 
містить екстракт зі свіжих бульб рослини. Цей 
екстракт є природним джерелом низки біо-
логічно активних сполук, зокрема сапонінів. 
Бульби CE ліофілізують без додавання будь-
яких допоміжних речовин; розчинником, що 
забезпечує відновлення ліофілізованого поро-
шку, є вода для ін’єкцій. Синуфорте® признача-
ється в кожну ніздрю 1 р/добу протягом 8 днів.

У раніше проведених дослідженнях було 
продемонстровано ефективність і безпеку 
екстракту CE в пацієнтів з гострим рино-
синуситом (Pfaar O. et al., 2012; Ponikau J.U. 
et al., 2012).

Метою цього дослідження було вивчити 
ефективність екстракту СЕ у лікуванні заго-
стрень ХРС при застосуванні в монотерапії 
або в комбінації з пероральним антибіоти-
ком, а також порівняти його ефективність 
із ефективністю стандартної пер оральної 
антибіотикотерапії.

Методи
У проспек тивне багатоцент рове до-

слідження включали пацієнтів віком від 
18 до 60 років, які відповідали таким крите-
ріям: встановлений діагноз ХРС (МКХ-10: 
J32.0-4 та  J32.8-9); значне гостре посилення 
симптомів (або поява нових симптомів) у по-
передні 10 днів, яке потребувало консультації 
оториноларинголога; наявність ≥2 симптомів 
ХРС і загальна оцінка тяжкості симптомів 
4-7 балів за 10-бальною візуально-аналого-
вою шкалою (ВАШ); рішення лікаря про не-
обхідність призначення специфічного ліку-
вання або інтенсифікації попередньої терапії.

Основні критерії виключення: ХРС із на-
зальними поліпами; легкий або тяжкий ХРС; 
непрозорість навколоносових пазух за даними 
рентгенографії або комп’ютерної томографії; 
орбітальні або  внутрішньочерепні усклад-
нення; лікування антибіотиками або корти-
костероїдами в попередній місяць; тяжка су-
путня патологія (імуносупресія, тяжкі ендо-
кринні, респіраторні або метаболічні хвороби 
тощо); супутній алергічний риніт; вагітність 
або лактація.

Пацієнтів з легким загостренням ХРС 
не включали в дослідження, оскільки вони не по-
требують антибіотикотерапії, а хворих з тяжким 
загостренням – через необхідність обов’язкового 
призначення системних антибіотиків.

В усіх клінічних центрах лікарі мали змогу 
на свій розсуд обирати один із трьох режимів 
лікування. Пацієнти 1-ї групи отримували 
пероральний антибіотик + інтраназально 
екстракт СЕ (Синуфорте® назальний спрей), 
2-ї групи – інтраназально екстракт СЕ в моно-
терапії, 3-ї групи – пероральний антибіотик 
у монотерапії.

Екстракт СЕ призначали по 1 впорску-
ванню у кожну ніздрю 1 р/добу протягом 
8 днів. Вибір антибіотика здійснювали емпі-
рично відповідно до стандартних протоколів. 

Найчастіше застосовувались амоксицилін, 
амоксицилін/ клавуланат, макроліди та це-
фалоспорини I-III покоління. Антибіотико-
терапія зазвичай тривала 7 днів за деякими 
винятками (наприклад, азитроміцин 500 мг 
1 р/добу протягом 3 днів або моксифлоксацин 
400 мг 1 р/добу 5-6 днів).

Пацієнти будь-коли могли припинити ліку-
вання та участь у дослідженні. Натомість лікарі 
мали змогу змінювати антибіотик і призначати 
додаткову терапію (наприклад, системні або 
топічні кортикостероїди, топічні антимікробні 
засоби, іригаційну терапію за Проетцом тощо). 
Будь-які відхилення від протоколу фіксували 
в індивідуальних картах пацієнтів.

Після первинного візиту пацієнтів спо-
стерігали на 3-й, 5-й, 8-й день (наприкінці 
лікування) і через 6 тиж.

Ефективність лікування оцінювали за ди-
намікою таких параметрів: оцінка за шкалою 
загальної тяжкості симптомів риніту TNSS, 
оцінка окремих назальних симптомів (закла-
деність носа, ринорея, біль / відчуття тиску 
в проекції навколоносових пазух, гіпосмія), 
ендоскопічний вигляд порожнини носа (ви-
ділення в середньому носовому ході та на-
бряк слизової оболонки за шкалою EAS). 
Крім того, пацієнти оцінювали  ефективність 

лікування як «відмінно», «добре», «задо-
вільно» або «погано».

Після 6 міс від початку лікування пацієнтам 
телефонували та запитували про кількість епі-
зодів загострення ХРС після відміни терапії.

Результати
У дослідження включили 317 пацієнтів із за-

гостренням ХРС (135 чоловіків і 182 жінки; се-
редній вік 46,4±5,0 року). До 1-ї (антибіотик + 
Синуфорте®), 2-ї (моно терапія Синуфорте®) 
та 3-ї групи (монотерапія антибіотиком) 
увійшли 128, 90 і 99 хворих відповідно.

До лікування оцінка TNSS була вищою 
в 1-й групі порівняно з 2-ю. Починаючи 
з 3-го дня лікування і під час усіх наступ-
них візитів оцінка TNSS була значно кращою 
в 1-й та 2-й групах порівняно з такою в 3-й 
групі (р<0,001) (рис. 1).

На початку тяжкість окремих назаль-
них симптомів була однаковою в трьох гру-
пах, крім ринореї, яка була більш вираже-
ною в 1-й групі порівняно з 2-ю. Лікування 
 Синуфорте® (у монотерапії або в комбінації 
з антибіотиком) значно (р<0,001) зменшувало 
закладеність носа, ринорею та біль / відчуття 
тиску порівняно з монотерапією антибіоти-
ком (рис. 2). Гіпосмія поліпшувалась упро-
довж лікування однаково в усіх групах (рис. 2). 
За покращенням окремих назальних симпто-
мів групи монотерапії  Синуфорте® та комбі-
нованого лікування Синуфорте® + антибіотик 
статистично не відрізнялися.

До лікування оцінка виділень у середньому 
носовому ході була гіршою в 1-й групі порів-
няно з 2-ю і 3-ю групами; тяжкість набряку 
слизової оболонки була подібною в трьох гру-
пах. Застосування Синуфорте® в монотерапії 
або разом з антибіотиком забезпечило значне 
(р<0,001) зменшення набряку починаючи вже 
від 3-го дня лікування (рис. 3). Після закін-
чення лікування (8-й день) оцінка виділень 
у середньому носовому ході була значно кра-
щою (р<0,05) в 1-й і 2-й групах порівняно 
з такою в 3-й групі (рис. 3). У групах монотерапії 
 Синуфорте® і комбінованого лікування дина-
міка ендоскопічних параметрів була подібною.

Після 8 днів лікування жоден з учасників 
дослідження не повідомив про погіршення 
свого стану. 

Опитування пацієнтів через 6 міс виявило 
значно нижчу частоту рецидивів загострень 

Синуфорте® підвищує ефективність  
пероральних антибіотиків щодо зменшення загострень  

і рецидивів хронічного риносинуситу: дослідження  
в умовах реальної клінічної практики (CHRONOS)

Останніми роками спостерігається підвищення розповсюдженості респіраторних захворювань, зокрема 
запальних хвороб носа і навколоносових пазух. Хронічний риносинусит (ХРС) – комплексний патологічний 
стан, який чинить різкий негативний вплив на якість життя пацієнтів та асоціюється зі значними економічними 
витратами. Ведення цього захворювання залишається складним завданням для лікарів і пацієнтів. 
Захворюваність на ХРС щороку збільшується, і на сьогодні він належить до найпоширеніших хронічних 
хвороб. Розповсюдженість ХРС становить 10,9% у Європі та 14% у США.

Рис. 2. Зміни окремих назальних симптомів (різниця між групами: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001)
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Рис. 1. Зміна оцінки за шкалою загальної тяжкості симптомів риніту (TNSS)  
(різниця між групами: ** р<0,01; *** р<0,001)
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ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ХРС у 1-й групі (Синуфорте® + антибіотик); 
рецидиви спостерігалися лише в 3,9% (n=5).

У 1-й групі відхилень від протоколу не від-
значалося. У 2-й групі антибіотик був дода-
ний до Синуфорте® 5,5% пацієнтів. У 3-й групі 
через відсутність клінічного ефекту початко-
вий антибіотик був замінений на препарат дру-
гої лінії в 5%. Потреби в призначенні систем-
них або топічних кортикостероїдів не було 
в усіх групах. Пункцію або лаваж навколоно-
сових пазух через 3 або 5 днів лікування по-
требували 3,1 та 13,1% пацієнтів 1-ї та 3-ї груп 
відповідно; у 2-й групі ці втручання не викону-
валися. Отже, стосовно потреби в додаткових 
втручаннях, задоволеність лікарів терапією 
була значно (р<0,05) вищою в 1-й та 2-й групах 
(із застосуванням Синуфорте®).

Тяжких побічних ефектів протягом дослі-
дження не спостерігали. Лише в 7 пацієнтів 
(у 5 в 1-й та у 2 – у 2-й групі) після інт ра-
назального застосування екстракту СЕ від-
значалися легкі небажані реакції (свербіж, 
чхання, печіння в носі або подразнення 
горла), які не потребували зміни протоколу 
або припинення лікування.

Обговорення
Системні антибіотики (при тяжкому за-

хворюванні бактеріальної етіології) та інт-
раназальні кортикостероїди (при серед-
ньотяжкому або тяжкому захворюванні) 
залишаються основою лікування гострого 
і хронічного риносинуситу. Проте ці препа-
рати асоціюються зі значними побічними 
ефектами і не завжди забезпечують достатнє 
полегшення симптомів, що зумовлює пошук 
ефективних альтернативних засобів терапії, 
особливо в пацієнтів із загостреннями ХРС.

Останніми роками ліофілізований екст ракт 
СЕ у формі назального спрею широко вико-
ристовується при синуситах. Вважається, що 
терапевтичну дію забезпечують передусім 
трипертенові сапоніни, що належать до групи 
органічних глікозидів. Сапонінова фракція СЕ 
стимулює назопараназальну секрецію. Після 
потрапляння в носову порожнину сапоніни 
СЕ викликають подразнення холінергічних 
нервових закінчень n. trigeminus у слизовій обо-
лонці, що сприяє швидкому і рясному виходу 
запального ексудату з навколоносових пазух 
із подальшим полегшенням носового ди-
хання тривалістю приблизно 30 хв. Сапо-
ніни також мають прямий осмотичний ефект 
і здатні стимулювати мукоциліарний кліренс. 
У низці попередніх досліджень було встанов-
лено, що застосування екстракту СЕ поліпшує 
кровообіг у слизовій оболонці носа і розширює 
судини, які постачають кров до слизових залоз.

У двох рандомізованих подвійних сліпих 
плацебо-контрольованих дослідженнях, 
проведених у Європі (Fokkens W. et al., 2007) 
і США (Lund V. J., Mackay I. S., 2007), було 
продемонстровано, що екстракт СЕ змен-
шує біль у проекції навколоносових пазух, 
поліпшує  ендоскопічну картину, збільшує 

 рентгеноскопічну прозорість синусів і підви-
щує задоволеність терапією лікарів і пацієнтів 
з гострим риносинуситом. Ці дослідження з ви-
соким рівнем доказів (Ib) підтверджують, що 
екст ракт СЕ (Синуфорте®) є раціональною те-
рапевтичною опцією для лікування гострого 
риносинуситу (рекомендації EPOS, 2012). 
У дорослих пацієнтів з рино синуситом при-
значення екстракту СЕ додатково до антибіо-
тиків більш ефективно полегшує симптоми 
порівняно з монотерапією антибіо тиками 
(Kryukov A.I. et al., 2007; Rybak A.A. et al., 2008).

Представлене дослідження, проведене в умо-
вах реальної клінічної практики, показало, що 
Синуфорте® в монотерапії або в комбінації 
з пероральним антибіотиком є значно ефек-
тивнішим у лікуванні загост рень ХРС порів-
няно з монотерапією антибіотиком стосовно 
полегшення назальних симптомів (TNSS, 
закладеність, ринорея, біль / відчуття тиску), 
зменшення набряку слизової оболонки та ви-
ділень у середньому носовому ході. Найкращі 
результати щодо профілактики рецидивів заго-
стрень після 6 міс спостереження були отримані 
в гру  пі комбінованого лікування Синуфорте® 
+ антибіотик (зменшення частоти загострень 
у 4 рази порівняно з монотерапією). Крім того, 
застосування Синуфорте® асоціювалося зі змен-
шенням потреби в призначенні додаткових 
терапев тичних втручань або заміні антибіотика 
через його неефективність.

Отримані результати узгоджуються з да-
ними попереднього дослідження, в якому 
додавання Синуфорте® до перорального ан-
тибіотика в пацієнтів з гострим риносину-
ситом підвищило частоту успіху лікування 
на 15 та на 24% у разі комбінованого застосу-
вання з пероральним антибіотиком і топічним 
кортикостероїдом (Mullol J. et al., 2013).

Висновки
Результати дослідження свідчать, що в па-

цієнтів із загостренням ХРС середнього сту-
пеня тяжкості екстракт СЕ (Синуфорте®), 
застосований у монотерапії або в комбінації 
з пероральними антибіотиками, забезпечує 
краще полегшення симптомів і тривалий 
протирецидивний ефект порівняно з анти-
біотиками в монотерапії. Отже, інтраназаль-
ний екстракт СЕ можна вважати альтернати-
вою стандартній антибіотикотерапії в ліку-
ванні неускладненого нетяжкого загострення 
ХРС. Важливо, що застосування Синуфорте® 
дозволяє зменшити нераціональне викори-
стання антибіотиків і пов’язане з ним підви-
щення антибіотикорезистентності.

Список літератури знаходиться в редакції.

Стаття друкується в скороченні.

Lopatin A. S., Ivanchenko O. A., Soshnikov S. S., Mullol J.  
Cyclamen europaeum improves the effect 

of oral antibiotics on exacerbations and recurrences 
of chronic rhinosinusitis: a real-life observational study 

(CHRONOS). Acta Otorhinolaryngologica Italica.  
Epub 2017 May 22.
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Рис. 3. Зміна ендоскопічного вигляду слизової оболонки (шкала EAS) (* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001)
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АЛЕРГОЛОГІЯ
ОГЛЯД

Концептуальні засади щодо профілактики 
розвитку алергії та алергічних 
захворювань на початку їхнього вивчення

Cінна лихоманка була незвичною хво-
робою на початку ХІХ ст. і надзвичайно 
поширеною у його кінці, особливо у Єв-
ропі та Північній Америці, де саме відбу-
лася промислова революція (Emanuel M. B., 
1988). В останній чверті ХХ ст. разом 
із бронхіальною астмою (БА) та атопічним 
дерматитом (АД) сінна лихоманка зали-
шалася головною епідемією країн захід-
ного світу, а її аналог – алергія на пилок 
кедра – мала подібний вплив у Японії 
(Emanuel M. B., 1988; Strachan D. P., 1989).

Відкриття імуноглобуліну Е (IgE) про-
фесором K. Ishizaka в 1966 р. стало важ-
ливим моментом у роз’ясненні механізмів 
алергічних хвороб (АХ) (Ishizaka K. et al., 
1966; Ishizaka K., Ishizaka T., 2016; Saito H. 
et al., 2013). Доступні для продажу набори 
для визначення алергенспецифічних IgE 
та розчинні алергени для шкірних тестів, 
створені після цього відкриття, дозволили 
пацієнтам точно визначити їхні алергени.

Стратегії лікування та профілактики АХ 
на ранніх етапах першої епідемії алергії ба-
зувалися на концепції уникання алергенів 
та застосування симптоматичної терапії.

Стратегія профілактики алергії та АХ, 
заснована на елімінації алергенів

Елімінація а лергенів, до яких має 
місце сенсибілізація, стала фундамен-
тальним підходом у медицині, ефектив-
ність якого було доведено не тільки для 
реакцій на один алерген, а й для полі-
валентних алергій на кшталт БА. Ран-
домізоване контрольоване дослідження 
(РКД) за участю 937 дітей віком 5-11 років, 
хворих на атопічну астму, показало, що 
впродовж року спостереження в пацієнтів 
групи втручання (відповідне навчання й 
уникання контакту з алергенами і тютю-
новим димом) кількість днів із симпто-
мами БА була меншою, ніж у дітей групи 
контролю, (3,39 проти 4,20 дня; p<0,001); 
наступного року тенденція зберігалася: 
2,62 проти 3,21 дня відповідно (p<0,001) 
(Morgan W. J. et al., 2004).

Обнадійливі результати успішного РКД 
з профілактики АХ шляхом уникання 
контакту з алергенами були опубліковані 
в журналі Lancet у 1992 р. Було встанов-
лено, що впродовж року спостереження 
≥1 АХ, крім харчової алергії (ХА), розвину-
лися в 40% дітей групи контролю та в 14% 
учасників, які уникали контакту з алер-
генами. Однак достовірна різниця зникла 
через 2 роки спостереження (Arshad S. H. 
et al., 1992; Hide D. W. et al., 1994). Масш-
табне мультинаціональне РКД SPACE 
вивчало ефективність заходів щодо уни-
кання контакту з кліщами домашнього 
пилу (Halmerbauer G. et al., 2002). Хоча 
через 12 міс спостереження за когортою 
новонароджених аналіз показав тенденцію 
до зниження поширеності сенсибілізації 
до кліщів у групі втручання в порівнянні 
з групою контролю, уникання контакту 
з кліщами не продемонструвало протек-
торного ефекту стосовно сенсибілізації чи 
симптоматичної алергії після досягнення 
віку 24 міс (Horak F. et al., 2004). Інше до-
слідження елімінації алергенів довкілля 
передбачало алергеннепроникну постільну 

білизну для матері та дитини, ультрафільт-
раційне прибирання і вінілову підлогу 
в дитячій кімнаті. У результаті у дітей віком 
3 роки з групи високого ризику було отри-
мано більший ризик сенсибілізації до клі-
щів, але кращі показники функції легень 
(Woodcock A. et al., 2004).

У попередніх дослідженнях було зафік-
совано потужний зв’язок між екземою (АД) 
та сенсибілізацією до харчових алергенів. 
Деякі автори навіть вважали останню при-
чиною екземи в дітей. На основі цієї гіпо-
тези були проведені дослідження з уни-
кання алергенів матір’ю під час вагітності 
та лактації; подальший систематичний 
огляд встановив, що такі заходи не запо-
бігали ні розвитку АД в дітей, ні сенсибі-
лізації до харчових алергенів (Kramer M. S., 
Kakuma R., 2012).

Таким чином, хоча уникання алергенів 
може певною мірою зменшити симптоми 
БА, попередити за допомогою цього спо-
собу розвиток сенсибілізації та виник-
нення АХ у більшості РКД не вдалося.

Зміна парадигми: від уникання алергенів 
до індукції толерантності шляхом 
їхнього вживання
Обсерваційні дослідження 
та рекомендації

Стратегія уникання годування дітей 
алергенною їжею з метою запобігання АХ 
була головним напрямом профілактики 
алергій у ХХ ст., коли причиною сенси-
білізації до харчових продуктів вважалася 
незрілість дитячого кишечнику. Надалі 
Американська академія педіатрії видала 
рекомендації, що радили уникати году-
вання дітей віком до 6 міс твердою їжею. 
Ці ж настанови радили відкласти вве-
дення в раціон молочних продуктів до до-
сягнення віку 1 рік, яєць – до 2 років, ара-
хісу, горіхів і риби – до 3 років (для дітей 
високого ризику розвитку АХ) (American 
Academy of Pediatrics, 2000). Однак точних 
визначальних рекомендацій на той час 
створено не було.

Д а л і  м е т а а н а л і з  M.S .  K r a m e r 
та R. Kakuma (2012) показав, що уни-
кання матір’ю вживання харчових алер-
генів під час вагітності чи лактації не за-
побігало розвитку АХ у дітей, а когортне 
дослідження C. Roduit і співавт. (2014) 
виявило, що різноманітність харчування 
впродовж першого року життя попереджає 
виникнення ХА.

Популяційне кроссекційне дослідження 
за участю 2589 дітей віком 11-15 міс про-
демонструвало більший ризик розвитку 
алергії на курячі яйця за умов включення 
їх у раціон після першого року життя в по-
рівнянні з першим введенням у 4-6 міс (від-
ношення шансів – ВШ – 3,4; 95% довірчий 
інтервал – ДІ – 1,8-6,5) (Koplin J. J. et al., 
2010). Що стосується алергії на коров’яче 
молоко, когортне дослідження (n=13 019) 
показало, що в разі вживання білка ко-
ров’ячого молока у віці ≥15 днів ризик 
розвитку алергії значно вищий, ніж при 
більш ранньому введенні цього продукту 
(ВШ 19,3; 95% ДІ 6,0-62,1) (Katz Y. et al., 
2010). Регулярне вживання риби малюками 
до досягнення 1 року асоціюється зі зни-
женням ризику розвитку БА, АД та алергіч-
ного риніту впродовж перших 4 років життя 
у порівнянні з дітьми, які уникали рибних 

продуктів (скориговане ВШ 0,76; 95% ДІ 
0,61-0,94) (Kull I. et al., 2006).

Після 2008 року рекомендації різних 
країн з лікування та профілактики ХА 
висловили позицію не відкладати вве-
дення будь-яких продуктів у раціон ди-
тини (Greer F. R. et al., 2008; Host A. et al., 
2008; Agostoni C. et al., 2008; Urisu A. et al., 
2014). Однак у рекомендаціях з первинної 
профілактики ХА Європейської академії 
алергії та клінічної імунології (EAACI) було 
відзначено, що наразі немає достатніх до-
казів ні для заборони, ні для заохочення 
раннього введення потенційно алергенних 
продуктів (курячі яйця, коров’яче молоко, 
арахіс) (Muraro A.et al., 2011).

Дослідження з профілактики  
алергії на арахіс

Результати першого РКД на цю тему 
(LEA P) було оп убліковано у 2015 р. 
(Du Toit G. et al., 2015). Автори дослідження 
випадковим чином розподілили дітей 
віком 4-11 міс з АД чи алергією на курячі 
яйця в групи уникання або вживання 
арахісу (приблизно 2 г білка арахісу тричі 
на тиждень). Поширеність алергії на ара-
хіс у п’ятирічному віці була достовірно 
вищою в групі уникання цього продукту – 
13,7 проти 1,9% у групі вживання (p<0,001). 
Дослідження EAT, що включало 1303 ди-
тини віком 3 міс, вивчало, чи здатне раннє 
введення 6 продуктів прикорму включно 
з арахісом запобігти розвитку ХА у віці 
1 та 3 роки в порівнянні зі стандартним вве-
денням прикорму відповідно до рекомен-
дацій Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я (виключно грудне годування до 6 міс). 
Частота алергії на арахіс у групі стандарт-
ного введення прикорму становила 2,5%, 
натомість у групі раннього введення жод-
ного подібного випадку не було виявлено 
(p=0,003) (Perkin M. R. et al., 2016). Мета-
аналіз, що об’єднав ці РКД, підтвердив 
ефективність раннього введення арахісу 
в раціон дитини для запобігання розвитку 
алергії (Ierodiakonou D. et al., 2016). Базу-
ючись на цих результатах, Національний 
інститут алергічних та інфекційних хвороб 
рекомендував таке введення арахісу в раціон 
дитини: за відсутності екземи чи будь-яких 
ХА – у будь-якому віці відповідно до регіо-
нальних традицій; у разі помірної/середньої 
тяжкості екземи – приблизно в 6 міс; у ви-
падку тяжкої екземи чи алергії на курячі 
яйця слід визначити сироватковий специ-
фічний IgE чи провести шкірний прік-тест, 
а далі вводити в раціон арахіс у віці 4-6 міс 
(Togias A. et al., 2017).

Дослідження з профілактики  
алергії на курячі яйця

Першим РКД, що вивчало профілак-
тичну дію раннього введення в раціон 
курячих яєць стосовно алергії на яйця, 
було дослідження STAR (Palmer D. J. et al., 
2013), другим – EAT (Perkin M. R. et al., 2016). 
У 2017 р. були опубліковані результати інших 
РКД на цю тему (STEP, BEAT, HEAP, PETIT 
(Palmer D. J. et al., 2017; Wei-Liang Tan J. et al., 
2017; Bellach J. et al., 2017; Natsume O. et al., 
2017). Метааналіз цих досліджень пока-
зав, що раннє (у 4-6 міс) введення в раціон 
курячих яєць асоціюється зі зниженою час-
тотою алергії на яйця (ВШ 0,56; 95% ДІ 0,36-
0,87) (Ierodiakonou D. et al., 2016).

Взяті окремо, випробування EAT, STEP, 
BEAT та HEAP не виявили достовірного 
профілактичного ефекту раннього вве-
дення курячих яєць, що можна пояснити 
малою вибіркою та критеріями включення 
в дослідження (діти без екземи). Когортні 
дослідження встановили, що екзема в дітей 
є фактором ризику розвитку ХА і важкість 
екземи пов’язана з потужністю сенсибі-
лізації до алергену (Roduit C. et al., 2017; 
Tsakok T. et al., 2016; Shoda T. et al., 2016; 
Flohr C. et al., 2014). Своєю чергою, дослі-
дження STAR і PETIT включали дітей з ек-
земою. Набір до STAR був призупинений, 
оскільки у 31% дітей-учасників була зафік-
сована алергічна реакція на використову-
ваний у дослідженні порошок з пастеризо-
ваних цільних яєць. У зв’язку із цим дослі-
дження STAR показало тільки тенденцію 
до сприятливого ефекту раннього вве-
дення яєць у раціон, а PETIT стало першим 
РКД, що встановило профілактичну дію 
низьких доз яєчного порошку на розвиток 
алергій на тлі відсутності побічних реак-
цій. Це випробування показало, що частота 
алергії на курячі яйця у віці 12 міс була до-
стовірно нижчою у групі вживання яєць – 
8 проти 38% у групі контролю (p=0,0001). 
Ці результати підтверджують, що раннє 
введення у раціон курячих яєць є ефектив-
ним засобом профілактики алергій на яйця 
в дітей з екземою.

При введенні яєць у раціон слід вжити 
заходів для попередження алергічних реак-
цій. РКД свідчать, що введення невеликої 
кількості термічно оброблених яєць зага-
лом є безпечним для дітей.

Запобігання алергії  
на коров’яче молоко

Метааналіз двох РКД не виявив досто-
вірного профілактичного ефекту ран-
нього вживання білка коров’ячого молока 
на розвиток відповідної алергії (ВШ 0,76; 
95% ДІ 0,32-1,78) (Ierodiakonou D. et al., 2016). 
Дослідження A. J. Lowe і співавт. (2011) 
включало 620 немовлят високого ризику 
із сімейним анамнезом АХ, менше поло-
вини з яких мали екзему. Частота алергій 
на коров’яче молоко впродовж перших 
2 років життя дорівнювала 4,2% у групі 
сумішей на основі соєвого молока та 3,1% 
у групі традиційних сумішей з коров’ячого 
молока. Автори вважають, що на резуль-
тат могла вплинути низька прихильність 
до призначених сумішей. Дослідження 
EAT, що включало дітей із загальної попу-
ляції, виявило рівень алергії на коров’яче 
молоко в межах 0,67% у групі стандартного 
введення прикормів і 0,53% у групі ран-
нього введення (Perkin M. R. et al., 2016). 
У популяційному дослідженні Y. Katz 
і співавт. (2010; n =13 019) було встанов-
лено, що серед дітей, які вперше вживали 
білок коров’ячого молока у віці ≥15 днів, 
частка алергій на коров’яче молоко була 
істотно вищою, ніж у малюків, яким цей 
продукт було введено раніше (ВШ 19,3; 95% 
ДІ 6,0-62,1).

У 2006 р. D. A. Osborn і J. Sinn повідомили 
про наявність обмежених доказів того, що 
у порівнянні із сумішшю на основі коров’я-
чого молока тривале харчування гідролізова-
ною дитячою сумішшю знижує рівень алергій 
у дітей високого ризику, які з різних причин 
не могли перебувати повністю на грудному 
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вигодовуванні. Метааналіз R. J. Boyle і спів-
авт. (2016), навпаки, стверджував, що гідро-
лізована суміш не має жодних превентив-
них ефектів стосовно алергії на коров’яче 
молоко й інших АХ. Настанови EAACI 
й Американської академії алергії, астми 
та імунології рекомендують дітям високого 
ризику, для яких грудного вигодовування 
недостатньо, вживати суміші на основі гід-
ролізованого молока (Muraro A. et al., 2014; 
Fleischer D. M. et al., 2013). При цьому япон-
ські рекомендації не вказують, що подібні 
суміші здатні запобігати АХ (Urisu A. et al., 
2014; Ebisawa M. et al., 2017). Таким чином, 
існує потреба в подальших дослідженнях 
питання.

ХА та дисфункція шкірного  
бар’єра при АД

Численні епідеміологічні дослідження 
продемонстрували, що екзема/АД є по-
тужним фактором ризику сенсибілізації 
до харчових алергенів та розвитку ХА у ди-
тинстві. У випробуваннях на мишах було 
показано, що порушення шкірного бар’єра 
(ШБ) та запалення посилювали сенсибілі-
зацію до алергенів й активували розвиток 
ХА та/або БА (Fallon P. G. et al., 2009; Noti M. 
et al., 2014). Британський аналіз даних опи-
тування встановив достовірний незалежний 
зв’язок алергії на арахіс із застосуванням 
засобів для догляду за шкірою, що містили 
арахісове масло (ВШ 6,8; 95% ДІ 1,4-32,9). 
Це свідчить, що сенсибілізація до білків 
арахісу може розвинутися в дітей унаслі-
док нанесення арахісового масла на запа-
лену шкіру (Lack G. et al., 2003). Досліди 
на мишах виявили, що проникнення акти-
вованих клітин Лангерганса через щільні 
контакти епітеліоцитів приблизно в 5 разів 
вище за наявності запалення при АД, ніж 
у неураженій шкірі чи шкірі хворих на іхтіоз 
або псоріаз (Kubo A. et al., 2009; Nakajima S. 
et al., 2012; Yoshida K. et al., 2014). Ця явище 
пояснює механізм черезшкірної сенсибілі-
зації до харчових алергенів у пацієнтів з АД.

ШБ формується насамперед з епі-
дерміса, шарами якого є базальний, ос-
тистий, зернистий і роговий. Епідермаль-
ний ШБ включає також різні речовини, 
зокрема природний зволожувальний фак-
тор (ПЗФ), який міститься у корнеоцитах 
і корнеодесмосомах, що їх сполучають, 
у міжклітинних ліпідах остистого шару 
та щільних контактах між клітинами зер-
нистого шару. ПЗФ формується з профіла-
грину – суміші гігроскопічних складників, 
які допомагають підтримувати сталий рі-
вень зволоження шкіри. ПЗФ каталізується 
блеоміцингідролазою, функція якої при-
гнічена в пацієнтів з АД (Kamata Y. et al., 
2011; Pellerin L. et al., 2014). У 2006 р. було 
вперше виявлено, що мутації гена FLG, 
який кодує попередник філагрину про-
філагрин, супроводжуються схильністю 
до АД (Palmer C. N. et al., 2006). Мутації гена 
FLG також асоціюються з екземою, сухістю 
шкіри та високими трансепідермальними 
втратами води у віці 3 міс (Flohr C. et al., 
2010). У більшості хворих на АД мутації 
гена FLG відсутні, утім, епідермальне запа-
лення пригнічує експресію філагрину, що 
призводить до нестачі ПЗФ (Howell M. D. 
et al., 2007; Kezic S. et al., 2011).

Пацієнти з АД та мутаціями FLG харак-
теризуються підвищенням рівня інтер-
лейкіну-1, уміст якого зворотно корелює 
з концентрацією ПЗФ, що, своєю чергою, 
негативно асоціюється з показником pH 
поверхні шкіри (Kezic S. et al., 2012). За умов 
підвищеного pH зростає активність серино-
вих протеаз, що пришвидшує руйнування 
корнеодесмосом і викликає дисфункцію 
епідермісу (Caubet C. et al., 2004). Рівні ке-
рамідів, що в нормі становлять половину 
міжклітинних жирів, за умов АД знижені, 
особливо в уражених ділянках (Imokawa G. 
et al., 1991; Macheleidt O. et al., 2002).

Мікробіота шкіри також пов’язана з па-
тогенезом АД. У випадку цієї хвороби 

кількість Staphylococcus aureus вища під час 
активного дерматиту, ніж до його виник-
нення чи після лікування, а також корелює 
з тяжкістю хвороби (Kong H. H. et al., 2012). 
Штами S. aureus, ізольовані з уражених ді-
лянок шкіри пацієнтів з гострим АД, здатні 
виробляти різноманітні протеолітичні фер-
менти, тобто руйнувати епідермальний 
бар’єр, активуючи лізис корнеодесмосом 
(Miedzobrodzki J. et al., 2002).

Хоча є дані, що склад мікробіоти в ди-
тячому віці виступає предиктором подаль-
шого АД, на цей ризик можна вплинути: 
застосування пом’якшувальних засобів 
покращує симптоми АД у 72% популяції 
дослідження. Мікробний склад поверхні 
шкіри в осіб, які відповідали на таке лі-
кування, є більш подібним до мікробіоти 
неураженої шкіри (більша видова різно-
манітність, менша кількість стафілококів) 
(Seite S. et al., 2014).

Запобігання АД шляхом зміцнення ШБ 
за допомогою зволожувальних засобів

Дисфункція ШБ є ключовим ініціато-
ром розвитку АД (Odhiambo J. A. et al., 2009; 
Williams H. et al., 2008; Boguniewicz M., 
Leung D. Y., 2011; Leung D. Y., 2013; Brown S. J., 
McLean W.H., 2012). Для підтвердження гі-
потези, що раннє покращення властивостей 
ШБ шляхом нанесення на шкіру новона-
родженого пом’якшувальних засобів здатне 
захистити від розвитку АД у ранньому ди-
тинстві, було проведено неконтрольоване 
дослідження та 2 РКД, організовані двома 
незалежними групами вчених у США / 
Великій Британії та Японії (Simpson E. L., 
2010; 2014; Horimukai K. et al., 2014).

Мультицентрове мультинаціональне 
американсько-британське дослідження 
включало дітей високого ризику АХ, у яких 
у когось з батьків або сиблінгів було діаг-
ностовано АД, БА чи алергічний риніт 
(Simpson E. L. et al., 2014). Батькам групи 
втручання було запропоновано на вибір 
3 пом’якшувальні засоби різної в’язкості. 
67,2% батьків надали перевагу крему/гелю, 
23,4% – олії, 9,4% – мазі. Засіб рекомен-
дували наносити на всю поверхню тіла 
дитини, крім волосистої частини голови, 
розпочинаючи якомога раніше після на-
родження та продовжуючи до 6 міс життя. 
Медсестра контактувала з батьками в теле-
фонному режимі через 10 днів, 6 та 18 тиж 
після народження, відвідувала через 
12 тиж; остаточний огляд проводився в клі-
ніці через 24 тиж. Щоденне застосування 
засобу достовірно знижувало загальну час-
тоту АД через 6 міс (43% в групі контролю 
проти 22% в групі втручання). Ці показ-
ники відповідають відносному зниженню 
частоти АД удвічі.

Подібне японське РКД (n=118) передба-
чало рандомізацію немовлят у групи втру-
чання (щоденне нанесення пом’якшувуаль-
ної емульсії з першого до 32-го тижня після 
народження) та контролю (Horimukai K. 
et al., 2014). Вазелін застосовувався в не-
мовлят обох груп відповідно до національ-
них рекомендацій. Усіх дітей оглядав один 
дерматолог на 4, 12, 24-му та 32-му тижні 
життя. Побічних ефектів пом’якшуваль-
ної емульсії зафіксовано не було, середня 
кількість використання засобу становила 
7,86±4,34 г. Упродовж перших 32 тиж життя 
АД перенесли 19 з 59 дітей групи втручання 
та 28 з 59 дітей групи контролю. Підрахунок 
кумулятивної частоти за методом Kaplan-
Meier показав, що в групі втручання інтакт-
 на шкіра зберігалася достовірно довше, ніж 
у контрольній групі. Регресивний аналіз 
підтвердив, що ризик АД/екземи в групі 
втручання значно нижчий (коефіцієнт 
ризику 0,48; 95% ДІ 0,27-0,86).

Інше недавнє РКД вивчало ефект на-
несення пом’якшувального засобу на ос-
нові керамідів 2 р/день упродовж перших 
6 міс життя на частоту АД та функцію 
ШБ у 80 дітей високого ризику із сімей-
ним анам незом АХ (Lowe A. J. et al., 2017). 

 Аналіз усіх хворих, включених у дослі-
дження, не виявив достовірного впливу 
заміщення ліпідного бар’єру шкіри на час-
тоту АД чи розвиток сенсибілізації до хар-
чових продуктів. Однак спостерігалася 
певна тенденція до зниження цих показ-
ників у групі втручання у віці 6 та 12 міс. 
Через 12 міс сенсибілізація до харчових 
продуктів розвинулась у 19,4% дітей кон-
трольної групи, натомість у групі втру-
чання не було зареєстровано жодного 
такого випадку. Отже, профілактичне 
застосування пом’якшувального засобу 
на основі керамідів двічі на день характе-
ризується більш потужним потенціалом 
запобігання сенсибілізації до харчових 
алергенів, ніж однократне нанесення.

Пробіотики і запобігання АД 
та атопічному маршу

Відповідно до так званої гігієнічної гі-
потези існує зворотний зв’язок між кон-
тактом з мікроорганізмами та розвитком 
алергії (Strachan D. P., 1989). Перше РКД 
для виявлення ефективності пробіотиків 
як потенційно сприятливих бактерій мік-
рофлори здорового кишечнику для запо-
бігання АХ було проведено у Фінляндії 
у 2001 р. (Kalliomaki M. et al., 2001). При-
значення лактобацил GG у пренатальному 
періоді та дітям до 6 міс мало наслідком 
зниження частоти АД при оцінці у 2 роки 
(відносний ризик 0,52; 95% ДІ 0,32-0,84). 
Японське когортне дослідження також по-
казало ефективність вживання йогурту 
в дитинстві для зменшення ймовірності 
АД та ХА у віці 5 років (Shoda T. et al., 
2017). Багато опублікованих досліджень 
пробіотиків як засобів для профілактики 
АХ мали суперечливі результати, однак 
дані метааналізу більшості систематичних 
оглядів підтвердили ефективність пре- 
та постнатального застосування пробіо-
тичних засобів у запобіганні АД. Водночас 
протекторних ефектів стосовно БА чи ві-
зингу не було виявлено (Pelucchi C. et al., 
2012; Foolad N. et al., 2013; Elazab N. et al., 
2013; Panduru M. et al., 2015; Mansfield J. A. 
et al., 2014). Метааналіз, що поєднував два 
дослідження пробіотикопрофілактики, 
достовірного зниження частоти АД не ви-
явив (відносний ризик 0,44; 95% ДІ 0,11-
1,83) (Chang Y. S. et al., 2016).

Попередні дослідження встановили, що 
склад мікробіоти кишечнику відіграє 
важливу роль у розвитку екземи. Систе-
матичний огляд (n=1990) встановив, що 
на специфічний для екземи склад мікро-
біоти впливають такі фактори: тривалість 
гестації, вид пологів, спосіб вигодовування, 
методи лікування, кількість старших сиб-
лінгів тощо (Chan C. W. et al., 2016). Точних 
доказів модуляторного впливу кишкової 
мікробіоти на імунологічні функції у дітей 
з екземою наразі немає.

І мікробіота кишечнику, і мікробіота 
шкіри тісно пов’язані з АД, хоча механізм 
цього зв’язку точно не встановлений. Ко-
гортне дослідження показало, що засто-
сування антибактеріальних препаратів 
у перші 2 роки життя є фактором ризику 
БА, АД та АР у дітей 5 років (Yamamoto-
Hanada K. et al., 2017). Це підтримує висно-
вок систематичного огляду 10 досліджень: 
постнатальний контакт з антибіотиками 
впродовж першого року життя збільшує 
ризик екземи (ВШ 1,40; 95% ДІ 1,19-1,64) 
(Tsakok T. et al., 2013). Є дані стосовно асоці-
ації цефалоспорину з БА та щодо відсутності 
подібних зв’язків для пеніциліну та макролі-
дів (Yamamoto-Hanada K. et al., 2017; Pitter G. 
et al., 2016; Marra F., et al., 2009; Metsala J. 
et al., 2015). Відмінності в результатах мо-
жуть бути наслідками різниці в особливос-
тях прийому антибіотиків, характеристиках 
і розмірі обраної групи дослідження.

АД у дитинстві асоціюється з розвитком 
БА та риніту в подальшому аж до 5 років 
спостереження (von Kobyletzki L. B. et al., 
2012). Екзема/АД є одним з найпотужніших 

факторів ризику не тільки ХА, а й БА та АР. 
Таким чином, прийом антибіотиків у ди-
тинстві може як прямо впливати на роз-
виток БА через вплив на мікробіоту, так 
і непрямо, зумовлюючи АД.

Метааналіз (n=31 742) встановив, що 
контакт з видимою цвіллю та/або во-
логістю впродовж перших 2 років життя 
асоціювався з підвищеним ризиком БА, 
особливо в маленьких дітей, і симптомами 
АР у дітей шкільного віку (Tischer C. G. 
et al., 2011). Урбаністичний стиль життя 
з проживанням у погано вентильованому 
будинку перенаселеного міста збільшує 
ймовірність контакту з цвіллю та ризик 
змін мікробіоти бактерій-коменсалів, що 
призводить до дис біозу шкіри, кишечнику 
та дихальних шляхів. Однією з причин не-
однозначних результатів РКД на цю тему 
можуть бути відмінності у видах цвілі.

Висновки та терапевтична стратегія 
з огляду на поняття бар’єрної 
дисфункції

Зміни мікробіоти та дисфункція епітелі-
ального бар’єра, спричинені змінами дов-
кілля протягом останніх декад, швидко 
збільшили частоту алергій і неінфекцій-
них захворювань в усьому світі. Висунуто 
багато гіпотез стосовно механізмів, за до-
помогою яких мікробіота впливає на роз-
виток АХ (Wang S. et al., 2015; Mennini M. 
et al., 2017). Зокрема, модуляція бактеріями 
лімфоїдних клітин і продукція коротко-
ланцюгових жирних кислот можуть про-
тидіяти запальним змінам у кишечнику 
(Smith P. M. et al., 2013).

Розвиток нових підходів до лікування 
АД здатен забезпечити не тільки надійні-
ший контроль дерматитів, а й кращу вто-
ринну профілактику АХ. Оскільки АД 
лежить в основі атопічного маршу, він має 
бути метою первинної профілактики алер-
гій. Покращити бар’єрну функцію брон-
хіального дерева в наш час не так просто, 
однак посилити функцію ШБ можливо 
шляхом нанесення зволожувальних засо-
бів на поверхню епідерміса після елімінації 
алергенів з поверхні шкіри. У подальшому 
органами-мішенями можуть стати носова 
порожнина та очі, які слід промивати за до-
помогою спеціальних спреїв і крапель.

Хоча уникнення алергенів не дозволяє 
попередити АХ, заходи контролю довкілля 
(елімінація цвілі та кліщів домашнього 
пилу) є ефективними в пригніченні симп-
томів БА та візингу. Співіснування з непа-
тогенними мікробами-коменсалами здатне 
захистити ШБ від шкідливого впливу фак-
торів довкілля та знизити частоту АХ. На-
несення зволожувальних засобів на шкіру 
дитини та вживання пробіотиків також 
може мати певний профілактичний ефект 
стосовно розвитку АД.

Урбанізація зумовила зменшення кон-
такту з природним ґрунтом та його компо-
нентами на тлі збільшення взаємодій з хі-
мікатами (фталат, діоксин, парабени тощо), 
які легше проникають у дитячу шкіру, ніж 
у дорослу, та можуть викликати негативні 
наслідки для здоров’я (Overgaard L. E. et al., 
2017). Особливості міського способу життя 
здатні спричинити зміни складу бакте-
рій-коменсалів людського тіла та пору-
шення імунологічного балансу, що при-
зводить до зростання частоти розвитку АХ.

Поточною стратегією запобігання алергії 
може бути поєднане застосування безпеч-
ніших засобів лікування, пероральної ін-
дукції толерантності та контролю довкілля 
включно зі змінами способу життя.
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НОВИНИ  � АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

Амоксицилін/клавуланат у лікуванні дітей із гнійним тонзилітом
Метою дослідження було вивчити клінічні ефекти амоксициліну/клавуланату 

в дітей із гнійним тонзилітом. Пацієнтів (n=146) рандомізували на дві групи для 
лікування цефтезолом парентерально або амоксициліном/клавуланатом у вигляді 
диспергованих таблеток для перорального прийому. Якщо виникала необхідність, 
діти обох груп додатково отримували антипіретики та інші симптоматичні препарати. 
Антибіотикотерапія тривала 5-7 днів залежно від клінічних симптомів. Через 3 дні 
після завершення лікування в пацієнтів отримували зразки крові для визначення рівня 
С-реактивного білка та нейтрофілів.

Загальна частота клінічного одужання становила 94,52% у групі амоксициліну/кла-
вуланату проти 78,08% у групі цефтезолу (р<0,05). Також у групі амоксициліну/кла-
вуланату порівняно з групою цефтезолу значно покращувалися рівні С-реактивного 
білка та нейтрофілів (р<0,05) і швидше зменшувалися симптоми (р<0,05).

Тяжких побічних реакцій під час лікування не спостерігали.
Отже, проведене дослідження показало, що в дітей із гнійним тонзилітом 

амоксицилін/клавуланат є безпечним і ефективним, оскільки швидко полегшує 
клінічні симптоми без підвищення частоти побічних ефектів.
Chen L . E. et al. Amoxicil l in and clavulanate potassium in treating children with suppurative tonsil l i t is .  

J Biol Regul Homeost Agents. 2017 Jul-Sep; 31 (3): 625-629.

Ідентифікація стійких до антибіотиків стрептококів, отриманих 
від дорослих пацієнтів з активними одонтогенними інфекціями

Метою дослідження було виділення та вивчення стійких до антибіотиків 
стрептококів порожнини рота, отриманих від дорослих пацієнтів з активними одон-
тогенними інфекціями, та оцінка їх зв’язку з віком і статтю.

У дослідженні взяли участь 59 пацієнтів віком від 18 до 62 років. Від учасників 
дослідження було отримано 98 зразків, які були культивовані на чашках з агаром, що 
містив антибіотики амоксицилін/клавуланат, кліндаміцин або моксифлоксацин 
у концентраціях 16, 32 або 64 мкг/мл. Для ідентифікації бактерій використовували 
полімеразну ланцюгову реакцію.

Найбільш стійкими до антибіотиків виявилися S. mutans (45,9%), S. gordonii (21,6%) 
і S. oralis (17,6%), менш стійкими – S. sanguinis (9,5%), S. salivarius (5,4%) і S. sobrinus 
(0%). Найменш активним з антибактеріальних препаратів був кліндаміцин – 
59,4% виділених з порожнини рота стрептококів були стійкими до кліндаміцину. 
Натомість чутливість виділених штамів стрептококів до моксифлоксацину 
та амоксициліну/клавуланату становила понад 99,1%. У кліндаміцину була відзначена 
найменша ефективність у порівнянні з моксифлоксацином і амоксициліном/клаву-
ланатом (p<0,01). Полірезистентність частіше спостерігалася у віковій групі від 26 
до 50 років (32,2%) і в жінок (28,8%).

Таким чином, зазначене дослідження продемонструвало, що в дорослих пацієнтів 
з активними одонтогенними інфекціями у виділених з порожнини рота стрептококів 
найбільш високий рівень стійкості відзначався до кліндаміцину, при цьому мокси-
флоксацин і амоксицилін/клавуланат продемонстрували найбільшу ефективність, 
і до них у виділених стрептококів був найменший рівень антибіотикорезистентності. 
З усіх штамів найбільш високий рівень нечутливості виявлено в Streptococcus mutans.
Loyola-Rodriguez J.P. et al. Determination and identification of antibiotic-resistant oral streptococci isolated from active 

dental infections in adults. Acta Odontol Scand. 2017 Nov 21:1-7.

Результати дослідження антибіотикорезистентності 
S. pneumoniae та H. influenzae в Україні

У масштабному міжнародному дослідженні SOAR (Survey of Antibiotic Resistance) 
вивчають антибіотикорезистентність основних респіраторних патогенів у країнах 
Близького Сходу, Африки, Латинської Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону 
та Східної Європи. Дослідження почалося у 2002 р. і триває дотепер.

В Україні клінічними центрами дослідження були ДУ «Національний інститут 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» (м. Київ); НДСЛ 
«Охматдит» (м. Київ); ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
(м. Дніпро); Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 
(м. Вінниця); клініка «Охматдит» (м. Львів); Обласний фтизіопульмонологічний 
центр (м. Івано-Франківськ); Міська клінічна лікарня № 7 (м. Сімферополь); Об-
ласна дитяча лікарня (м. Запоріжжя). Протягом двох років дослідження в цих 
клінічних центрах було зібрано 134 клінічні штами S. рneumoniae та 67 клінічних 
штамів H. influenzae, виділених з рідини, отриманої при проведенні бронхоальве-
олярного лаважу, випоту середнього вуха, плеврального та трахеального аспірату, 
мокротиння, аспірату із синусів. Для визначення збудників використовували 
традиційні методи. Наявність β-лактамаз у кожного ізоляту H. influenzae вивчали 
за допомогою використання дисків із паперу, змочених хромогенним цефалоспо-
рином. Дублікати клінічних штамів, виділених в одного й того самого пацієнта, 
у дослідження не включали.

Чутливість виділених штамів мікроорганізмів до антибіотиків визначалася 
методом мікророзведення в бульйоні відповідно до рекомендацій Інституту 
клінічних та лабораторних стандартів (Clinical and Laboratory Standards Institute – 
CLSI, 2012). Проаналізовані для пневмокока антибіотики включали амоксицилін/
клавуланат, азитроміцин, цефіксим, цефтріаксон, цефуроксим, ципрофлокса-
цин, кларитроміцин, еритроміцин, левофлоксацин, пеніцилін та триметоприм/
сульфаметоксазол. Чутливість H. influenzae встановлювали щодо амоксициліну/
клавуланату, ампіциліну, азитроміцину, цефіксиму, цефтріаксону, цефуроксиму, 
ципрофлоксацину, левофлоксацину, кларитроміцину, триметоприму/сульфаме-
токсазолу.

Щодня здійснювався контроль якості оцінки чутливості з використанням конт-
рольних штамів. Чутливість до досліджуваних препаратів була розрахована 
на основі критеріїв CLSI (2014), Європейського комітету з визначення протимікробної 
чутливості (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – EUCAST, 2014) 
та фармакокінетики/фармакодинаміки (ФК/ФД) (Anon J. B. et al., 2004).

За результатами дослідження SOAR в Україні пневмокок виявився чутливим до пер-
орального пеніциліну у 87,3% пацієнтів з респіраторними інфекціями (за критеріями 
CLSI). Для отримання чутливості, близької до 100%, необхідно використову-
вати вищі дози та внутрішньовенний шлях введення, проте в більшості пацієнтів 
з позалікарняними інфекціями нижніх дихальних шляхів (ІНДШ) перевага надається 
пероральній терапії. У такому випадку єдиними пероральними антибіотиками 
зі 100% чутливістю є амоксицилін/клавуланат та левофлоксацин. Однак левофлокса-
цин – препарат другої лінії лікування більшості негоспітальних ІНДШ – протипоказа-
ний у педіатричній практиці, що обмежує його застосування. Чутливість пневмокока 
до макролідів (азитроміцин, кларитроміцин, еритроміцин), які можуть використову-
ватися перорально, становила 88,1%, тобто ці препарати не забезпечують ерадикації 
збудника на рівні амоксициліну/клавуланату або левофлоксацину. Найменш актив-
ним антимікробним агентом виявився триметоприм/сульфаметоксазол.

Вітчизняні штами H.  influenzae зазвичай мали високу чутливість до більшості 
антибактеріальних препаратів через низьку поширеність штамів, які продукують 
β-лактамази (4,5%). Чутливість гемофільної палички до триметоприму/сульфа-
метоксазолу також виявилася слабкою. Суттєва різниця в показниках чутливості, 
зокрема до макролідів, вказує на необхідність уніфікації критеріїв визначення 
антибіотикорезистентності.

Крім того, дослідження SOAR показало, що тільки амоксицилін/клавуланат, 
цефтріаксон та левофлоксацин характеризуються 100% активністю щодо основних 
респіраторних патогенів – S. pneumoniae та H. influenzaе. Триметоприм/сульфаме-
токсазол виявився найменш активним антибіотиком, що обумовлює обмежене його 
застосування при лікуванні ІНДШ.
Feshchenko Y. et al. Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2011-13 in Ukraine. J Antimicrob Chemother 

2016; 71 Suppl 1: i63-i69.

Досвід застосування амоксициліну/клавуланату в амбулаторній 
педіатричній практиці

Незважаючи на те що комбінація амоксициліну з калієвою сіллю клавуланової 
кислоти (клавуланат) застосовується вже понад 35 років, вона зберігає високу 
активність проти більшості бактеріальних збудників позалікарняних інфекцій. Су-
часною тенденцією є підвищення частки амоксициліну в препараті. Більш високий 
вміст амоксициліну дозволяє подолати стійкість більшості пеніцилінорезистентних 
пневмококів, а зниження добової дози клавуланату дає можливість покращити 
переносимість препарату при збереженні високої активності щодо β-лактамаз.

На відміну від амоксициліну/клавуланату зі співвідношенням 2:1 або 4:1, препа-
рати, що містять більш високі концентрації амоксициліну (7:1), такі як Амоксиклав, 
здатні підтримувати концентрацію, яка перевищує MІK90 для пневмококів, у т.  ч. помірно 
резистентних штамів, і гемофільної палички протягом понад 40% інтервалу часу між до-
зами при застосуванні 2 рази на добу, що є фармакодинамічною умовою ефективності 
β-лактамних антибіотиків. Слід зазначити, що форма випуску Амоксиклаву (порошок 
для приготування суспензії) повною мірою відповідає вимогам, що пред’являються 
до препаратів для дитячого віку. Наявність мірного шприца дозволяє батькам точно 
дозувати препарат.

Досвід застосування препарату Амоксиклав свідчить про його високу ефективність 
і достатню безпеку в дітей. Під наглядом перебувало 36 дітей (15 хлопчиків, 
21 дівчинка) віком від 2 до 13 років, які отримували Амоксиклав. Показанням до при-
значення антибіотика були гострі захворювання органів дихання: гострий бронхіт 
з імовірною бактеріальною суперінфекцією (17 дітей), пневмонія (19 дітей). В усіх 
випадках Амоксиклав призначався в дозі 40-60 мг/кг (з розрахунку на амоксицилін) 
у два прийоми. Курси лікування коливалися від 5 днів (гострий бронхіт) до 10 днів 
(гостра пневмонія). Ефективність терапії не викликала сумнівів у 34 дітей (94,4%). 
Позитивна клінічна динаміка (припинення фебрильної лихоманки, поліпшення 
самопочуття і фізикальних даних) спостерігалася в середньому на 2-й день при 
гострому бронхіті та на 3-4-й день при пневмонії, повне клінічне одужання дося-
галося на 7-15-й день. Лише у 2 випадках виникла необхідність у зміні антибіотика 
(цефіксим, кларитроміцин). Зміна антибактеріальної терапії була обумовлена збере-
женням високої лихоманки більше 2 днів без істотних клінічних зрушень.

Небажані явища при прийомі препарату були відзначені у 2 випадках (діарея про-
тягом 2-3 днів). До скасування антибіотика небажані явища не призвели, терміни 
одужання не змінювалися.

Таким чином, клінічний досвід застосування амоксициліну/клавуланату (Амоксиклав) 
у дітей свідчить про високу ефективність препарату при мінімальній кількості небажа-
них явищ. Широкий спектр дії Амоксиклаву проти основних збудників респіраторних 
інфекцій у дітей дає підстави рекомендувати препарат до застосування в амбулаторній 
практиці. Співвідношення амоксициліну і клавуланату 7:1 дозволяє проводити 
антибактеріальну терапію при респіраторних захворюваннях у дітей без істотних неба-
жаних явищ. При дворазовому прийомі препарат здатний зберігати Т>МІК більше 40%. 
Зручна дитяча форма випуску та наявність мірної ложки істотно поліпшують комплаєнс.
Блохин Б. М., Стешин В. Ю. Опыт применения амоксициллина/клавуланата в амбулаторной педиатрической 

практике. Практическая пульмонология, 2016; 4: 70-74.

Підготував Олександр Гладкий

46 Тематичний номер • Лютий 2018 р. 



47

www.health-ua.com
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПИТАННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЯ

Люди и цифры: проблема ВИЧ в Украине

Последние несколько лет AHF активно работает 
и в Украине. С 2009 г. 12 регионов нашей страны при-
няли участие в инициируемых фондом кампаниях, 
направленных на представительство и защиту прав 
и интересов ВИЧ-инфицированных украинцев. Де-
сятки тысяч таких больных полу чают поддержк у 
в рамках инициатив украинского отделения фонда 
AHF. В 2014 г. было открыто официальное предста-
вительство фонда AHF в Украине. Это стало знаме-
нательным событием, учитывая сложное социально-
экономическое и внешнеполитическое положение 
нашей страны, когда у государства по большей части 
нет широких возможностей заниматься защитой наи-
более уязвимых слоев общества. Поддержка таких не-
правительственных фондов, как AHF, вселяет надежду 
в сердца десятков тысяч пациентов с ВИЧ.

Ни для кого не секрет, что проблема ВИЧ в Украине 
стоит особенно остро. К сожалению, наша страна за-
нимает печальное место лидера среди государств Вос-
точной Европы по масштабности распространения 
ВИЧ-инфекции. Только официально в Украине заре-
гистрировано почти 140 тыс. ВИЧ-положительных па-
циентов, тогда как, по отдельным прогнозам, их реаль-
ное число может достигать четверти миллиона человек 
(T.  Vasilyeva  et al., 2018). Эти данные демонстрируют, как 
далеко может зайти проблема без должного внимания 
госструктур и общественности.

Именно поэтому долгосрочная цель фонда AHF в Укра-
ине – структурные изменения в политике профилактики 
и лечения ВИЧ-заболевания для повышения качества 
и стабильности медицинских услуг в данной сфере.

В рамках конференции состоялась открытая дискуссия 
«Эпидемия ВИЧ в Украине: преодолеть нельзя остано-
виться», в ходе которой высказывались различные мнения 
о проблеме ВИЧ-инфекции в Украине и мире. В частности, 
специфику деятельности фонда AHF в мире и Украине 
обрисовала Ярослава Лопатина, глава представительства 
фонда AHF в Украине.

– Уже три десятилетия AHF обеспечивает профи-
лактику и тестирование на ВИЧ, уход и лечение для 
ВИЧ-инфицированных пациентов. Сегодня под опекой 
фонда находится более 856 тыс. пациентов в 39 стра-
нах мира. В частности, в Украине почти 30 тыс. ВИЧ-
инфицированных могут получить различные медицин-
ские услуги при поддержке AHF. Благодаря системной 
работе фонда в Европе с 2009 г. более 1 млн человек прошли 
быстрое тестирование на ВИЧ. Все это является боль-
шим достижением для нас, но мы не останавливаемся, 
поскольку именно ранняя диагностика ВИЧ-инфекции 
и своевременное начало лечения имеют решающее зна-
чение как для сохранения здоровья и жизни каждого 
отдельного пациента, так и для преодоления эпидемии 
в целом. Мы понимаем, что снизить уровень распростра-
нения ВИЧ-инфекции в Украине можно лишь путем вза-
имодействия и реализации со вместных программ с пра-
вительством Украины, другими неправительственными 
организациями и институциями охраны здоровья.

Докладчик также положительно отозвалась о переме-
нах в лечебных учреждениях Украины, произошедших 
за последние несколько лет: теперь ВИЧ-тест в них стал 

таким же «рутинным делом», как и тест на определение 
уровня глюкозы крови. Важнейшую роль играет то, что 
этот бесплатный тест стал широкодоступным для жителей 
нашей страны.

По мнению Ярославы Лопатиной, деятельность фонда 
не может ограничиваться лишь тестированием на ВИЧ-
инфекцию, а должна включать и последующие сопрово-
ждение и помощь пациенту в лечении – в этом вся суть 
работы фонда AHF.

Лариса Гетьман, заместитель генерального директора 
по надзору за инфекционными заболеваниями общественной 
организации «Центр общественного здоровья МЗ Украины», 
в своем выступлении отметила общие усилия государства 
и фонда AHF в развитии программ диагностики ВИЧ-
инфекции.

– В 2017 г. в Украине ежедневно регистрировалось 
в среднем 48 новых случаев заболевания. Между тем все 
еще около половины ВИЧ-инфицированных украин-
цев не знают о своем статусе. В течение 9 лет совместной 
работы «Центра общественного здоровья МЗ Украины» 
и фонда AHF в Украине модель услуг по тестированию 
и профилактике ВИЧ-заболевания, предложенную фон-
дом, внедрило более 200 организаций здравоохранения 
в 12 регионах страны. Это доказывает, что гарантией 
эффективной борьбы с эпидемией ВИЧ-заболеваний 
в Украине является общность усилий государства и не-
правительственных организаций. Национальная система 
здраво охранения меняется, и мы тоже должны менять 
свои подходы в борьбе с этой эпидемией в сторону все-
объемлющей поддержки пациентов на этапе диагностики 
ВИЧ-инфекции и в процессе их связывания с лечебным 
учреждением, а также гарантировать им бесперебойное 
100% обеспечение антиретровирусными препаратами.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о том, плани-
руется ли сделать тест на ВИЧ-инфекцию обязательным 
для всех, Лариса Гетьман отметила, что подобная ини-
циатива не дает ключа к решению проблемы эпидемии 
ВИЧ-заболевания. Ответ, по ее мнению, следует искать 
в повышении уровня информированности граждан отно-
сительно проблематики ВИЧ, симптоматики заболевания, 
выявления на ранних стадиях и т.  п.

В дискуссии также приняла участие Людмила, пациентка 
с ВИЧположительным диагнозом, подчеркнувшая важ-
ность поддержки больных, страдающих от ВИЧ, и инфор-
мирования общества об этом заболевании.

– Для меня очень нелегко было решиться на такой 
шаг – публично заявить о своем статусе на таком мас-
штабном мероприятии. Это говорит о том, с какими 
трудностями встречаются люди, живущие среди нас 
и страдающие от этого заболевания. Поэтому сегодня 
я выступаю ради них. К сожалению, в обществе все еще 
сохраняется миф, что ВИЧ ассоциирован с асоциаль-
ным поведением. На миллионы людей, которые до по-
явления страшного диагноза вели абсолютно нормаль-
ную жизнь, вешается ярлык… Как никому другому мне 
известно, с чем сталкивается человек, когда узнает про 
свой ВИЧ-положительный статус. Он ощущает страх, 
депрессию, отказывается принять свой диагноз. В этот 
момент кто-то должен поддержать человека, сказать, 
что все будет хорошо, объяснить, что нужно делать, 
чтобы ВИЧ-инфекция не перечеркнула его жизнь. Мне 
повезло – такой человек оказался рядом, в лице моего 
лечащего врача. Он дал мне надежду, сказав, что при 
надлежащем лечении я смогу жить полноценной жиз-
нью. Так оно и получилось. Мне хочется, чтобы такой 
врач был не счастливой случайностью, а чтобы каждый 
пациент с ВИЧ-положительным результатом знал: он 
не один, он не обречен, его жизнь не сломана, он сам 
хозяин своей судьбе. Я считаю, что уникальность под-
хода фонда AHF в Украине заключается в понимании 
и желании удовлетворить индивидуальные потребности 
каждого пациента как на этапе адаптации к диагнозу, 
так и в течение всей последующей жизни.

В дискуссии, проходившей в рамках мероприятия, 
приняли участие как медицинские специалисты, так 

и представители украинской общественности. В част-
ности, участники обсуждения сошлись в том, что 
проблема ВИЧ в Украине приобретает угрожающий 
характер и что в борьбе с этим заболеванием должно 
принимать участие все общество, для чего необходима 
широкая информационная кампания. И специалисты, 
и частные лица, сталкивающиеся в своей деятельно-
сти с работой фонда AHF, высоко оценили усилия его 
украинского отделения в популяризации проблемы 
ВИЧ, а также роль фонда в реформе украинского здра-
воохранения и выразили надежду, что государственные 
и общественные организации будут всячески способ-
ствовать плодотворной работе этого международного 
научно-медицинского учреждения.

По завершении дискуссии участникам мероприятия 
был продемонстрирован документальный фильм «Ис-
полнить обещание. 30 лет фонда AHF», в котором была 
сделана попытка не только рассказать о создании и ра-
боте фонда, но и показать динамику отношения общества 
к проблеме ВИЧ-заболеваний.

Хочется верить, что такие собрания, не только инте-
ресные с научно-медицинской точки зрения, но и важ-
ные для тех, кто так или иначе причастен к пробле-
мам ВИЧ-заболеваний (врачей, пациентов и членов 
их семей), будут проводиться чаще. Пожелаем успеха 
фонду AHF в Украине в его деятельности по борьбе 
с  ВИЧ-заболеваниями и их последствиями.

Подготовил Роман Меркулов

25 января в Киеве состоялось мероприятие, посвященное 30-летию научно-медицинской 
и международно-просветительской деятельности одной из наиболее крупных мировых 
неправительственных организаций, занимающихся борьбой со СПИДом, – фонда АнтиСПИД-
США (AHF). На протяжении трех десятилетий AHF разрабатывает и внедряет программы 
по профилактике и лечению СПИДа, а также социализации ВИЧ-позитивных лиц в обществе. 
Сотни тысяч человек со всей планеты, столкнувшихся с этим заболеванием, получили 
поддержку в рамках программ фонда AHF. В 2017 г. в мире более 4 млн человек при содействии 
фонда прошли тестирование на ВИЧ. Сегодня AHF располагает 460 клиниками по оказанию 
помощи в диагностике и лечении ВИЧ-инфекции.

О критичности ситуации с ВИЧ-инфекцией в Украи-
не могут свидетельствовать следующие цифры. Се-
годня в Украине на 100 тыс. населения приходится 
примерно 312 инфицированных ВИЧ.
Согласно статистике Министерства здравоохра-
нения Украины наибольшее количество инфициро-
ванных ВИЧ в пересчете на душу населения про-
живает в Одесской области, где на 100 тыс. человек 
 приходится 865,8 инфицированных. На втором 
месте – Днепропетровщина, где зарегистрирован 
показатель в 797,5 больных на 100 тыс.; на третьем 
– Николаевская область, где этот показатель состав-
ляет 713,8 ВИЧ-позитивных людей.
Всего c 1987 г. в Украине официально зарегистри-
рован 312 091 новый случай ВИЧ-инфекции, за это 
время от СПИДа умерли 44 221 человек.
По оценке экспертов, начиная с 2014 г. эпидемио-
логическая ситуация в нашей стране стремительно 
ухудшается. Один из основных критериев, по кото-
рым отслеживается развитие ситуации вокруг ВИЧ, – 
количество новых случаев ВИЧ-инфекции. Напри-
мер, за 10 месяцев 2017 г. этот показатель вырос 
на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 г.  – и это соответствует динамике эпидемии. 
Кроме того, согласно неполным данным за прошлый 
год (нет информации из временно оккупированных 
областей Восточной Украины и Крыма), более поло-
вины (64%) заболевших украинцев были инфициро-
ваны вследствие незащищенного секса, что еще раз 
говорит о необходимости информационной работы 
в данном направлении, поскольку подавляющее боль-
шинство новых носителей вируса – это молодые люди 
в возрасте от 15 до 30 лет. Только общими усилиями 
государства и общества в лице таких организаций, 
как фонд AHF, можно надеяться остановить распро-
странение эпидемии ВИЧ, охватившей нашу страну. 
Только от наших совместных действий зависят резуль-
тат и успех. Осознать это необходимо сегодня.

Справка  ЗУ 

ЗУЗУ
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

Поиски
Свое название пенициллин полу чил 

от плесневого грибка Penicillium, неизменного 
спутника человека. Как только одна из спор 
грибка оказывается в благоприятной среде, 
она начинает прорастать, набухать и в конце 
концов превращается в сплошную, похожую 
на свалявшийся войлок, массу. Открытие пе-
нициллина не стало случайным, и, хотя соз-
датели легенд предпочитают писать об «экс-
промтах» и «внезапных озарениях», мы с вами 
знаем, что в основе любого большого научного 
открытия лежат многие годы кропотливых 
поисков, экспериментов, а часто –  и неудач. 
Изобретение этого лекарства не стало исклю-
чением. Как известно, за появление пеницил-
лина человечество обязано быть благодарно 
британскому биохимику из Шотландии Алек-
сандру Флемингу.

Во время Первой мировой войны он слу-
жил военным врачом. Как часто, испытывая 
бессильное отчаяние, он наблюдал, как 
его пациенты, раненые солдаты, умирали 
в муках после успешно проведенной опера-
ции от начавшейся гангрены или сепсиса. 
Флеминг начал искать средство изменить 
этот «естественный» ход вещей. В 1918 году 
он вернулся в Лондон, где продолжил свою 
работу в бактериологической лаборатории 
больницы Святой Марии. Спустя четыре 
года ему удалось достичь первых результатов. 
История этого успеха очень похожа на исто-
рию главного открытия его жизни, случив-
шуюся шестью годами позднее.

Итак, простуженный Флеминг, только что 
поместивший очередную культуру бактерий 
Micrococcus lysodeicticus в чашку Петри, вне-
запно чихнул. Когда же несколькими днями 
позже он вновь открыл чашку с помещенной 
туда культурой, то обнаружил, что часть бак-
терий погибла.

Первый же анализ содержимого показал, 
что погибли именно те бактерии, на ко-
торые случайно попала при чихании слизь. 
Ученый заинтересовался этим и продолжил 
испытания. Их результатом стало открытие 
лизоцима, естественного фермента слизи 
человека, животных и некоторых растений. 
К сожалению, ряд особенностей, присущих 
лизоциму, не позволил использовать его 
в качестве универсального противомикроб-
ного средства. Тем не менее окрыленный 
своей находкой Флеминг  продолжил по-
иски «убийцы бактерий». К 1928 году он уже 
приобрел репутацию ученого с европейским 
именем, но исследования пока не давали 
оснований предполагать, что он стоит на по-
роге грандиозного события. Как писал сам 
Флеминг: «Когда я проснулся на рассвете 
28 сентября 1928 года, я, конечно, не пла-
нировал совершить в этот день революцию 
в медицине своим открытием первого в мире 
антибиотика». Но произошло именно это.

Здесь будет уместным вспомнить одно 
шутливое выражение –  «лень –  двигатель 
прогресса». У Флеминга не было привычки 
выбрасывать культуры и мыть лабораторную 
посуду сразу же по окончании эксперимента, 
хотя после каждого опыта чашки Петри по-
ложено было не только мыть, но и стери-
лизовать. Обычно ученый занимался этой 
скучной работой, когда на рабочем столе 
накапливалось уже два-три десятка чашек.

«Как только вы открываете чашку с куль-
турой, вас ждут неприятности, –  вспоминал 
Флеминг. –  Обязательно что-нибудь попадет 
в нее из воздуха». Однажды, когда он зани-
мался исследованием вируса гриппа, в одной 
из чашек Петри обнаружилась плесень, ко-
торая, к удивлению ученого, уничтожила 
высеянную культуру –  колонии золотистого 
стафилококка, и теперь вместо желтой мут-
ной массы виднелись лишь капли, похожие 
на росу. Флеминг снял платиновой петлей 
немного плесени и поместил ее в пробирку 
с бульоном. Из разросшейся в бульоне куль-
туры он отщипнул кусочек площадью при-
мерно в квадратный миллиметр и отставил 
в сторону эту чашку Петри (он будет хранить 
ее до самой смерти). Ученый показал загряз-
ненные грибами культуры своему бывшему 
помощнику Мерлину Прайсу, который про-
комментировал увиденное: «Вот так же вы 
открыли и лизоцим».

Разработка
После обнаружения гибели стафилокок-

ков Флеминг продолжил опыты, чтобы про-
верить свое предположение о бактерицидном 
влиянии плесневого грибка. Он пересадил 
несколько спор из своей чашки на питатель-
ный бульон в колбе и оставил их прорастать 
при комнатной температуре.

Поверхность вскоре покрылась толстой вой-
лочной гофрированной массой. Вначале она 
была белой, затем стала зеленой, наконец –  
черной. Бульон же оставался прозрачным. 
Однако через несколько дней он приобрел 
очень интенсивный желтый цвет, выработав 
вещество, которое получить в чистом виде 
Флемингу не удалось, слишком нестойким 
оно оказалось. При хранении плесневой 
культуры в течение двух недель вещество по-
лностью разрушилось, а культуральная жид-
кость лишилась своих бактерицидных свойств. 
Грибы, выросшие на пластине с полученными 
культурами, Флеминг отнес к роду Penicillium 
и спустя несколько месяцев, 7 марта 1929 года, 
назвал выделенное вещество пенициллином. 
Как вскоре выяснилось, даже при разведении 
до 800 раз культуральная жидкость подавляла 
рост стафилококков и некоторых других бак-
терий. Таким образом, было доказано мощ-
ное антагонистическое влияние найденного 
грибка на определенные бактерии.

При испытании антибиотических свойств 
пенициллина Флеминг в чашке со слоем 
студневидного питательного агара вырезал 
до самого дна полоску этого слоя, получив-
шуюся щель заполнил желтой жидкостью, 
а затем произвел перпендикулярно к этой 
полоске штриховые посевы различных видов 
бактерий, доходившие до краев чашки.

Обнаружилось, что пенициллин в большей 
или меньшей степени подавлял рост не только 
 стафилококков, но и стрептококков, пневмо-
кокков, гонококков, дифтерийной палочки 
и бацилл сибирской язвы, но не действовал 
на кишечную и тифозную палочку и возбуди-
телей гриппа, паратифа, холеры. Чрезвычайно 
важным открытием было отсутствие вредного 
влияния пенициллина на лейкоциты чело-
века даже в дозах, во много раз превышаю-
щих дозу, губительную для стафилококков. 
Это означало, что пенициллин безопасен для 
людей. Первые исследования Флеминга про-
демонстрировали ряд важных свойств пени-
циллина. Он писал: «Это эффективная ан-
тибактериальная  субстанция, оказывающая 

выраженное действие на пиогенные кокки 
и палочки дифтерийной группы. Пеницил-
лин даже в огромных дозах не токсичен для 
животных. Можно предположить, что он 
окажется эффективным антисептиком при 
наружной обработке участков, пораженных 
чувствительными к пенициллину микро-
бами, или при его введении внутрь».

К сожалению, раствор оказался нестабиль-
ным и с трудом поддавался очистке, если речь 
шла о больших его количествах. Не будучи хи-
миком, Флеминг не смог извлечь и очистить 
нужное ему активное вещество. В конце кон-
цов он оставил попытки использовать пени-
циллин в качестве терапевтического средства, 
но продолжал размышлять над природой сво-
его открытия: «Пенициллин при взаимодей-
ствии с чувствительными микробами имеет 
некоторые преимущества перед известными 
химическими антисептиками. Хороший об-
разец полностью уничтожит стафилококки, 
стрептококки и пневмококки даже при разве-
дении 1 к 800. Он является более мощным 
ингибиторным агентом, чем карболовая кис-
лота, и может быть применен к зараженным 
поверхностям и в неразбавленном состоянии, 
не вызывая раздражения и интоксикации. 
Даже при разведении в 800 раз он обладает 
более сильным действием, чем другие анти-
септики. Эксперименты, связанные с лече-
нием гнойных инфекций, подтвердили, что 
это открытие действительно привело к про-
грессу в медицине».

Следующий прорыв в этом направлении 
был сделан в 1938 году профессором Оксфорд-
ского университета, патологом и биохимиком 
Говардом Флори, который привлек к сотруд-
ничеству Эрнста Бориса Чейна, получившего 
высшее  химическое образование в Германии 
и в течение долгого времени работавшего 
в химической лаборатории очень известной 
берлинской клиники «Шарите». После при-
хода к власти нацистов Чейн, будучи евреем 
и сторонником левых взглядов, эмигриро-
вал в Англию. Он продолжил исследования 
и сумел получить неочищенный пенициллин 
в количествах, достаточных для первых био-
логических испытаний –  вначале на живот-
ных, а затем и на людях, в клинике. Спустя год 
сложнейших экспериментов по выделению 
и очистке продукта грибов ученым удалось 
получить первые 100 мг чистого пеницил-
лина. К сожалению, своего первого пациента 
им спасти не удалось –  антибиотик слишком 
быстро выводился почками, и имевшегося 
в распоряжении исследователей запасов пе-
нициллина не хватило.

Чейн привлекает к испытаниям других 
специалистов: бактериологов, химиков, вра-
чей. Создается т.н. Оксфордская группа.

Воплощение
Начало Второй мировой войны и бом-

бардировки Великобритании с воздуха, 

особенно сильные в 1940-41 гг., серьезно 
осложнили  работу над новым лекарством. 
Оксфордская группа решает, на случай не-
благоприятного развития военных событий, 
спрятать плесневые споры, пропитав бульо-
ном прокладки пиджаков и карманов. Чейн 
говорил: «Если меня убьют, первым делом 
хватайте мой пиджак». Но уже в 1941 г. пени-
циллин впервые спасает жизнь человеку –  
подростку с заражением крови.

Результаты исследований были настолько 
обнадеживающими, что стала очевидна необ-
ходимость создания масштабного производ-
ства с технологией получения чистого лечеб-
ного препарата. Однако в воюющей Англии 
наладить массовое производство пеницил-
лина не удалось –  правительство не собира-
лось тратить драгоценные ресурсы на «сомни-
тельные и дорогостоящие прототипы».

Летом 1941 года руководитель группы 
Флори отправляется в США, намереваясь 
усовершенствовать производство лекар-
ства. На экстракте американской кукурузы 
выход пенициллина увеличился в 20 раз. 
Затем ученые задумывают поискать новые 
штаммы плесени, более продуктивные, 
чем Penicillium notatum. В их американскую 
лабораторию начинают пост у пать об-
разцы плесени со всего мира. Специально 
нанятая сотрудница (она даже получает 
насмешливое прозвище –   Заплесневелая 
Мэри) скупает на рынке все испортившиеся 
 продукты. Однажды в гнилой дыне находят 
продуктивный штамм      P.  chrysogenum.

К этому времени Флори удается убе-
дить американское правительство в не-
обходимости производства антибиотика. 
В 1943 году в лаборатории американского 
доктора Роберта Ког хилла продолжились 
исследования и впервые нача лось про-
мышленное производство пенициллина. 
Технология массового выпуска пеницил-
лина, сразу же получившего еще и второе 
название –  «лекарство века», была передана 
на предприятия Pfizer и Merck.

Производство пенициллина в короткие 
сроки было поставлено на поток, и у миллио-
нов людей появился шанс выжить…

Со времени открыти я пеници л лина 
прошло почти сто лет. Мы живем в эпоху 
антибиотиков и уже не воспринимаем их 
как чудо. Сегодня существует большое ко-
личество фармацевтических компаний, 
производящих пенициллин и пеницил-
линоподобные вещества. В борьбе за наше 
здоровье участвует уже четвертое поколение 
антибиотиков.

Пенициллин, когда-то открывший им 
дорогу, все еще «в строю». Он незаменим 
в хирургии, особенно при гнойных инфек-
циях. Часто пенициллин становится един-
ственным средством при воспалениях, про-
тив которых оказались бессильны новые 
антибиотики. Но главное, что почин не-
скольких смелых ученых, сумевших не про-
сто воспользоваться неожиданной удачей, 
но пости чь возмож ности, данные нам 
самой природой, обусловил переход меди-
цины на качественно новый уровень. И это 
столь великое, родившееся из столь малого, 
служит путеводной звездой для всех иссле-
дователей, в какой бы научной отрасли они 
ни вели свои упорные и смелые поиски.

Подготовил Роман Меркулов

Пенициллин: знакомая всем история?
Появление этого лекарства без преувеличения стало революционным и во многом изменило мир –  жизнь 
человечества после изобретения пенициллина разделилась на «до» и «после». Лекарства, спасшего от смерти 
такое количество людей, в предыдущей мировой истории попросту не было. Благодаря пенициллину средняя 
продолжительность жизни увеличилась вдвое, в среднем с 40-50 лет в XIX веке до 80 и больше –  в ХХ.

Александр Флеминг

Говард Флори

Эрнст Борис Чейн

ЗУЗУ
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПИТАННЯ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Сказ був відомий людям задовго до нової ери і опи-
саний у різних прадавніх писемних пам’ятках. Без-
ліч рекомендацій стосовно запобігання і лікування 
сказу –  знищення скажених тварин, припікання розпе-
ченим залізом місць укусу в людей –  ефекту не давали. 
Значна кількість покусаних скаженою твариною була 
приречена на смерть. До 80-х років ХIХ століття люд-
ство не мало надійного засобу захисту від цієї страшної 
хвороби. Великому французькому вченому Луї Пастеру 
належить честь створення вакцини проти сказу (ан-
тирабічна вакцина –  усталений, проте некоректний 
термін; логічно вакцина мала б називатися рабічною), 
успішно вперше застосованої 6 липня 1885 року. Тоді 
завдяки вакцинації був урятований хлопчик, якого 
покусав скажений собака. Проте і в наш час украй не-
безпечно зневажливо ставитися до можливості бути 
укушеним скаженою твариною: від сказу щорічно гине 
понад 100 людей, а кількість вимушено щеплених до-
сягає мільйонів.

Останніми роками в Україні значно погіршилась 
епізоотична ситуація щодо сказу. Активні осередки 
природного типу цієї інфекції є на всій території нашої 
держави, більшість із них реєструється в Чернігівській, 
Сумській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій 
і Луганській областях. Відзначається підвищена за-
хворюваність на сказ серед собак, котів та сільсько-
господарських тварин, що передусім є показником 
епізоотичного неблагополуччя серед хижих тварин. 
Ускладнює ситуацію неконтрольоване зростання в на-
селених пунктах кількості безпритульних собак і котів, 
незадовільний стан боротьби з цим явищем, неповне 
охоплення профілактичними щепленнями домашніх 
тварин, порушення правил утримання їх власниками. 
Все це є передумовою формування осередків сказу місь-
кого типу.

Через погіршення епізоотичної ситуації зі сказу 
збільшилася загроза виникнення і розповсюдження 
цієї інфекції серед населення. Так, у нашій країні за ме-
дичною допомогою з приводу укусів тваринами щороку 
звертається близько 110 тис. осіб, з них майже 20 тис. 
отримують антирабічні щеплення. Протягом останніх 
років реєструються поодинокі випадки захворювань 
на сказ серед людей, це пов’язано з несвоєчасним звер-
ненням потерпілих за медичною допомогою [1]. Однак 
трапляються ще й суб’єктивні та об’єктивні помилки, 
найперше –  несвоєчасне призначення антирабічних 
щеплень чи навіть відмова від специфічної профілак-
тики сказу. Все це, безумовно, може мати фатальні на-
слідки.

Сказ тварин
В Україні є осередки сказу двох типів: природні –  

вірус тут підтримується головним чином у популяції 
червоної лисиці, передаючись також вовкам, єнотопо-
дібним собакам та ін.; а також антропургічні, де вірус 
циркулює в популяції бродячих собак. У Росії є осере-
док ще одного типу, у якому вірус підтримується в попу-
ляції песців (полярний, або арктичний, сказ).

У природних осередках Європи на сказ передусім 
хворіють лисиці, єнотоподібні собаки, вовки, шакали, 
куниці, борсуки; у Північній Америці –  лисиці, скунси; 
у Центральній і Південній –  летючі миші-вампіри; 
в Азії –  вовки, лисиці, шакали, єноти і багато інших 
хижаків. У природних осередках собаки й кішки, що 
заражаються від диких тварин, формують міські та сіль-
ські осередки. Зараження домашніх тварин стається 
зазвичай під час їх безпосереднього контакту із хворими 
представниками дикої фауни і бездоглядними соба-
ками й кішками. Домашні тварини, як і людина, зара-
жаються при укусі або ослиненні пошкодженої поверхні 
зовнішнього покриву. Вірус сказу перебуває на місці 
проникнення недовго, потім периневрально потра-
пляє спочатку в спинний і головний мозок, а звідти –  
у слинні залози, де розмножується в нервових вузлах. 

Далі він  виходить у протоки слинних залоз і на поверхню 
 слизової  оболонки, контамінуючи слину. Вірус проникає 
також у слізну рідину, легені, надниркові залози, нирки, 
скелетні м’язи, підшлункову залозу, молочні залози (ви-
діляється з молоком).

Симптоми сказу з’являються лише після розпо в-
сюдження вірусу по всьому організму тварини. Появі 
симптомів передує прихований (інкубаційний) період, 
який триває від 14 діб до 3 місяців. Прийнято вва-
жати, що у заражених сказом собак і котів вірус по-
трапляє в слину за 8-10 діб до появи клінічних ознак. 
У цей період тварина вже небезпечна. Собаки хворіють 
на буйну або тиху (паралітичну) форми сказу. Буйна 
форма триває 6-11 діб і зазвичай перебігає в три стадії. 
У першій стадії тварина уникає людей, ховається в тем-
ному місці, не відгукується на команди або, навпаки, 
пеститься до господаря і знайомих людей, намагається 
лизнути. Цей період особливо небезпечний для зара-
ження, оскільки ознаки хвороби неочевидні, а слина 
собаки вже містить вірус. У другій стадії тварина збу-
д жена, люто хапає предмети, заковтуючи ґрунт, ган-
чірки, палиці, прагне зірватися з прив’язі. Хапальні 
рухи такої сили, що часто призводять до руйнування 
зубів і навіть перелому щелепи. У собаки зникає страх, 
він накидається на все, може куснути й господаря (кусає 
раптово, без попереднього погрозливого ричання). 
Якщо ж хвора собака утікає, то вона здатна пробігти 
велику відстань, нападаючи на тварин і людей.

Навіть неспеціаліст може помітити характерні для 
сказу ознаки паралічу гортані –  хриплий гавкіт, схо-
жий на завивання, собака намагається, але не може 
проковтнути воду, із рота виділяється слина, напади 
збудження змінюються періодами спокою. В останній 
стадії собака частіше лежить і врешті-решт гине в стані 
паралічу. Тиха форма триває 2-4 доби. За повної відсут-
ності агресивності у собак швидко розвиваються пара-
лічі мускулатури нижньої щелепи, глотки, задніх кін-
цівок. Відзначаються слинотеча й утруднене ковтання. 
Основні ознаки тихого сказу: зміна поведінки –  виму-
шені рухи, відсутність апетиту, поїдання неїстівних 
предметів, хитка хода. У кішок сказ частіше перебігає 
в буйній формі тривалістю до 6 діб. Цьому передує зміна 
поведінки –  неспокій, відсутність чи спотворення апе-
титу, слинотеча, утруднене ковтання.

Сказ людини
Людина зазвичай заражається при укусах, рідше –  від 

слини хворої на сказ тварини. Фактор передачі –  слина, 
з якою вірус проникає в рану, а потім по периферичних 
нервах досягає центральної нервової системи. Можливе 
зараження під час контакту із забрудненою вірусом 
шкурою тварини, а також вдихаючи повітря в печерах, 
населених кажанами.

Природна сприйнятливість людей складає близько 
50% при укусах скаженим вовком і приблизно 30% –  при 
укусах хворим на сказ собакою. На сказ найчастіше 
захворюють сільські мешканці, переважно –  чоловіки. 
Літньо-осіння сезонність заражень пов’язана зі збіль-
шенням контактів із бродячими та дикими тваринами. 
Інкубаційний період триває від 10 діб до 2 міс, хоча 
може скорочуватися до 5 діб і подовжуватися до року 
й більше, що передусім залежить від локалізації укусу 
(чим ближче до голови, тим коротший інкубаційний 
термін).

Перші ознаки хвороби майже завжди проявляються 
в місці укусу свербінням, болем, а також болючістю 
за ходом найближчих до місця укусу нервових шляхів. 
Хворі відчувають безпричинний страх, тугу, тривогу, 
у них з’являється підвищена чутливість до звукових 
і світлових подразників, незначне підвищення темпе-
ратури тіла. Стадія передвісників триває 1-3 доби, після 
чого настає стадія розвинутої хвороби. Ця стадія харак-
теризується нападами гідрофобії: болюче судомне ско-
рочення м’язів глотки й гортані при спробі пити і навіть 

при звуках води, що ллється; аерофобією, фотофобією, 
акустикофобією; іноді причиною болю стають подихи 
вітру, яскраве світло, шум. Якщо хворий не помирає 
в цей період від паралічу дихального або судинорухового 
центру, що нерідко розвивається раптово, то хвороба 
за 1-3 доби до настання смерті переходить в останню, 
паралітичну, стадію.

Для запобігання захворюванню на сказ здійснюють 
такі профілактичні заходи: регулювання густини по-
пуляції диких тварин; вилов бездомних собак і кішок; 
дотримання правил догляду за домашніми тваринами 
(реєстрація, застосування намордників, утримування 
на прив’язі тощо); обов’язкова щорічна профілактична 
імунізація проти сказу домашніх тварин, передусім 
собак; контроль над перевезенням домашніх тварин; 
пероральна імунізація диких тварин. Необхідна лабо-
раторна служба, що забезпечує швидку й ефективну діа-
гностику сказу у тварин і людей. Курс профілактичної 
імунізації проти сказу проводиться особам, чия профе-
сійна діяльність пов’язана з ризиком зараження сказом 
(собаколови, працівники ветеринарних діагностич-
них лабораторій, мисливці та ін.), і складається з трьох 
внут рішньом’язових введень вакцини. Одноразова пов-
торна імунізація рекомендується через рік і далі –  кожні 
3 роки, якщо особа продовжує перебувати в зоні висо-
кого ризику. Собаки, кішки й інші тварини, що поку-
сали людей або тварин, мають бути негайно доставлені 
власником (організацією, господарством) або спеціаль-
ною бригадою з вилову бродячих тварин до найближ-
чої ветеринарної лікувальної установи для огляду й 
утримання під наглядом спеціалістів протягом 10 днів. 
В  окремих випадках, за наявності надійно захищеного 
двору або надвірного приміщення, після отримання 
дозволу ветеринарної лікувальної установи, як виня-
ток, хвора тварина може бути залишена у власника під 
розписку, в якій він зобов’язується утримувати тварину 
на надійній прив’язі в ізольованому приміщенні про-
тягом 10 днів і доставляти для ветеринарного огляду 
в терміни, вказані ветеринарним лікарем, який здійс-
нює нагляд за твариною, що перебуває на карантині. 
Результати нагляду реєструють у спеціальному журналі 
й письмово повідомляють медичну установу, де щеплять 
постраждалу людину. Всі лікарняні, амбулаторно-по-
ліклінічні установи при звертанні осіб, укушених, по-
дряпаних, ослинених будь-якою твариною, а також які 
були травмовані під час обробки туш, розтину трупів 
тварин або людей, що загинули від сказу, мусять не-
гайно надати першу медичну допомогу постраждалому 
й направити його в травматологічний пункт (кабінет), 
а за його відсутності –  у хірургічний кабінет для при-
значення і проведення курсу антирабічних щеплень.

Згідно з чинними наказами МОЗ України [1, 2] 
та інст рукціями з медичного застосування антирабіч-
них вакцин [3-6] перша медична допомога постраж-
далій особі включає ретельне промивання рани, по-
дряпини, садна, заслинених місць струменем води 
з милом, обробку країв рани 70% етиловим спиртом 
або 5% розчином йоду, накладання стерильної пов’язки. 
Краї рани протягом 3 діб не висікають і не зашивають, 
за винятком ушкоджень, що потребують спеціальних 
хірургічних втручань за життєвими показаннями.

Нині в Україні зареєстровані такі препарати:
• вакцина КоКАВ;
• вакцина інактивована антирабічна ВЕРОРАБ;
• інактивована очищена антирабічна вакцина Рабі-

пур® (Rabipur) [5];
• вакцина антирабічна очищена інактивована ліофілі-

зована, виготовлена на культурі клітин Веро ІНДІРАБ [6];
• антирабічний імуноглобулін (АІГ) гомологічний 

та гетерологічний (із крові коня).

Сказ людини:  
труднощі специфічної профілактики

В.С. Копча

Сказ (гідрофобія) –  гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, спричинена нейротропним 
рабдовірусом, яка характеризується смертельним (за відсутності своєчасної специфічної 
профілактики) ураженням центральної нервової системи.

В.С. Копча, д. мед. н., професор, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
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ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

На жаль, через теперішню критичну ситуацію з імуно-
біологічними препаратами в Україні є лише обмежена 
кількість індійських вакцин Рабіпур® та ІНДІРАБ, які 
вважаються аналогами КоКАВ і ВЕРОРАБ.

Курс антирабічних щеплень призначають у разі ймо-
вірного або наявного інфікування людини відповідно 
до чинних інструкцій. Відтак доцільно розрізняти щеп-
лення за безумовними та умовними показаннями.

Імунізацію за безумовними показаннями призна-
чають при укусах, завданих явно скаженими, дикими 
та невідомими тваринами, а також тоді, коли діагноз 
сказу у тварини залишився нез’ясованим. При визна-
ченні дозування, тривалості курсу щеплень враховують 
характер контакту (ослинення, укуси різного ступеня 
тяжкості) і локалізацію рани.

Екстрену (постекспозиційну) вакцинацію проводять 
за спеціальною схемою: по 1,0 мл вакцини у 0-й (день 
введення першої дози препарату позначається як 0-й 
день), 3-й, 7-й, 14-й, 30-й і 90-й дні внутрішньом’язово 
тільки у дельтоподібний м’яз плеча (дітям до 5 років –  
у верхню частину передньобічної поверхні стегна). Курс 
із перших п’яти щеплень має у 100% випадків забезпе-
чити вироблення організмом специфічних антитіл вище 
захисного рівня (1:80) до 45-ї доби від початку імунізації. 
Віддалена (бустерна) доза вакцини вводиться потер-
пілому на 90-й день для підтримання титру антитіл 
протягом року [3-6]. У тяжких випадках, а також у разі 
небезпечної локалізації укусів (максимально іннерво-
вані ділянки тіла –  обличчя, голова, кисті та пучки 
пальців, промежина) вакцинацію комбінують із вве-
денням АІГ. Це пов’язано з можливістю скорочення 
інкубаційного періоду до 7 діб –  менше, ніж час, не-
обхідний для спостереження за підозрілою твариною 
і вироблення поствакцинного імунітету. Потерпілому 
вводять людський АІГ у дозі 20 МО на 1 кг маси тіла 
(гетерологічний –  40 МО/кг) та антирабічну вакцину 
за вищенаведеною схемою.

Умовні показання виникають у разі тяжких укусів, 
завданих здоровими тваринами, –  за локалізацією 
(уже згадувані максимально іннервовані ділянки тіла), 
а також за поширеністю (множинні) і глибиною. Якщо 
протягом 10-денного терміну спостереження у тварини 
не виникло ознак захворювання, щеплення припи-
няють. Отже, умовний курс складається з 3 ін’єкцій 
вакцини: у 0-й, 3-й і 7-й день. Якщо ж тварина захворіла 
або загинула (зникла) з будь-якої причини, переходять 
на безумовний (6 ін’єкцій) курс вакцинації, що створює 
основу для надійного імунітету. При поодиноких уку-
сах у кінцівки, тулуб, завданих здоровими тваринами, 
які перебувають під ветеринарним спостереженням, 
і за відсутності епізоотологічних даних про сказ щеп-
лення за умовними показаннями не проводять [7].

Щоправда, іноді обставини, що склалися, приму-
шують серйозно відступити від наведеної схеми. На-
водимо витяг із медичної карти стаціонарного хворого 
№ 02/10407.

Хворий К.М.П., 45 років, 27.10.2008 р. був госпіталізова-
ний у вкрай тяжкому стані в хірургічне відділення однієї 
з ЦРЛ Тернопільської області з приводу обширної кусаної 
рвано-скальпованої рани (завданої собакою) передньої 
черевної стінки з її дефектом, евентрацією тонкої кишки 
та її розривом, посттравматичною ампутацією стате-
вого члена та яєчок; численними кусаними ранами обох 
кистей та обличчя.

Постраждалий живе на околиці села поблизу лісу, де 
водяться лисиці, численність яких цього року дуже зросла. 
За декілька годин до ушпиталення на пацієнта кинувся 
власний дворовий собака (порода ротвейлер), спущений 
господарем з ланцюга. Видимої провокації для нападу 
з боку постраждалого не було. Через якийсь час сусіди, 
увагу яких привернув шум, забили собаку, оскільки той 
оскаженіло продовжував завдавати нові рани хворому, 
у якого розвинувся больовий шок. Машиною швидкої до-
помоги постраждалий був доставлений у райлікарню, 
хірурги якої відзначили наявність гігантської рани пе-
редньої черевної стінки розміром 25×15 см з переходом 
на промежину, відсутність статевого члена і обох яєчок. 
Рана була суцільно забруднена ґрунтом. Її дном була оче-
ревина (розмір 10,0×8,0 см) з видимою перистальтикою 
кишечника. З рани випав відрізок тонкої кишки, розірваної 
в декількох місцях.

27.10 здійснено первинну хірургічну обробку рани, лаваж 
черевної порожнини з резекцією 2,5 м тонкої кишки і накла-
данням ентеро-ентерального анастомозу, пластику перед-
ньої черевної стінки очеревиною, дренування черевної по-
рожнини, формування кукси статевого члена. Проводилися 
протишокові заходи, замісна гемотрансфузія. З метою екс-
треної імунопрофілактики правця хворому введено 3000 МО 
протиправцевої сироватки та 1 мл правцевого анатоксину. 

30.10 пацієнт отримав першу ін’єкцію 1 дози КоКАВ, а 2.11 –  
другу. У цей період АІГ введено не було через його відсутність.

Голову собаки сільський фельдшер доставив у Терно-
пільську обласну ветеринарну лабораторію, у якій після 
мікроскопічного дослідження гіппокампа тварини було ви-
явлено тільця Бабеша-Негрі та в такий спосіб остаточно 
доведено сказ собаки.

1.11 хворого переведено в Тернопільську обласну кому-
нальну клінічну лікарню, де в цей же день під внутріш-
ньовенним наркозом проведено ретельний туалет рани 
з повторним видаленням із неї сторонніх тіл (солома, 
трава) і накладено ліофілізовані ксенодермотрансплан-
тати товщиною 0,2-0,3 мм (ксенопластика).

Загальний аналіз крові (крайні коливання в динаміці хво-
роби): гем. 79,4-85,5 г/л; ер. 2,14-2,74 Т/л; КП 0,9-1,1; лейк. 
12,8-15,5 Г/л, п. 6-9%, еоз. 3-4%, с. 62-70%, л. 17-29%; швид-
кість осідання еритроцитів (ШОЕ) 4-57 мм/год.

Загальний аналіз сечі стабільно засвідчував помірну про-
теїнурію, значну лейкоцит-, еритроцит- і бактеріурію. 
Напередодні виписування загальний аналіз сечі практично 
нормалізувався.

Біохімічний аналіз крові, коагулограма, показники кис-
лотно-лужного стану крові, електрокардіограма (ЕКГ), 
рентгенограма органів грудної порожнини (ОГП) –  без 
суттєвих відхилень від норми.

2.11 хворий був консультований інфекціоністом, який, 
враховуючи небезпечну локалізацію та тяжкість укусів 
скаженого собаки, доповнив безумовний курс вакцинації 
від сказу призначенням 3000 МО (15 мл) гетерологічного 
АІГ (активність АІГ становила 200 МО в 1 мл) внутріш-
ньом’язово (з розрахунку 40 МО/кг маси тіла, введено 
за методом Безредка) та рекомендував продовження ак-
тивної імунопрофілактики на 7-й, 14-й, 30-й і 90-й дні. 
На щастя, зазначений імуноглобулін вдалося відшукати 
лише в одній з інших лікарень Тернополя. Таким чином, 
тільки на 7-му добу після інциденту пацієнт отримав 
пасивну імунізацію проти сказу. Препарат був уведений 
без ускладнень.

7.11 здійснено автодермопластику вільнорозщепленими 
клаптями гранулюючих ран передньої черевної стінки. 
Трансплантати прижилися добре. Надалі некротизовані 
ділянки рани поволі очищалися, сечовий катетер функціо-
нував стабільно.

Завершальний етап перебування у стаціонарі хворий 
провів в урологічному відділенні, де лікувався з 17.11 до 2.12 
від гострого висхідного пієлонефриту. Виписаний після 
повного загоєння рани, щоправда, зі значними рубцями 
та утрудненим сечовипусканням.

Як відомо, кусані рани підлягають тільки первинному 
туалету рани без висікання і зашивання її країв. Однак, 
як видно з наведеного витягу, іноді виникають ситуації, 
коли альтернативи серйозній хірургічній операції немає. 
До того ж через скрутне становище з імунобіологічними 
препаратами доводиться відступати від обов’язкової 
схеми пасивно-активної профілактики сказу. У нашому 
випадку введення АІГ було здійснено не в день звер-
тання, а тільки на 7-му добу після травми й попередніх 
двох уведень КоКАВ. На щастя, розвитку сказу людини 
вдалося уникнути, однак використана схема активно-па-
сивної (а не належної пасивно-активної) імунопрофі-
лактики, звісно, не може бути рекомендована, оскільки 
імуноглобулін, введений зі значним запізненням, з од-
ного боку, частково нейтралізує необхідне антигенне 
подразнення вакцини, а з другого –  не гарантує раннє 
створення пасивного імунітету, потрібного для подов-
ження ймовірного інкубаційного періоду сказу для до-
сягнення захисного титру власних антитіл.

А ось інший випадок, коли внаслідок формального 
підходу до виконання інструкції, затвердженої МОЗ 
України 16.11.2004 р., хворий не отримав належної екс-
треної профілактики сказу і загинув.

Хворий В.К., 61 рік (медична карта стаціонарного хво-
рого № 1231), мешканець одного із сіл Тернопільської 
області, 22.06.2010 р. був ушпиталений в інфекційне 
відділення районної лікарні зі скаргами на загальне не-
здужання, серцебиття, пітливість, відчуття неспо-
кою, тривоги і безвихідної туги, кошмарні сновидіння, 
виникнення думок про смерть, неможливість пити через 
панічну боязнь води.

З анамнезу було з’ясовано, що 2 тижні тому чоловік був 
укушений за ліву кисть і гомілку «циганським» собакою, 
який прибився до двору господаря. Ймовірно, укус був спро-
вокований пацієнтом, оскільки той намагався виштов-
хати тварину, розмахуючи руками і ногами. У цей же 
день постраждалий звернувся за медичною допомогою, 
оскільки рана лівої кисті виявилася циркулярною й доволі 
глибокою. Після огляду хворого та з’ясування обставин 
поранення травматолог здійснив туалет рани (промив 
струменем води з милом), наклав навідні шви і стерильну 

пов’язку. Для екстреної активної профілактики правця 
було введено 0,5 мл правцевого анатоксину.

Собака, який завдав поранення, був встановлений і пе-
реданий під нагляд місцевого ветеринара. Цей спеціаліст 
спостерігав за твариною протягом 10 діб, після чого видав 
довідку, скріплену печаткою, згідно з якою протягом часу 
спостереження собака залишався клінічно здоровим. Від-
так до екстреної профілактики сказу лікар не вдавався, 
чітко дотримуючись відповідного пункту інструкції [3]: 
«Категорія ушкодження 3а –  ослинення пошкоджених 
слизових оболонок, будь-який укус голови або обличчя, 
шиї, пальців, кисті рук, промежини, геніталій, широкий 
або глибокий укус будь-якої локалізації, множинні (≥2) 
укуси, нанесені домашніми тваринами, –  тварина в мо-
мент укусу і протягом 10 діб спостереження здорова –  
вакцинація не призначається». Щоправда, з’ясувати до-
стеменно, чи перебував у цей час пес на прив’язі та в який 
спосіб здійснювалося спостереження, не вдалося. Однак 
стало відомо, що відразу після припинення нагляду собака 
був вбитий господарем-циганом (мотиви знищення тва-
рини незрозумілі) і закопаний у невідомому місці.

Під час огляду пацієнта привертали увагу втомлене 
і дещо збуджене обличчя, посилене потіння, сухість язика 
і слизових оболонок ротової порожнини, мідріаз, наявність 
почервонілого і набряклого циркулярного рубця навколо 
лівої кисті (рис. 1). Дихання часто переривалося глибокими 
зітханнями, серцева діяльність прискорена, пульс пришвид-
шений до 120 уд./хв, артеріальний тиск 130/90 мм рт. ст.

Попри усталену думку про водоострах (гідрофобію) 
у хворих на сказ, у пацієнта виникав панічний страх води 
тільки у склянці чи ложці, які пропонувалося притулити 
до уст (рис. 2), або при зануренні рук у воду. При цьому 
хворий міг вільно опустити ноги в тазик з водою, що не су-
проводжувалося жодним дискомфортом.

Зважаючи на анамнестичні та клінічні дані, було вста-
новлено діагноз: сказ, типова форма, стадія збудження.

Пацієнт отримував тільки патогенетичну (регідра-
таційну, дезінтоксикаційну) і симптоматичну терапію, 
спрямовану передусім на зменшення страждань.

На 4-ту добу температура тіла підвищилася до 39 °C й 
водночас розвинулися порушення функції тазових органів 
(нетримання сечі й калу), а згодом –  висхідні паралічі типу 
Ландрі. Упродовж 27-29.06 пацієнт перебував у сопороз-
ному стані, що супроводжувався галюцинаціями, марен-
ням, олігурією, і 30.06 настала смерть від паралічу серця.

Загальний аналіз крові: гем. 140,4 г/л; ер. 4,14 Т/л; КП 1,1; 
лейк. 15,2 Г/л, п. 5%, еоз. 4%, с. 55%, л. 36%; ШОЕ 10 мм/год.

Загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, коагуло-
грама, ЕКГ, рентгенограма ОГП –  без суттєвих відхилень 
від норми.

При патологоанатомічному дослідженні мозку діагноз 
сказу підтверджений знаходженням тілець Бабеша-Негрі 
у гіпокампі.

Продовження на стор. 54.

Рис. 1. Рубець після рани, завданої скаженим собакою

Рис. 2. Гідрофобія у хворого на сказ
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Проблеми сучасної терапії загострень 
БА та ХОЗЛ

Незважаючи на прогрес у клінічній 
фармакології бронхолітиків та проти-
запальних препаратів, сьогодні спосте-
рігається зростання кількості тяжких 
форм і частоти загострень БА та ХОЗЛ, 
а також збільшення соціально-економіч-
ного навантаження на національні сис-
теми охорони здоров’я всіх країн світу без 
виключення (Global Strategy for Diagnosis, 
Managementand Prevention of COPD 
(GOLD)-2017, 2018). Наразі ми маємо 
досить великий арсенал препаратів для 
лікування БА та ХОЗЛ, у тому числі –  
в період загострень, проте не можемо 
говорити навіть про часткову перемогу 
в цьому питанні. Ситуацію, що скла-
лася, певною мірою відображає щорічна 
публікація таких широковідомих і важ-
ливих документів, як гайдлайни GINA 
(Global Initiative for Asthma) та GOLD, 
адже саме постійна потреба в оновленні 
знань про етіологію, патогенез і засоби 
ефективного контролю БА та ХОЗЛ свід-
чить про актуальність питання для сві-
тового респіраторного та алергологічного 
товариств. У чому ж полягає проблема 
контролю над БОС? 

Сьогодні дуже поширеною є думка 
про те, що однією з основних причин 
виникнення такої ситуації є повсюдна 
недооцінка лікарями й хворими тяж-
кості стану чи наявності загострення 
як БА, так і ХОЗЛ. У цьому сенсі по-
казовими й цікавими є результати 
дослідження, проведеного у 2006 році 
J.M.  Fitzgerald і співавт. за участю 
893  хворих на БА та 463 лікарів. Так, 
було встановлено, що кількість пацієн-
тів із контрольованою астмою за об’єк-
тивними показниками досягала 47% 
порівняно з кількістю таких пацієн-
тів за суб’єктивною оцінкою самих 
хворих і лікарів (97 і 90% відповідно). 
При цьому понад 50% пацієнтів успіш-
ність контролю визначали за частотою 
та кількістю використання медика-
ментів і рівнем якості життя. Щодо 
лікарів, то 30% із них брали до уваги 
відсутність нічних симптомів, близько 
20% оцінювали проміжки часу між за-
гостреннями, і тільки 1% із них керу-
вався критеріями офіційних клінічних 
рекомендацій. Автори дослідження 
зробили висновок, що, незважаючи 
на розробку і вдосконалення  методів 

л і к у ванн я астми у ві дпові дності 
до міжнародних рекомендацій, лікарі 
не використовують їх у повному обсязі. 
До того ж непокоєння авторів рекомен-
дацій GINA та GOLD викликає низь-
кий рівень порозуміння між лікарями 
та пацієнтами, що страждають на БА 
та ХОЗЛ. Ця проблема набула глобаль-
ного характеру, що пояснюється наяв-
ністю певних труднощів у лікуванні 
«хронічних» пацієнтів. Досить важко 
переконати їх у необхідності постій-
ного прийому базисних препаратів, 
а також пояснити важливість вчасного 
інформування лікуючого лікаря про 
перші ознаки загострення чи втрати 
контролю над симптомами хвороби. 
Проблема ефективної терапії бронхо-
обструктивних захворювань усклад-
нюється ще й тим, що хворі, а іноді й 
лікарі не завжди об’єктивно оцінюють 
тяжкість стану. Згідно з даними масш-
табного дослідження AIR, проведеного 
в США, Західній Європі та Японії, від 
50 до 75% хворих на легку БА (2 ден-
них і 2 нічних симптоми на місяць) 
потребували частішого застосування 
швидкодіючих фармакологічних пре-
паратів, що свідчило про неповний 
контроль захворювання внаслідок 
недостатньо об’єктивної оцінки свого 
стану (K.F. Rabeetal, 2004). Схожа си-
туація спостерігається і в лікуванні 
ХОЗЛ. За даними, отриманими L. 
Langsetmo і спів авт. (2008), приблизно 
у 50% випадків загострень ХОЗЛ па-
цієнти взагалі не звертаються за ме-
дичною допомогою. При цьому кожне 
наступне загострення ХОЗЛ асоцію-
ється з підвищенням ризику смерті, 
особливо впродовж першого тижня 
після погіршення респіраторних симп-
томів (S. Suissaetal, 2012).

О т ж е, л і к ув а н н я Б А т а ХОЗ Л 
пов’я зано з переліком певни х про-
блем, з-посеред яких однією з провід-
них є неадекватна оцінка стану хво-
рого, причому як самим пацієнтом, 
так і л ікарем. Змінити ситуацію 
на краще можна завдяки більш пов-
ному використанню лікарями сучас-
них  інструментів контролю над за-
хворюванням, задекларованих на сто-
рінках рекомендацій GINA та GOLD. 
Украй важливим є також своє часне 
діагностування наявності загострення 
БА чи ХОЗЛ та адекватне купірування 

 бронхообструктивного і запального 
синдромів; це є ефективним методом 
запобігання не тільки виникнення заго-
стрень у майбутньому, але й випадків 
смерті від наслідків хвороби.

Місце ІГКС у терапії БА та ХОЗЛ:  
загальна характеристика

Загальними рисами БА та ХОЗЛ є на-
явність хронічного запального процесу 
в ДШ. Схожість патогенетичних про-
цесів при цих нозологіях зумовлює й 
подібні підходи до лікування, а саме –  
застосування таких протизапальних 
і бронхолітичних засобів, які дозволя-
ють успішно й оперативно встановлю-
вати контроль над запаленням та роз-
витком бронхоконстрикції.

Наразі найефективнішими протиза-
пальними препаратами для терапії БА 
та ХОЗЛ (у тому числі –  загострень) 
є інгаляційні глюкокортикостероїди 
(ІГКС). Успішне багаторічне викори-
стання цієї групи препаратів доко-
рінно змінило тактику й розширило 
можливості лікування БА та ХОЗЛ. 
Обґрунтуванням необхідності за-
стосування ІГКС є їхня виражена 
протизапальна активність. Це дуже 
важлива характеристика для базисної 
терапії та незамінна –  для екстреної. 
Адже призначення ІГКС у період за-
гострення БА та ХОЗЛ надає можли-
вість забезпечити контроль над БОС 
завдяки купіруванню запалення у ДШ 
шляхом зниження запальної інфіль-
трації, зменшення кількості еозино-
філів і мастоцитів, продукції цито-
кінів і медіаторів запалення. Вико-
ристання ІГКС може також сприяти 
відновленню пошкодженої структури 
бронхіального епітелію, що є важли-
вим фактором профілактики майбут-
ніх загострень.

Як відомо, ІГКС є препаратами ви-
бору за наявності так званого еози-
нофільного запалення, характерного 
першочергово для БА. При цьому 
в  пацієнтів із ХОЗЛ ключова роль у за-
паленні ДШ належить макрофагам 
і нейтрофілам. На відміну від еозино-
філів ці клітини менш чутливі до дії 
ІГКС, хоча у свій час було доведено, що 
застосування цієї групи препаратів 
призводить до достовірного зменшення 
кількості нейтрофілів та лімфоцитів 
у ДШ (R. Jenetal, 2012). Існує думка, що 

стероїдна резистентність хронічного 
запалення ДШ у хворих на ХОЗЛ є при-
чиною використання більш високих 
доз ІГКС, ніж при БА.

Разом із тим необхідно підкрес-
лити, що під час загострення ХОЗЛ 
спостерігається збільшення кількості 
еозинофілів. Тобто навіть ті пацієнти, 
у яких ефективність ІГКС як базисної 
терапії виявилась обмеженою, потре-
бують призначень інгаляційних корти-
костероїдів у період загострень.

Таким чином, ІГКС –  дуже важливий 
компонент більшості базисних схем лі-
кування БА та ХОЗЛ. При цьому ефек-
тивність ІГКС у лікуванні останнього 
поза періоду загострення може бути 
обмеженою через превалювання нейтро-
фільного запалення над еозинофільним. 
Однак збільшення кількості еозинофілів 
у хворих на ХОЗЛ у період загострення 
є вагомою причиною для того, щоб вва-
жати ІГКС препаратами вибору для ку-
пірування БОС у разі як БА, так і ХОЗЛ.

Ефективність ІГКС: від чого залежить?
Терапія за допомогою ІГКС на тлі 

БОС покращує або нормалізує функ-
цію легень, зменшує потребу в бронхо-
літиках і, у більшості випадків, усуває 
необхідність використання системних 
ГКС. При цьому клінічна ефективність 
терапії ІГКС залежить від активної ре-
човини, дози, форми й засобу доставки 
препарату в ДШ, терміну початку й три-
валості лікування, тяжкості перебігу 
або загострення БА та ХОЗЛ, компла-
єнсу хворого. Загалом ГКС являють 
собою ліпофільні молекули, які легко 
проникають крізь клітинну мембрану 
в цитоплазму, де зв’язуються з цито-
плазматичними ГКС-рецепторами, 
внаслідок чого знижується синтез цито-
кінів, хемокінів, ферментів і рецептор-
них білків, залучених до патогенезу 
як БА, так і ХОЗЛ.

Час настання клінічного ефекту від 
ІГКС залежить від кількох факторів, 
і одним із найважливіших є ліпофіль-
ність. Ліпофільні препарати здатні 
швидше проникати крізь фосфоліпідні 
мем брани клітин ДШ і мають більш 
високу спорідненість до ГКС-рецеп-
торів. (P.H. Ratneretal, 2006). Сьогодні 
в рутинній клінічній практиці широко 
застосовується сучасний ліпофільний 
представник покоління ІГКС –  флю-
тиказону пропіонат (ФП).

Відомо, що місцева протизапальна 
активність і можливі системні ефекти 
ІГКС визначаються спорідненістю 
(афінністю) до ГКС-рецепторів. Клю-
човою перевагою ФП у цьому сенсі є 
 набагато більша афінність і трива-
лий зв’язок із ГКС-рецепторами по-
рівняно з аналогами (Н. Derendorf, 
1997) (табл.).

Слід зазначити, що при інга ля-
ц і ї  з  ви користа н н я м дозова ног о 
 аерозольного інга л ятора в легені 
потрапляє лише близько 20% номі-
нальної дози ІГКС, тоді як 80% осідає 
в ротовій порожнині, а потім проков-
тується. Саме ці «20%» не дозволяють 
широко застосовувати ІГКС у період 
загострень, коли є потреба в швид-
кому ефекті та високих концентраціях. 

Таблиця. Порівняння характеристик ІГКС

ІГКС ГКС-активність Ліпофільність Об’єм розподілу Період 
напіввиведення

Системна 
біодоступність

ФП Висока Висока Високий Тривалий Низька

Будесонід Середня Низька Низькій Короткий Низька

Бекалметазон Середня Середня Низький Середній Середня

Флунізолід Середня Низька Низький Короткий Висока

Сучасні інгаляційні глюкокортикостероїди в терапії 
бронхообструктивного синдрому: фокус на флутиказон

Бронхіальна астма (БА) та хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), попри величезні досягнення 
респіраторної медицини, залишаються актуальною медико-соціальною проблемою у всьому світі. За даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, загальна кількість хворих на БА становить близько 300 млн осіб 
і до 2025 року збільшиться ще на 100 млн. Водночас на ХОЗЛ страждають 210 млн осіб, а до  
2020 року, за прогнозами фахівців, смертність від цієї патології займатиме 3-тє місце серед усіх причин смерті. 
Незважаючи на те що ці захворювання вважаються самостійними нозологічними одиницями, їх об’єднує 
наявність бронхообструктивного синдрому (БОС), який є універсальним проявом хронічного запалення 
дихальних шляхів (ДШ). Пошук оптимальних методів досягнення контролю БА та ХОЗЛ, попередження 
загострень та смертності є актуальним завданням як в спеціалізованій, так і в загальній медичній практиці.

Тематичний номер • Лютий 2018 р. 
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 Натомість вва жається, що засто-
сування системних ГКС не тільки 
пришвидшить, а й підвищить ефек-
тивність лікування БОС. Проте вико-
ристання системних ГКС (особливо 
у високих дозах) може мати численні 
негативні наслідки у вигляді побіч-
них явищ, що виникають на тлі ін’єк-
ційного чи перорального прийому 
стерої дних препаратів. До того ж 
не варто забувати, що «… всмокту-
вання ліків через слизову оболонку 
дихальних шляхів відбувається в 20 
разів швидше, ніж при прийомі та-
блетованих форм…» (Г.Д. Тарасова, 
2007). Отже, таблетовані форми ГКС 
як засоби купірування БОС за на-
явності сумнівних переваг водночас 
мають доведені серйозні недоліки. 
І хоча системні ГКС завжди вважа-
лися стандартом надання допомоги 
при загостреннях БОС, у дослідженні 
G.J. Rodrigo і співавт. (2005) було 
продемонстровано, що повторне за-
стосування інгаляційного ФП має 
рівноцінну к лінічну ефективність 
та більшу безпечність у порівнянні 
із довенним введенням системного 
ГКС. При цьому терапевтична пере-
вага інгаляційного ФП була особливо 
значущою в пацієнтів із більш тяж-
кою формою бронхообструкції. Схожі 
результати продемонструвало дослі-
дження, яке було здійснене С.С.  Сол-
датченко, С.Г. Донич та І.П.  Ігнато-
ніс. А втори показа ли, що терапі я 
тяжких загострень БА небулізованим 
флютиказоном (2-4 мг/добу) рівно-
цінна лікуванню системними сте-
роїдами за дією на функціона льні 
параметри, а за впливом на клінічні 
показники та зменшення ризику по-
бічних ефектів навіть перевершує їх.

Можливості підвищення ефективності 
використання ФП у рутинній  
клінічній практиці

Згідно з оновленими міжнарод-
ними рекомендаціями визначення БА 
та ХОЗЛ як гетерогенних захворювань 
враховує ключову роль хронічного за-
палення ДШ та БОС у патофізіології 
цих захворювань і залишає ці фактори 
найважливішими мішенями для фар-
макотерапії. ФП можна вважати сьо-
годні одним із найактивніших проти-
запальних препаратів у терапії БОС. 
Так, ФП внесений до усіх міжнародних 
(GINA-2017, GOLD-2018) і національ-
них (накази МОЗ України № 128, № 555, 
№ 868) стандартів і входить до переліку 
життєво необхідних препаратів.

У міжнародних настановах небулі-
зований ФП рекомендований як аль-
тернатива системним ГКС у лікуванні 
загострень бронхообструктивних за-
хворювань. У нашій країні в щоден-
ній клінічній практиці для терапії 
загострень та досягнення конт ролю 
БА та ХОЗЛ широко використовується 
небулізований ФП (Небуфлюзон®, ФК 
«Юрія-Фарм»). Застосування препа-
рату за допомогою небулайзера забез-
печує високий показник потрапляння 
ФП у легені (близько 85-90% від ви-
користаної дози в залежності від не-
булайзера доставки, що використову-
ється). Для ФП, який має практично 
нульову біодоступність та, відповідно, 
високий профіль безпеки, ефектив-
ність лікування визначається тільки 
типом пристрою доставки препарату 
й технікою проведення інгаляції. До-
ведено, що застосування інгаляцій-
них препаратів для терапії БОС через 

 небулайзер веде до суттєвого й швид-
кого покращення легеневої функції 
(рівень доказів А). Важливою перева-
гою небулайзерної терапії є легкість 
використання та доступність про-
цедури як в умовах лікувального за-
кладу, так і вдома.

Важливо також пам’ятати, що по-
трапляння лікарських речовин при 
небулайзерній терапії відбувається 
пасивно, а значить, необхідність ро-
бити глибокий вдих нівелюється, що 
є важливим позитивним фактором 
у разі лікування дітей, літніх та мало-
контактних пацієнтів.

Отже, використання небулайзера 
не тільки забезпечує високу ефективність 

лікування БОС під час загострення 
БА та ХОЗЛ, а й дозволяє лікуватися 
в комфортних умовах, не витрачаючи 
при цьому зайвих коштів.

Висновки
1. Адекватна терапія загострень брон

хообструктивних захворювань залиша
ється актуальною проблемою і для паці
єнта, і для лікаря.

2. На сьогодні ІГКС –  це золотий 
стандарт терапії БА та ХОЗЛ, адже 
раннє призначення й тривале застосу
вання цих препаратів допомагає знизити 
ризик смертності та кількість загострень.

3. Сучасні компресорні небулай
зери доставки дозволяють підібрати 

 оптимальне поєднання діючої речовини 
та інгалятора для кожного пацієнта з БА 
або ХОЗЛ.

4. Клас ІГКС представлений різними 
препаратами, що різняться за своєю 
протизапальною активністю, своїми 
фармакокінетичними і фармакоеконо
мічними характеристиками, профілем 
безпеки.

5. За всіма наведеними характерис
тиками ФП має безумовні переваги, які 
були доведені в ході багаторічних мас
штабних клінічних досліджень, а це, зви
чайно, має важливе значення в загальній 
та спеціалізованій медичній практиці.

Підготувала Олена Риженко ЗУ
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПИТАННЯ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Із наведеного витягу видно, що лікарі формально 
дотрималися чинної «Інструкції щодо застосування 
вакцини антирабічної культуральної концентрованої 
очищеної інактивованої сухої (КоКАВ)», затвердженої 
МОЗ України 16.11.2004 р., спираючися на довідку ве-
теринара про клінічне здоров’я собаки упродовж 10 діб 
після завдання укусу постраждалому. Адже, на жаль, 
в останніх офіційних нормативних документах [1-6] 
не згадується про умовний та безумовний курси анти-
рабічних щеплень. Натомість схема лікувально-про-
філактичної імунізації передбачає початок вакцинації 
не негайно, а тільки після появи ознак сказу тварини, 
її загибелі чи зникнення упродовж 10-денного періоду 
спостереження. Як бачимо, таке спрощення може су-
проводжуватися фатальними наслідками для пацієнта, 
оскільки не зобов’язує лікаря до негайного введення 
вакцини з моменту звернення (як це передбачав умов-
ний курс). Остаточні сумніви розвіює й примітка: «День 
початку вакцинації не завжди буває першим днем укусу 
або першим днем звернення…» [3].

У наведеному випадку саме за таких обставин і також 
з огляду на епізоотологічні дані про сказ тварин на те-
риторії області пацієнт потребував негайного початку 
умовного курсу вакцинації, а враховуючи небезпечну 
локалізацію (кисть) та тяжкість (поширеність і глибина) 
укусу, –  ще й пасивної імунізації за допомогою введення 
АІГ. До того ж, незважаючи на наявність згаданого до-
кумента від ветеринара, незрозумілі мотиви вбивства 
собаки господарем відразу після 10-денного спостере-
ження за твариною. У зв’язку з цим, мабуть, варто було 
розглянути доцільність подовження рекомендованого 
періоду нагляду за твариною, що завдала укусу людині. 
Так, М.Б. Тітов і співавт. (1995) недвозначно вказують 

на потребу карантинування тварини упродовж 14 діб 
[8]. Щоправда, у сусідній Польщі цей термін становить 
всього 5 діб [9]. Зазначені рекомендації доцільні пе-
редусім на епізоотично неблагополучних щодо сказу 
територіях.

Як не жаль, ця сумна історія мала продовження. 
У стаціонарі хворого щодня відвідували родичі, а рід-
ний брат пацієнта ще й споживав їжу в палаті водно-
час із постраждалим, який перебував уже в паралі-
тичному періоді, при цьому користуючись спільною 
ложкою!

Відомо, що від людини до людини сказ передається 
дуже рідко, у науковій літературі описано лише декілька 
таких випадків. Так, В.А. Постовіт, працюючи у 1951 р. 
в клініці інфекційних хвороб Київського медичного 
інституту, став свідком того, як 19-річна санітарка Т. 
заразилася первинно-паралітичною формою сказу, 
доглядаючи за хворим на сказ. Зараження відбулося 
через ослинення кисті Т., на якій було невелике екзе-
матозне ураження. Спочатку Т. працювала без гумових 
рукавичок, і слина хворого потрапила на ранову по-
верхню її руки, коли вона змінювала білизну і витирала 
слину, що рясно витікала з рота хворого. У загиблого 
діагноз сказу був підтверджений виявленням тілець 
Бабеша-Негрі, тож Т. почала отримувати курс анти-
рабічних щеплень, які, проте, не запобігли розвитку 
захворювання і настанню трагічного фіналу. Діагноз 
сказу у Т. також був підтверджений виявленням тілець 
Бабеша-Негрі [10].

Відтак, враховуючи наявність вірусу сказу у слині 
хворого та можливість її безпосереднього потрапляння 
на слизові оболонки ротової порожнини брата пацієнта, 
які, не виключено, могли мати пошкодження (стоматит, 
кровоточиві ясна чи інші захворювання ясен і періо-
донта), ми рекомендували вдатися до курсу антирабічної 
вакцинації ще й цієї особи.

Висновки
1. Доці льно доповнити схему лік ува льно-про-

філактичної імунізації відомостями про умовний 
та безумовний курс антирабічної вакцинації, які 
були в попередньому, уже не чинному, документі 
(наказ МОЗ УРСР від 12.08.75 № 415 «Про заходи про-
філактики сказу серед людей в Україні»). При цьому 
треба наголосити на початку умовного курсу вакци-
нації негайно, а не після появи клінічних ознак сказу 
у тварини.

2. Варто додатково вивчити мож ливість подов-
ження періоду заразності собак і котів понад 10 діб 
до появи клінічних ознак сказу з огляду на термінову 
потребу встановлення в такому разі тривалішого пе-
ріоду спостереження за твариною, яка завдала укусу 
людині.
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Вторинна (набута) резистентність мікроорганізмів 
до АБ –  ключова проблема терапії інфекцій у XXI сто-
літті. Саме вона найбільше перешкоджає ефективному 
лікуванню пацієнтів із бактеріальними інфекціями, 
сприяє формуванню хронічних, рецидивуючих інфек-
цій. Проблема резистентності найбільше актуальна для 
стаціонарів, але останніми роками набуває дедалі біль-
шого значення і для амбулаторних умов (В.В. Чемоданов, 
2004). Поширення штамів, стійких до основних класів 
АБ, спостерігається наразі в глобальному масштабі.

! До основних причин, що сприяють розвиткові АБР 
бактерій, належать:

• нераціональне використання антимікробних препаратів 
(АМП): неправильний вибір і неадекватне комбінування, не
обґрунтоване призначення для лікування вірусних інфекцій; 
застосування АМП широкого спектра в ситуаціях, коли можна 
ефективно використовувати засоби з вузьким спектром дії;

• неадекватний режим дозування (недостатні дози, пору
шення кратності введення й тривалості прийому);

• низький рівень інфекційного контролю (недоліки 
в його організації, проведенні й трактуванні);

• широке використання АМП у харчовій та парфумерній 
промисловості, сільському господарстві та ветеринарії;

• вільний безрецептурний продаж АМП в аптеках.

Також помилкою слід вважати часту заміну АБ і про-
лонгування АБТ до повного зникнення клініко-лабо-
раторних симптомів захворювання. Збереження окре-
мих лабораторних і/або рентгенологічних симптомів 
не є показанням до продовження АБТ. Раціональне 
застосування АБ можливе лише за наявності інфор-
мації про збудників захворювань та їхню чутливість 
до різних АБ. Причому дуже важливо мати відомості 
про регіональну чутливість до АБ. Емпіричний вибір 
АБТ має враховувати зміни в структурі та властивостях 
збудників, зростання рівня АБР (L.S. Strachunskiy, 2009).

Найбільш значущими для розвитку бактеріальних 
респіраторних інфекцій або ускладнень гострих рес-
піраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) є такі збудники: 
при бронхітах –  Streptococcus pneumoniae (32-40% випад-
ків) і Haemophilus influenzae (15-20%); при пневмонії –  
S. pneumoniae (8-36%), H. influenzae (10-12%), рідше –  
Mycoplasma pneumoniae (2-18%), Chlamydophila pneumoniae 
(6-11%), інші збудники (Moraxella catarrhalis, Streptococcus 
pyogenes, Staphylococcus aureus) (F.S. Kharlamova, 2010). 
Стафілококові інфекції доволі часто є ускладненням 
ГРВІ. Основну роль у розвитку гострого бактеріального 
риносинуситу й рецидивуючого гострого риносинуситу 
відіграють S. pneumoniae і H. influenzae, які виявляються 
в 50-70% випадків. Рідше зустрічаються M. catarrhalis, 
S. pyogenes, S. aureus, анаероби. Основними збудни-
ками гострого середнього отиту в дітей віком старше 
одного місяця вважають S. pneumoniae, H. influenzae, 
рідше –  M. catarrhalis (A.B. Turovskiy, 2006). Чутливість 
збудників респіраторних і ЛОР-інфекцій до АБ значно 
різниться не тільки по регіонах, а й деякою мірою на-
віть у лікувальних установах. В останні роки відзна-
чається збільшення частки не чутливої до макролідів 
С. pneumoniae. Так, в окремих регіонах Європи рівень 
стійкості до 14- і 15-членних макролідів (азитроміцин, 
кларитроміцин) перевищує 30%, тоді як до кліндамі-
цину (маркер резистентності до 16-членних макролідів) 
рівень резистентності є приблизно в 2 рази нижчим, 
аніж до 14- і 15-членних макролідів. У лікуванні позалі-
карняних респіраторних і ЛОР-інфекцій провідну роль 
відіграють препарати групи b-лактамів (насамперед 
амінопеніциліни та цефалоспорини). Сучасні макро-
ліди слід розглядати тільки як альтернативні препарати 
при анафілаксії на b-лактами або при встановленій 
інфекції, викликаній внутрішньоклітинними збудни-
ками (A.B. Turovskiy, 2006; В.І. Попович, 2016).

З-поміж усіх пероральних b-лактамів амоксицилін ха-
рактеризується найвищим афінітетом до пеніцилінзв’я-
зувальних білків пневмококів, а також низьким потенці-
алом селекції резистентності S. pneumoniae. Амоксицилін 
уже давно став найбільш використовуваним антибіоти-
ком завдяки своїй активності стосовно грампозитивної 
та грамнегативної мікробної флори, а також гарному 
всмоктуванню з кишечника. Амоксицилін створює 

 високі та стабільні концентрації в крові та інфікованих 
органах. Особливістю амоксициліну є його руйнування 
під дією b-лактамаз, що виробляються різними мікро-
бами, насамперед стафілококами, гемофільною та киш-
ковою паличками, однак частота появи цих штамів не-
висока (G. Woodnutt, V. Berry, 2000). Основним шляхом 
подолання b-лактамазної активності бактерій є застосу-
вання комбінації антибіотиків з інгібіторами b-лактамаз. 
Інгібітори b-лактамаз (наприклад, клавуланова кислота) 
здатні незворотно зв’язуватися з ферментами бактерій, 
захищаючи АБ від руйнування. Інгібітори b-лактамаз 
істотно розширюють спектр активності b-лактамних 
АБ завдяки активності щодо штамів бактерій, які про-
дукують b-лактамази (W.A. Craig, 1996). Додавання 
клавуланату посилює активність амоксициліну щодо 
деяких грамнегативних мікроорганізмів. У численних 
дослідженнях при інфекціях респіраторної системи 
та ЛОР-органів доведено високу ефективність диспер-
гованих таблеток амоксициліну/клавуланату, відмітною 
рисою яких є створення оптимальних концентрацій 
активних компонентів в осередку інфекції за рахунок 
максимально повного та передбачуваного всмоктування 
діючих речовин у шлунково-кишковому тракті (ШКТ). 
Для проведення раціональної АБТ при інфекціях респі-
раторної системи та ЛОР-органів украй важливо врахо-
вувати чутливість основного збудника –  S. pneumoniae. 
Рівень резистентності С. pneumoniae до карбапенемів 
і цефалоспоринів III-IV покоління для парентерального 
застосування, як правило, невисокий. Водночас, за да-
ними багатоцентрового проспективного дослідження 
ПЕГАС-III, рівень резистентності S. pneumoniae до пені-
циліну (включаючи штами з помірною резистентністю) 
перевищує 11%, тоді як до амоксициліну становить лише 
0,4% (R.S. Kozlov, 2010).

Однак за умови рецидивуючих ЛОР-інфекцій існує 
велика небезпека, що інфекція викликана не тільки 
S. pneumoniae, а й штамами H. influenzae, що продукують 
b-лактамази, і амоксицилін, незалежно від використо-
вуваної дози, виявиться неефективним. Як бути в цій 
ситуації? Цефалоспорини II-III покоління для перораль-
ного застосування (цефаклор, цефтибутен) не стануть 
оптимальним вибором: маючи високу активність щодо 
H. influenzae, вони малоактивні стосовно пеніцилінрезис-
тентних пневмококів (Proekt ERA, 2014). Вирішити цю 
проблему допоможе використання захищених амінопені-
цилінів (амоксицилін/клавуланат). Отже, з урахуванням 
регіональних відмінностей показників резистентності 
мікроорганізмів неможливо виробити універсальні ре-
комендації з АБТ. Водночас адекватність стартової емпі-
ричної терапії –  наріжний камінь для прогнозу перебігу 
захворювання. Вибір АБ для конкретного хворого має 
ґрунтуватися насамперед на ступені тяжкості захворю-
вання і даних про попередні курси АБТ.

! До основних категорій пацієнтів з інфекціями ЛОР 
органів, у яких обґрунтованим є використання інгібі

торзахищених амінопеніцилінів (В.М. Свістушкін, 2016), 
належать:

• пацієнти з хронічними захворюваннями органів дихання 
(крім муковісцидозу), які багаторазово застосовували АБ;

• хворі з позалікарняною пневмонією, що виникла на тлі 
хронічної патології ЛОРорганів;

• пацієнти, які отримували АБ протягом останніх трьох 
місяців;

• діти –  члени родини осіб, які страждають на хронічні 
захворювання органів дихання й отримують 2 та більше 
курсів АБТ на рік;

• діти, які живуть у дитячих будинках та інтернатах;
• діти, що хворіють на гострий середній отит, гострий 

синусит за неефективності стартової емпіричної терапії.

Ще однією загрозливою проблемою є зростання лі-
карської стійкості пневмококів і гемофільної палички. 
Для подолання зниженої чутливості пневмококів 
(не пов’язана з виробленням	b-лактамаз) практикується 
підвищення дози амоксициліну (у тому числі у складі 
амоксициліну/клавуланату). Це особливо виправдано 
при отиті через меншу концентрацію АБ у порожнині 
середнього вуха. У разі підозри на захворювання, спри-
чинене H. influenzae, рекомендується використовувати 

цефіксим –  цефалоспорин III покоління з вираженою 
антигемофільною активністю (В.М. Свістушкін, 2016).

Для лікування ЛОР-захворювань, викликаних внут-
рішньоклітинними «атиповими» збудниками, –  мікоп-
лазмою (M. pneumoniae) та хламідіями (C. pneumoniae), пре-
паратами вибору є макроліди –  оральні препарати трьох 
поколінь. Макроліди активні також щодо пневмококів. 
Однак сьогодні близько 10-15% штамів S. pneumoniae 
мають стійкість до 14-членних макролідів (еритромі-
цину, рокситроміцину, кларитроміцину) і 15-членного 
азитроміцину; тоді як S. pneumoniae в 2-4 рази рідше ви-
робляють стійкість до 16-членних макролідів завдяки 
здатності останніх протистояти рефлюксному механізму 
стійкості бактерій (V.А. Krechikov, 2009). До цієї групи, 
зокрема, належить джозаміцин. Порівняно з 14-член-
ними макролідами (еритроміцином, кларитроміцином 
тощо) джозаміцин характеризується низькою вірогідні-
стю лікарських взає модій і кращим профілем безпеки 
(S.V. Moiseev, 2005).

На тлі високого рівня захворюваності респіратор-
ними вірусними інфекціями, розвитку бактеріальних 
ускладнень і глобального зростання стійкості збудни-
ків інфекційних захворювань до АМП відзначається 
відносне зниження темпів створення інноваційних АБ. 
Це змушує медичне співтовариство шукати нові підходи 
до терапії інфекцій. Одним із напрямів адекватної те-
рапії є обґрунтоване й раціональне застосування вже 
існуючих антибактеріальних засобів у таких формах, 
які дадуть змогу поліпшити їхні фармакокінетичні 
характеристики й подолати механізми стійкості мі-
кробів. Допомагає вирішити цю проблему, зокрема, 
і застосування оральних форм АБ у формі Солютаб. 
Принципова відмінність диспергованої форми табле-
ток полягає у тому, що активна речовина знаходиться 
в мікрогранулах, що захищає її від несприятливого 
впливу кислот і ферментів у шлунку. Пігулка починає 
розпадатися на мікрогранули або при її диспергуванні, 
або під впливом кислотного середовища шлунка через 
10-30 с, причому вивільняються вони швидко й рівно-
мірно. Відтерміноване у часі потрапляння води в кожну 
з мікрочастинок уповільнює вивільнення діючої речо-
вини зі шлунка, тож саме мікрогранули дозволяють 
доправити її в зону «вікна абсорбції» –  дванадцятипалу 
кишку і верхній відділ тонкої кишки, лужне середо-
вище яких сприяє її вивільненню з мікрогранул. Отже, 
діюча речовина вивільняється тільки в зоні максималь-
ної абсорбції, а більш повне й передбачуване її всмокту-
вання приводить до мінімізації залишкової концентра-
ції в кишечнику. Це забезпечує стійку біодоступність 
препарату незалежно від способу прийому таблетки 
Солютаб і гарантує його високу ефективність і сприят-
ливий профіль безпеки завдяки мінімальному впливу 
на мікрофлору ШКТ і зменшенню подразнювальної дії 
на слизову оболонку кишечника. З клінічної точки зору 
це означає, що диспергована лікарська форма забезпе-
чує стабільну й прогнозовану терапевтичну дію і знижує 
вірогідність розвитку побічних реакцій, зокрема діареї 
та диспепсичних розладів. Необхідно зауважити, що 
у складі наповнювачів таблеток Солютаб немає цукру, 
глютену, поширених алергенів, що знімає обмеження 
у пацієнтів із поширеною соматичною патологією 
на кшталт атопії, целіакії, діабету (Е. Ушкалова, 2007).

Отже, при проведенні АБТ респіраторних та ЛОР 
інфекцій необхідно віддавати перевагу препаратам 
із найбільш високою клінічною, а також бактеріологічною 
ефективністю та безпекою. Раціональне використання 
АБ запобігає розвиткові резистентності мікроорганізмів 
до антибактеріальних засобів, зменшує тривалість захво
рювань і ризики виникнення ускладнень.

Підготувала Олена Риженко

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПИТАННЯ 
ОГЛЯД

Проблема антибіотикорезистентності в ЛОР‑практиці
Антибіотики (АБ) залишаються одним із найважливіших для ЛОР-практики класів лікарських 
засобів, що мають величезний терапевтичний потенціал. Однак у сучасній антибактеріальній 
терапії (АБТ) існують низка проблем, до яких, зокрема, належить і нераціональне 
використання АБ. Відомо, що останнє є головною причиною появи й поширення резистентних 
штамів бактеріальних збудників захворювань. Розвиток антибіотикорезистентності (АБР) і, 
як наслідок, зниження ефективності лікування були й залишаються однією з найактуальніших 
проблем медицини. І ЛОР-практика не є виключенням.

ЗУ

Довідка ЗУ

На українському фармацевтичному ринку в формі 
Солютаб випускаються антибактеріальні препарати 
з таким діючим складом: амоксицилін, амоксици-
лін/клавуланат, джозаміцин, цефіксим (Флемоксин 
 Солютаб®, Флемоклав Солютаб®, Вільпрафен 
 Солютаб, Супракс® Солютаб® відповідно). Крім без-
сумнівної зручності прийому та дозування, сприятли-
вого профілю безпеки, до додаткових переваг препа-
ратів належать також їхні оптимальні фармакокіне-
тичні властивості та знижена вірогідність селекції АБР.
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АЛЕРГОЛОГІЯ 
НОВИНИ

Алергічні захворювання сьогодні, без перебільшення, 
мають характер епідемії, лікарі й науковці не тільки фік-
сують збільшення кількості хворих на алергію в усьому 
світі, але й прогнозують подальше поширення патології. 
На жаль, стан сучасної медицини поки не вселяє опти-
мізм щодо перемоги над алергією і не дає змоги вважати 
її повністю виліковною. Проте наразі лікарі у своєму 
арсеналі мають доволі багато методів діагностики й 
лікування алергії, і ефективність цих методів доведена 
в ході багатьох клінічних досліджень.

Як відомо, найліпшим способом запобігання алергії 
є уникнення контакту з алергеном. Саме тому важливо 
своєчасно встановити наявність і причину алергічної 
реакції. Одним із найрозповсюдженіших проявів  алергії 
є алергічний риніт (АР), основні симптоми якого часто 
не є патогномонічними, що призводить до пізньої ді-
агностики захворювання. Дуже часто пацієнти з про-
явами АР місяцями й роками не звертають на ці прояви 
особливої уваги, лише під час загострень спустошуючи 
полиці аптек із різноманітними деконгестантами та 
антигістамінними препаратами. Така ситуація є вкрай 
несприятливою, адже не тільки формує в пацієнта ме-
дикаментозну залежність, але й призводить до поступо-
вого розширення спектру алергенів, до яких є чутливим 
пацієнт, а до того ж слугує фактором розвитку бронхі-
альної астми (БА).

Серед основних чинників виникнення респіратор-
ної алергії у хворого є наявність професійних  ризиків. 
У зоні ризику перебувають насамперед працівники 
транспортних, хімічних, фармацевтичних підпри-
ємств. Так, працівники транспортної мережі дихають 
повітрям, забрудненим вихлопними газами, парами від 
бензину, мастильних олій, лакофарбових виробів, зму-
шені працювати в умовах специфічного мікроклімату 
виробничих приміщень, на холоді тощо. Тобто пра-
цівників транспортних підприємств усіх рівнів можна 
вважати групою підвищеного ризику щодо виникнення 
АР і БА. Але далеко не всі з них знають про таку небез-
пеку і звертають увагу на тривалий нежить чи кашель. 
Це спричинено, зокрема, низьким рівнем обізнаності 
в цьому питанні, а також не завжди прийнятним рівнем 
доступності лікарів-спеціалістів (оториноларинголога, 
алерголога, пульмонолога тощо) для кожного праців-
ника. Виправити цю ситуацію й покликана ініціатива 
«Життя без алергії».

Упродовж двох днів працівники підприємства мали 
змогу прослухати лекції від провідного алерголога Київ-
ського міського алергоцентру та оториноларинголога 
Міського науково-практичного центру ендоскопічної 

риноларингології, поставити будь-яке запитання з при-
воду діагностики і лікування АР, висловити побажання 
й дізнатися про актуальний діагностично-лікувальний 
маршрут столичного хворого з підозрою на алергію. 
Перший день заходу відбувся в приміщенні Київського 
музею історії КП «Київпастранс», другий –  у актовому 
залі Куренівського тролейбусного депо. Треба одразу ж 
зазначити, що деяку скутість працівників у перші хви-
лини заходу було швидко подолано, натомість з’явилися 
зацікавленість і розуміння того, що проблема стосу-
ється кожного з них. Провідний алерголог Київського 
міського алергоцентру Олена Юріївна Бачинська позна
йомила присутніх із сучасним поглядом на проблему АР.

– А лергію сьогодні вважають хворобою цивілі-
зації поряд із серцево-судинними захворюваннями, 
цукровим діабетом, онкопатологією. Необхідно під-
креслити, що сучасні методи лікування дають змогу 
впродовж тривалого періоду успішно контролювати 
алергію, найперше за умови вчасного звернення паці-
єнтів до лікаря. Сьогодні приблизно 30% українських 
громадян страждають від алергії, а серед окремих 
груп, наприклад працівників транспортних підпри-
ємств, цей показник набагато вищий. АР може прояв-
лятися як цілорічно, так і сезонно –  у залежності від 
причинного алергену. На жаль, велика кількість алер-
генів оточують нас цілорічно й повсюдно, наприклад 
домашній пил. Останній, до речі, є найбільш частою 
причиною виникнення АР і БА. На розвиток алер-
гії впливають як генетичні фактори, так і фактори 
довкілля. І якщо на перші ми впливати навряд чи 
можемо, модифікація інших, хоча б певною мірою, 
для більшості з нас є доступною. До факторів дов-
кілля, що призводять до виникнення респіратор-
ної алергії, відносять урбанізацію, нераціональне 
харчування, куріння, надмірне використання дезін-
фікуючих засобів, антисептиків та антибіотиків, 
а також працю в умовах підвищеної забрудненості й 
загазованості.

Під час алергічної реакції  алерген, до якого раніше 
виникла сенсибілізація, проникає крізь шкірні й сли-
зові бар’єри і зустрічається з основним білком алергії –  
імуноглобуліном  Е. У відповідь на таку «зустріч» деякі 
клітини починають виробляти так звані медіатори алер-
гії, з-серед яких ключове значення має гістамін. Остан-
ній є причиною появи «класичних» симптомів алергії: 
нежитю, свербежу в очах, сльозотечі, шкірних висипів, 
нападу задухи тощо. Якщо контакт з алергеном триває 
довгий час, гістамін провокує виникнення хронічного 
запалення, внаслідок чого тканини організму ремоде-
люються, а також розвивається гіперреактивність. АР 
зазвичай проявляється закладеністю носа, слизовими 
виділеннями, свербежем у носі та в очах, чханням, по-
кашлюванням, зниженням концентрації уваги, розла-
дом сну. Однім пацієнтам удається провести паралель 
між виникненням симптомів АР (найчастіше –  на тлі 
сезонної алергії на цвітіння) і контактом з алергеном, 
іншим –  ні. Найважче розпізнати алергію, що виникає 
у відповідь на так звані побутові алергени, як-от пил, 
кліщі домашнього пилу, шерсть тварин, пліснява, за-
соби побутової хімії тощо.

Треба визнати, що в Україні досить часто АР за-
лишається недіагностованим. І однією з першопри-
чин цього є відсутність звернень пацієнта з певними 
симптомами до лікаря. Також пацієнти часто плута-
ють симптоми алергії з симптомами гострої респіра-
торної вірусної інфекції (ГРВІ). Треба пам’ятати, що 
ГРВІ має тенденцію або до завершення через тиждень, 
або до виникнення ускладнень у вигляді бактеріаль-
ного запалення. ГРВІ також розвивається зазвичай 
на тлі підвищеної температури й має інші симптоми 
(ломота в кістках, кашель, біль у горлі тощо). АР, 
як правило, не завершується за тиждень, також не має 
тенденції до погіршення стану, виділення з носа за-
звичай прозорі, температура не  підвищена. Людина, 
для якої характерні або часті епізоди ГРВІ (принаймні 
на його думку), або постійний нежить зі слизовими 

прозорими виділеннями з носа, почервонінням очей 
та чханням, має звернутися до лікаря для виключення 
або підтвердження діагнозу алергії.

За допомогою яких же немедикаментозних засобів 
можна сьогодні лікувати симптоми алергії? По-перше, 
це створення умов для гіпоалергенного побуту, здо-
ровий спосіб життя, боротьба з курінням, забруднен-
ням і пилом. Якщо під час прийому пацієнта в лікаря 
виникла підозра щодо алергії, він допоможе виявити 
точну причину (завдяки сучасним методам алергоді-
агностики) й призначить необхідні препарати. Слід 
зауважити, що сьогодні лікування АР є індивідуалізо-
ваним. Хворим призначають як антигістамінні засоби, 
так і препарати місцевої дії (сольові розчини, топічні 
глюкокортикостероїди). Відносно новим класом пре-
паратів є так звані інгібітори лейкотрієнових рецеп-
торів. Також поширеним є лікування алергії методом 
специфічної імунотерапії (введення алергенів у малих 
дозах для формування резистентності до них).

Лікароториноларинголог Максим Олександрович 
Овсієнко (Міський науково-практичний центр ендо-
скопічної риноларингології) розповів присутнім про 
різні форми ринітів, які хворий часто плутає з про-
явами алергії чи ГРВІ. Зокрема, лікар підкреслив, що 
є доволі багато причин тривалої закладеності носа й 
наявності слизових виділень (викривлення носової 
перетинки, поліпозний етмоїдит, гіпертрофія нижніх 
носових раковин тощо). Тому самолікування навряд чи 
буде ефективним, а ось шкідливим –  неодмінно. Мак-
сим Олександрович також підкреслив, що не можна 
довго чи навіть постійно використовувати судино-
звужувальні краплі для носа. Він закликав присутніх 
натомість звертатися до ЛОР-лікарів, які не лише ви-
значать причину нежитю, але й (у разі потреби) при-
значать консультацію алерголога.

Після виступів на лікарів чекало немало запитань. Зо-
крема, присутні цікавилися установами, до яких можна 
звертатися в разі підозри на АР чи хронічну ЛОР-пато-
логію. Багато запитань стосувалося вакцинації, профі-
лактики ГРВІ та її ускладнень, сучасних методів опе-
ративного лікування патології носа й навколоносових 
синусів і причин виникнення назальних поліпів. Дехто 
з присутніх зацікавився методами зниження алергона-
вантаження у власній оселі та на робочому місці. Лікарі 
дали вичерпні відповіді як у ході загальної дискусії, так 
і під час приватних розмов із працівниками.

Отже, така неабияка зацікавленість та активність 
працівників КП «Київпастранс» у ході дискусії ще раз 
підтвердили, що рівень знань про алергію серед насе
лення дотепер залишається незадовільним. Сподівати
мемося, що успішний досвід спільної ініціативи компанії 
«Гленмарк» і Київського міського алергоцентру «Життя 
без алергії» стане не тільки першим упевненим кроком 
масштабного проекту, але й прикладом для інших орга
нізацій і лікувальнопрофілактичних установ.

Підготувала Олена Риженко

«Життя без алергії» –  таку назву отримав  спільний проект Київського міського алергоцентру 
і фармацевтичної компанії «Гленмарк». Основною метою проекту стало підвищення рівня 
знань про навколишнє середовище, сучасні методи діагностики і лікування респіраторної 
алергії серед популяційних груп ризику.  До вашої уваги заходи проекту, які відбулися  
22 і 23 лютого за участю працівників комунального підприємства (КП) «Київпастранс».

Навчання пацієнта як перший крок до перемоги алергії

ЗУЗУ

О.Ю. Бачинська розповідає про причини  
розвитку й лікування АР

Працівники КП «Київпастранс»

«Гленмарк Фармасьютикалз Лімітед» (штаб-квартира 
розташована в м. Мумбаї,  Інд ія) –  м іжнародна 
інтегрована фармацевтична компанія, основою діяльності 
якої є наукові дослідження й розробка інноваційних 
лікарських засобів. Компанію внесено в ТОП-75 
фармацевтичних і біотехнологічних компаній світу 
(рейтинг SCRIP 100 2017 р.). Компанія «Гленмарк» посідає 
провідне місце у сфері розробки інноваційних молекул –  
нових хімічних та біологічних сполук. Наразі кілька 
інноваційних молекул компанії перебувають на різних 
етапах клінічних розробок. Ці молекули спрямовані 
в основному на лікування захворювань із запальною 
етіологією (астма/ХОЗЛ, ревматоїдний артрит тощо) 
та болю невропатичного й запального характеру.
Компанія широко представлена на ринках брендованих 
препаратів-дженериків у країнах, що розвиваються, 
у тому числі в Індії. Компанія «Гленмарк» має 16 заводів 
із виробництва готових лікарських засобів і субстанцій 
у 5 країнах, а також 6 науково-дослідницьких центрів. 
У «Гленмарк» працює понад 12 тис. співробітників 
різних національностей. Компанія «Гленмарк» присутня 
в СшА і країнах Західної Європи. Субстанції компанії 
представлені в більш як 80 країнах світу, у тому числі 
в СшА, деяких країнах ЄС, у Південній Америці та в Індії.

Довідка  ЗУ 

Тематичний номер • Лютий 2018 р. 



АНОНС СОБЫТИЙ
С 19 по 21 апреля в г. Любляна (Словения) будет проходить ежегодный конгресс 

Европейского общества кардиологов (ESC) EuroPrevent 2018. На заседании будут об-
суждаться следующие вопросы: оценка факторов риска, генетические предикторы 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), подходы телереабилитации, немедикамен-
тозные подходы сердечно-сосудистой профилактики, предикторы ответа на модифи-
кацию образа жизни, допинг среди спортсменов и профилактика внезапной смерти 
у атлетов, сон и его роль в профилактике ССЗ, значение здорового питания и физи-
ческих нагрузок для предотвращения развития и прогрессирования ССЗ. Ожидается, 
что конгресс посетят более 1200 специалистов со всего мира. Дополнительная инфор-
мация доступна по адресу: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/EuroPrevent

НОВОСТИ ВОЗ

ВОЗ подтвердила безопасность каннабидиола
14 декабря 2017 г. ВОЗ официально рекомендовала исключить каннабидиол 

(КБД) – химическое соединение, входящее в состав каннабиса, из международных 
перечней контро лируемых веществ.

Каннабидиол – одно из химических соединений, содержащихся в каннабисе (всего их 
около 200). Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости пришел к заключе-
нию, что в чистом виде каннабидиол не формирует зависимости и не причиняет вреда. 
Таким образом, поскольку в настоящее время сам по себе КБД не считается контроли-
руемым веществом (только как компонент экстрактов каннабиса), имеющаяся инфор-
мация не оправдывает изменения его статуса и не является основанием для внесения 
в соответствующие перечни.

Однако в случаях, когда КБД применяют в фармацевтике в качестве экстракта, 
на экстракты и настойки каннабиса распространяется действие Конвенции ООН 
о наркотических средствах 1961 года. Полный перечень экстрактов будет представ-
лен в июне 2018 г., когда комитет экспертов ВОЗ проведет всеобъемлющий обзор 
по каннабису и сопутствующим веществам.

Если то или иное вещество не включено в перечень контролируемых, это означает, 
что оно само, а также его производство и поставки не подлежат строгому междуна-
родному контролю. На страновом уровне решения по его правовому статусу должны 
приниматься национальными законодательными органами. В некоторых странах 
нормативные требования, касающиеся каннабидиола, были смягчены, и препараты, 
содержащие КБД, были отнесены к категории медицинской продукции. В числе таких 
стран Австралия, Канада, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, США.

ВОЗ не рекомендует использовать каннабидиол в медицинских целях. Предвари-
тельные данные исследований на животных и человеке (например, контролируемого 
исследования, результаты которого опубликованы в New England Journal of Medicine 
и др.) показывают, что он может иметь определенную терапевтическую ценность при 
приступах эпилепсии и подобных состояниях. В ряде случаев каннабидиол применялся 
для снижения интенсивности судорог во время эпилептических припадков. Кроме того, 
недавно в New England Journal of Medicine было опубликовано исследование, результаты 
которого указывают на его возможную эффективность при эпилептических припадках. 
Это означает, что в определенных случаях каннабидиол может быть использован в ме-
дицине, однако фактических данных пока недостаточно.

Официальный�адрес�ВОЗ:�http://who�int/

НОВОСТИ FDA

FDA одобрило первый биоаналог противодиабетического препарата Хумалог
11 декабря 2017 г. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствен-

ными средствами США (FDA) одобрило инсулин короткого действия под названием 
Адмелог/Admelog (инсулин лизпро), который показан с целью улучшения контроля 
уровня сахара в крови у взрослых и детей в возрасте старше 3 лет с сахарным диабетом 
(СД) 1 типа и взрос лых с СД 2 типа. Адмелог является первым биоаналогом препарата 
Хумалог/Humalog.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 30 млн 
человек в США страдают СД – заболеванием, которое повышает риск серьезных ос-
ложнений, включая сердечные заболевания, слепоту, повреждение органов нервной 
системы и почек. Улучшение контроля сахара в крови путем применения инсулина 
может существенно снизить риск некоторых из этих долгосрочных осложнений.

Aдмелог – это инсулин короткого действия, который может использоваться для луч-
шего контроля уровня сахара в крови. Инсулиновые препараты короткого действия, 
как правило, вводятся непосредственно перед едой, а также используются в инсули-
новых помпах. Инсулины длительного действия, такие как инсулин гларгин, инсулин 
деглудек и инсулин детемир, обычно используются для обеспечения фонового уровня 
инсулина и контроля сахара в крови между приемами пищи; они вводятся 1 или 2 раза 
в день. Хотя оба типа продуктов инсулина играют важную роль в лечении СД 1 и 2 типа, 
большую потребность в инсулине короткого действия имеют пациенты с СД 1 типа.

Адмелог можно вводить путем подкожной инъекции, подкожной инфузии (то есть 
с помощью инсулиновой помпы) или внутривенной инфузии. Дозирование пре-
парата индивидуальное и зависит от пути введения препарата, метаболических 
потребностей пациента и результатов гликемического контроля.

Наиболее распространенными побочными явлениями, связанными с использова-
нием Адмелога в клинических испытаниях, были гипогликемия, зуд и сыпь. Другие 
побочные действия, которые могут возникать на фоне применения препарата, вклю-
чают аллергические проявления, реакции в месте инъекций, а также утолщение или 
истончение жировой ткани в месте инъекции (липодистрофия). Препарат не следует 
использовать во время эпизодов гипогликемии или у пациентов с гиперчувствитель-
ностью к инсулину лизпро или одному из его компонентов. Адмелог SoloStar ручка или 
шприц должны использоваться строго индивидуально, даже несмотря на замену иглы.

Применение Адмелога может вызвать гипогликемию, иногда угрожающую жизни 
пациента. Следует информировать врача об изменениях в дозировании инсулина, 
сочетанном применении других препаратов, снижающих уровень глюкозы в крови, 
схемах питания, физической активности, контролировать функцию почек и печени. 
Использование  Адмелога может сопровождаться серьезными аллергическими ре-
акциями, включая анафилаксию. Также необходимо контролировать уровень калия 
в крови у пациентов с риском гипокалиемии.

Препарат производит компания Sanofi-Aventis U.S.

FDA одобрило первый препарат для лечения рака молочной железы 
с определенной наследственной генетической мутацией

12 января FDA расширило показания к применению препарата Линпарза/Lynparza 
(олапариб) и рекомендовало его использование для лечения пациенток с HER2-
отрицательным метастатическим раком молочной железы (РМЖ) со специфической 
мутацией в гене BRCA, которые ранее получали химиотерапию. Пациентов для ле-
чения с применением данного препарата следует отбирать на основе одобренного 
FDA генетического теста BRACAnalysis CDx.

«Этот класс препаратов уже используется для лечения прогрессирующего рака 
яичников с мутацией в гене BRCA, а теперь показал свою эффективность в лечении 
некоторых типов РМЖ с мутацией в гене BRCA, – отметил Richard Pazdur, директор 
Центра онкологических исследований FDA и действующий директор Управления 
гематологии и онкологических продуктов в Центре оценки и исследований лекар-
ственных средств FDA. – Это утверждение демонстрирует нынешнюю парадигму 
разработки лекарств, которая нацелена на основные генетические причины рака, 
зачастую характерные для разных типов рака».

РМЖ является наиболее распространенной формой рака в США. По оценкам На-
ционального института рака, в 2017 г. диагностировано свыше 252 тыс. новых слу-
чаев РМЖ, из них более чем в 40 тыс. будет иметь место летальный исход. Примерно 
20-25% пациентов с наследственными формами РМЖ и 5-10% с любым типом РМЖ 
имеют мутацию в гене BRCA. Ген BRCA участвует в восстановлении поврежденной 
ДНК, его роль заключается в предотвращении развития опухоли. Однако мутации 
этих генов могут привести к развитию определенных типов рака, включая РМЖ.

Линпарза является ингибитором PARP (поли(АДФ-рибоза)-полимеразы). PARP 
играет многофункциональную роль во многих клеточных процессах, включая репли-
кацию ДНК, репарацию, рекомбинацию, генную транскрипцию, клеточную пролифе-
рацию и гибель. Благодаря своей роли в стабилизации генома PARP функционирует 
как кофактор, препятствующий старению и подавляющий канцерогенез.

Безопасность и эффективность препарата в лечении РМЖ были показаны 
в рандомизированном клиническом исследовании с участием 302 пациенток 
с HER2-отрицательным метастатическим РМЖ с мутацией в гене BRCA. В ходе 
исследования оценивался период времени, в течение которого опухоль не имела 
значительного роста после лечения (выживаемость без прогрессирования). 
Медиана выживаемости без прогрессирования для пациентов, принимавших 
Линпарзу, составляла 7 мес по сравнению с 4,2 мес для пациентов, принимавших 
только химиотерапию.

Наиболее частые побочные эффекты при приеме препарата включали анемию, 
нейтропению, лейкопению, тошноту, усталость, рвоту, назофарингит, инфекцию 
дыхательных путей, грипп, диарею, суставную боль (артралгия/миалгия), дисгезию, 
головную боль, диспепсию, снижение аппетита, запор, стоматит. Серьезные по-
бочные явления включали развитие определенных видов рака крови или костного 
мозга (миелодиспластический синдром / острый миелоидный лейкоз) и воспаление 
легких. Препарат может нанести вред развивающемуся плоду, поэтому женщинам 
следует использовать эффективные методы контрацепции во время лечения. Жен-
щины, принимающие Линпарзу, должны отказаться от грудного вскармливания, 
поскольку это может нанести вред новорожденному ребенку.

Ранее лекарственное средство Линпарза получило одобрение FDA в качестве ме-
тода лечения пациенток с BRCA-мутированным, прогрессирующим раком яичников, 
получивших ≥3 курсов химиотерапии, а также в качестве поддерживающего метода 
лечения пациенток с рецидивирующим эпителиальным раком яичников, фаллопи-
евых труб и первичным перитонеальным раком, которые полностью или частично 
ответили на химиотерапию.

Препарат производит компания AstraZeneca Pharmaceuticals LP. Анализатор 
BRACAnalysis CDx производит компания Myriad Genetic Laboratories Inc.

FDА объявило о новых мерах по защите детей от серьезных рисков, 
связанных с приемом препаратов от кашля и простуды,  
содержащих опиоиды

11 января FDA объявило об ограничении назначения детям младше 18 лет средств 
от кашля и простуды, содержащих опиоидные вещества – кодеин или гидрокодон, 
поскольку серьезные риски применения этих лекарств перевешивают потенциальную 
пользу в указанной группе пациентов.

Известно, что кодеин является алкалоидом опия, который получают полусинте-
тическим путем. По химическому строению он близок к морфину, но болеутоляю-
щее действие у него выражено слабее. Кодеин обладает способностью уменьшать 
возбудимость кашлевого центра. Гидрокодон также является полусинтетическим 
опиоидом, синтезируемым из кодеина. Это наркотический аналгетик, который ис-
пользуется в пероральной форме для облегчения от умеренной до сильной боли, 
но также обычно принимается в жидкой форме как противокашлевое средство.

После внесения изменений FDA в маркировку препаратов останется указание 
на использование данных лекарственных средств только у пациентов старше 18 лет. 
Кроме того, будет добавлена информация о безопасности применения этих пре-
паратов у взрослых пациентов, включая предупреждение о риске злоупотребления, 
передозировки, зависимости и смерти, а также замедленного или затрудненного ды-
хания, которое может произойти в результате воздействия кодеина или гидрокодона.

«Учитывая распространение эпидемии опиоидной зависимости, мы обеспокоены 
нежелательным воздействием опиоидов, особенно среди маленьких детей. Из-
вестно, что любое воздействие опиоидных препаратов может привести к зависи-
мости в будущем. Стало ясно, что использование отпускаемых по рецепту опиоидов 
для лечения кашля и простуды у детей сопряжено с серьезными рисками, которые 
не оправдывают их применение в этой уязвимой группе населения, – заявил глава 
FDA Scott Gottlieb. – Крайне важно защитить детей от ненужного воздействия ле-
карств от кашля, содержащих кодеин или гидрокодон. В то же время мы объясняем 
родителям, что лечение кашля и простуды возможно без использования опиоидных 
препаратов».

Необходимые изменения в области маркировки безопасности данных препаратов 
основаны на обширном обзоре имеющихся данных и экспертных советов, которые 
изучали применение опиоидов у детей. Наиболее частыми побочными эффектами 
при их использовании являются сонливость, головокружение, тошнота, рвота, запор, 
одышка и головная боль.

Официальный�сайт�FDA:�www�fda�gov

Подготовила Ольга Татаренко

ПРО ГОЛОВНЕÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ
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АЛЕРГОЛОГІЯ 
ОГЛЯД

Взаємозв’язок АР та БА
У 1999 році B.J. Undem і співавт. виявили, що механічне й хі-

мічне подразнення рецепторів носових пазух може призводити 
до розвитку ядухи, виникнення кашлю та бронхоспазму. Вод-
ночас результати тривалого (протягом 23 років) спостереження 
показали наявність більш тяжкого перебігу АР у пацієнтів 
із БА (W.A. Greisner et al., 2000).

У хворих на АР рівні оксиду азоту й загального сироват-
кового імуноглобуліну E були достовірно вищими, ніж у па-
цієнтів без АР. У хворих на АР, котрі отримували адекватне 
лікування риніту, було досягнуто такого самого контролю 
астми, як і у пацієнтів без АР (E. Groot et al., 2012).

Алергічний та неалергічний риніт мають схожі прояви й 
можуть поєднуватися в одного й того самого пацієнта, тому 
їх тяжко диференціювати (J. Bousquet et al., 2008). Утім, і алер-
гічний, і неалергічний риніт у 44-68% випадків асоціюється 
з астмою (K. Dobashi et al., 2003; M. Okada et al., 2009).

Коморбідність АР і БА зумовлена гістологічною, фізіо-
логічною та імунохімічною подібністю дихальних шляхів 
(G.J. Braunstahl et al., 2005). На користь цього твердження 
також вказують результати інших досліджень, у ході яких 
було виявлено чітку кореляцію між АР і тяжкістю перебігу БА 
(M. Cazzola et al., 2011; A. Bush et al., 2011; S. Baldacci et al., 2012; 
J. Bousquet et al., 2012).

Хронологічний зв’язок між АР і БА був підтверджений 
у шведському масштабному когортному досліженні BAMSE, 
у ході якого виявилося, що в дитячому віці астма здебіль-
шого поєднується з атопічним дерматитом (АД) та АР, тоді 
як риніт і АД часто бувають ізольованими. Коморбідність 
зростає з віком дитини; поєднання астми й риніту із/або АД 
траплялося у 38% випадків до 1 року і збільшувалося до 67% 
у віці 12 років (N. Ballardini et al., 2012).

Єдність патогенезу  
алергічного запалення при АР та БА 

Встановлено, що верхнім та нижнім дихальним шляхам 
властиві подібні запальні реакції на дію різних тригерних 
факторів (алергени, віруси, бактерії, полютанти). Схожі 
імунні реакції розвиваються у різних відділах дихальної 
системи за участю медіаторів запалення й цитокінів, а також 
макрофагів, еозинофілів, мастоцитів і Т-лімфоцитів.

Запалення у верхніх та нижніх дихальних шляхах, що роз-
вивається у відповідь на дію тригерних факторів, призводить 
до формування гіперреактивності зі збільшенням кількості 
назального та бронхіального секретів. Результатом цих процесів 
є прогресуюче зменшення просвіту дихальних шляхів, що від-
бувається за участю різних механізмів. Так, у порожнині носа 
це зумовлено переповненням кавернозних синусів, а у брон-
хах –  спазмом гладкої мускулатури. Хронічне запалення при-
зводить до структурних змін як у порожнині носа, так і у брон-
хах, проте процеси ремоделювання є більш характерними для 
нижніх дихальних шляхів (J.B. Watelet et al., 2006).

Лейкотрієновий шлях розвитку алергії 
Незважаючи на розмаїття алергенів, їх патохімічний 

вплив на організм людини має подібну картину, провідну 
роль у якій відіграє так званий каскад арахідонової кислоти. 
Лейкотрієни (LT), що утворюються з арахідонової кислоти 
шляхом дії на неї ферменту 5-ліпоксигенази, є важливими 
медіаторами ранньої та пізньої фази алергічного запалення, 
біологічні ефекти яких реалізуються внаслідок їх зв’язування 
із G-протеїнами.

Лейкотрієни синтезуються у клітинах дихальних шляхів 
(альвеолярні макрофаги й мастоцити) та запального інфільт-
рату (еозинофіли й нейтрофіли) при їх активації. Лейкотрі-
єнові рецептори (ЛТР) містяться на еозинофілах, базофілах, 
мастоцитах, макрофагах, моноцитах та дендритних клітинах, 
а також на клітинах гладеньких м’язів та бокалоподібних 
клітинах. Той чи інший лейкотрієновий ефект розвивається 
залежно від виду клітин.

Лейкотрієни – мультифункціональні медіатори алергії 
Загалом відомі два класи лейкотрієнів: LTB4, котрі пе-

реносять гідроксильні групи, та цистеніл-лейкотрієни 
(CysLT) –  LTC4, LTD4 й LTE4, що переносять амінокис-
лотні групи. Перший клас є хемоатрактантом для більшо-
сті видів лейкоцитів. CysLT відіграють роль на етапі пре-
зентації антигена дендритним клітинам, сприяють хемо-
таксису еозинофілів у тканини, беруть участь у складних 

взаємодіях між  медіаторами запалення, опосередковують 
 бронхоконстрикцію, гіперсекрецію слизу, підвищення про-
никності судин, зниження мукоциліарного кліренсу, пролі-
ферацію гладких м’язів бронхів. При цьому CysLT у підви-
щенні судинної проникності мають більший потенціал, аніж 
гістамін, а бронхоспазм, хоч і розвивається повільніше, нато-
мість є більш тривалим. Тому терапія, що не впливає на лей-
котрієновий шлях алергічного запалення, часто виявляється 
неефективною. CysLT також стимулюють диференціювання 
міофібробластів, що сприяє розвитку субепітеліального фі-
брозу та ремоделюванню дихальних шляхів (K. Hisamatsu et 
al., 1996; S.C. Lazarus et al., 1998). ЛТР, що містяться на базо-
філах, моноцитах, мастоцитах й активованих Т-лімфоцитах, 
підтверджують зв’язок між CysLT та запаленням дихальних 
шляхів при БА (A. Sampson et al., 2003).

У дослідженні F. Braccioni і співавт. (2002) встановлено, що 
CysLT здатні гальмувати апоптоз еозинофілів, підсилю-
вати їхню проліферацію у кістковому мозку та стимулювати 
їх вивільнення у кровоносне русло, що у підсумку призво-
дить до еозинофілії у дихальних шляхах. В іншому дослі-
дженні було підтверджено проліферативний, хемотактичний 
та антиапоптичний ефекти впливу CysLT1 на еозинофіли 
(L. Fregonese et al., 2002).

S.J. Galli і співавт. (2005) у процесі вивчення ролі мастоцитів 
у генерації адаптивної імунної відповіді при алергічних захво-
рюваннях встановили, що активація цих клітин асоціюється 
з виділенням таких бронхоконстрикторних медіаторів, як гіста-
мін, простагландин D2 і CysLT.

S.T. Holgate і співавт. (2003) представили нову парадигму 
патогенезу астми, у якій надмірне запалення внаслідок дії 
CysLT призводить до проліферації міофібробластів та суб-
епітеліального депонування колагену. Цей процес робить 
CysLT потужним агоністом скорочення гладких м’язів ди-
хальних шляхів і клінічно проявляється як гіпертрофія та гі-
перплазія при тяжкій персистуючій БА.

Отже, CysLT є мультифункціональними медіаторами при 
АР і БА. Вони беруть участь у патогенезі цих захворювань 
у ранній та пізній фазах алергічної відповіді. У підсумку 
це призводить до набряку, гіперсекреції, бронхоспазму 
та розвитку симптомів риніту. Пригнічення синтезу CysLT 
як важливих медіаторів алергічної реакції, а також блокаду 
їхньої дії на органи-мішені неможливо повністю реалізувати 
за допомогою антигістамінних препаратів та ГКС. Відпо-
відно, з’являється необхідність застосування інгібіторів LT 
або антагоністів ЛТР (ЛТРА).

Антимедіаторна терапія.  
Перспективи застосування ЛТРА 

Завдяки впливу на лейкотрієновий шлях розвитку запа-
лення ЛТРА допомагають зменшити набряк, гіперсекрецію 
та бронхоспазм при АР і БА. Серед відомих представників 
цієї групи препаратів (зафірлукаст, зілеутон, монтелукаст) 
найкраще вивченим та найбільш ефективним є монтелукаст –  
специфічний конкурентний антагоніст CysLT1- рецепторів 
у дихальних шляхах (R.B. Muijsers et al., 2002). Сьогодні отри-
мано чимало даних щодо застосування монтелукасту як засобу 
монотерапії, так і в комбінації з іншими групами препаратів.

У 2007 році J.A. Lagos і G.D. Marshall опублікували науковий 
огляд, у якому називають ЛТРА «унікальним класом медика-
ментів», котрі необхідно впроваджувати в терапію АР.

Переваги застосування монтелукасту порівняно з плацебо 
доведено для дорослих із сезонним АР стосовно усіх назальних 
та очних симптомів.

Монтелукаст у комбінації з антигістамінним засобом другого 
покоління зменшує алергічне запалення слизової оболонки 
носа; таку комбінацію можна застосовувати і для профілактики 
симптомів сезонного АР (H. Philip et al., 2002; E.O. Meltzer et 
al., 2000). За даними J.A. Lagos і співавт. (2007) така терапія за 
ефективністю є співставною із застосуванням ІГКС.

Цікаві дані отримали V. Modgill і співавт. (2010): у ході 
дослідження ефективності комбінованої з монтелукастом те-
рапії АР порівняно із стандартними засобами було виявлено, 
що додавання монтелукасту не тільки покращує контроль 
симптомів (особливо нічних), але не викликає психомотор-
них порушень.

Згідно з оновленими рекомендаціями GINA (The Global 
Initiative for Asthma, Глобальна ініціатива з бронхіальної 
астми) застосування ЛТРА сьогодні розглядають як складову 
базисної терапії БА. Монтелукаст викликає бронходилатацію 
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значення препарату разом із b

2
-агоністами не тільки забезпе-

чує підсилення бронходилатаційного ефекту, а й допомагає 
пришвидшити його (R. Dockhorn, 2000).

Терапія монтелукастом пригнічує бронхоспазм як на ран-
ній, так і на пізній стадіях, знижує реакцію дихальних шляхів 
на антигени, зменшує кількість еозинофілів у  периферичній 
крові та в мокротинні у дорослих та дітей, покращує клініч-
ний контроль БА.

Великого значення набуває іще один аспект призначення 
комбінованої терапії ЛТРА з ІГКС: можливість зниження 
дози останніх у процесі лікування, що сприятиме значному 
підвищенню комплаєнсу пацієнтів. Так, в одному з дослі-
джень було показано, що на тлі комбінованої базисної терапії 
з монтелукастом протягом 20 тиж вдалося зменшити дозу 
ІГКС у середньому на 17% порівняно з вихідною. Водночас 
у пацієнтів, які отримували комбінацію ІГКС із плацебо, 
за той самий період доза ГКС зросла у середньому на 64% від 
вихідної (W. Phipatanakul et al., 2003).

В іншому дослідженні автори виявили, що отримання 
комбінації монтелукасту з малими дозами ІГКС протягом 
12 тиж демонструвало гарний лікувальний ефект у пацієнтів 
похилого віку з легкою БА, симптоми якої не повністю кон-
тролювалися в умовах монотерапії ІГКС (Y.M. Ye et al., 2015).

У дорослих пацієнтів із постнавантажувальним брон-
хоспазмом монтелукаст сприяє покращенню газообміну 
під час фізичних навантажень і сприяє підвищенню праце-
здатності (S. Steinshmann et al., 2004). Навіть невелика доза 
(5 мг) монтелукасту блокує процес стимульованої LT-бронхо-
констрикції.

Згідно з даними дослідження J. van Adelsberg і співавт. (2005) 
монтелукаст також можна використовувати як стартовий пре-
парат для превентивної терапії легкої БА.

Незважаючи на те що монтелукаст не є першою лінією 
терапії у пацієнтів з ізольованим АР, у разі поєднання БА 
з ринітом цей препарат має значні переваги, оскільки завжди 
необхідно враховувати суму потенціальних небажаних ефек-
тів інших засобів. Так, у дослідженні RADAR (n=1004) було 
продемонстровано, що монтелукаст для адитивної терапії є 
ефективним у досягненні контролю АР і БА у пацієнтів із не-
контрольованим перебігом цих захворювань, які отримували 
ІГКС або ІГКС / ТДБА (P.K. Keith et al., 2009).

Згідно з даними K.L.E. Hon і співавт. (2014) за тривалого 
застосування монтелукаст може бути ефективною й безпеч-
ною альтернативою для контролю астми.

У педіатричній практиці завжди існувала проблема пра-
вильного використання інгаляційних пристроїв, що деякою 
мірою сприяла розвиткові стероїдофобії у батьків. У дітей 
із легкою БА монтелукаст є альтернативою низьким дозам 
ІГКС завдяки співставній ефективності та зручності застосу-
вання. Крім того, за недостатньої ефективності низької дози 
ІГКС додавання монтелукасту є альтернативою збільшенню 
дози гормонів. У великому мультицентровому дослідженні 
(n=689 дітей із БА віком від 2 до 5 років) було встановлено, що 
на відміну від плацебо монтелукаст у дозі 4 мг/добу сприяв 
значному досягненню контролю симптомів і знижував по-
требу у використанні ІГКС (B. Knorr et al., 2001).

Пероральна форма монтелукасту характеризується висо-
ким профілем безпеки й доброю переносимістю у пацієнтів 
незалежно від віку. Частота небажаних ефектів, що виникають 
у хворих на тлі терапії монтелукастом, не відрізняється від 
такої у групі плацебо (B. Knorr et al., 2001; A. Becker et al., 2004), 
а тривалий його прийом (понад 1,5 року) не збільшує частоту 
і характер небажаних ефектів препарату (W. Storms et al., 2001).

У ході фармакокінетичних досліджень було показано, що 
профілі концентрації жувальних таблеток по 4 мг у дітей 
віком від 2 до 5 років аналогічні профілю концентрації таб-
леток по 5 мг у дітей віком 6-14 років і таблеток у дозі 10 мг 
для дорослих.

В Україні успішно застосовують пероральний монте-
лукаст Монтел (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ») у формі 
жувальних таблеток, що містять добові дози 5 і 10 мг мон-
телукасту, для дітей віком 6-14 років та дорослих. Також 
зареєстрована нова форма препарату Монтел (монтелукаст)  
у добовій дозі 4 мг для дітей віком від 2 до 5 років.

В усіх вищеозначених дозуваннях Монтел є доступним, 
ефективним та безпечним у терапії БА, АР або їх поєднанні 
для дітей віком від 2 років.

Висновки
• АР є предиктором розвитку астми й часто поєднується 

з нею; наявність АР значно ускладнює контроль астми.
• У пацієнтів, які отримували адекватне лікування АР, 

астма контролюється так само, як і у пацієнтів без риніту.
• Додавання монтелукасту (Монтел) сприяє стабілізації 

симптомів завдяки універсальному впливу на хронічне алер-
гічне запалення.

• Належна якість, зручна форма випуску, високий про-
філь безпеки та економічна доступність монтелукасту 
 (Монтел) значно підвищує комплаєнтність препарату неза-
лежно від віку пацієнтів.

Підготувала Наталія Позднякова

Монтелукаст: місце у терапії алергічного риніту  
та бронхіальної астми

Бронхіальна астма (БА) та алергічний риніт (АР) –  хронічні алергічні захворювання, які найчастіше 
трапляються у дорослих та дітей. За останні 10 років поширеність цих недуг зросла майже вдвічі. 
Слід зауважити, що АР є незалежним фактором розвитку БА, а обидва ці захворювання вважаються 
коморбідними. Так, згідно з результатами численних епідеміологічних досліджень у 30-40% хворих 
на АР констатують БА, а частота асоціації астми з АР становить ≥80%. При неконтрольованих симптомах 
риніту збільшується частота нападів астми, незапланованих звернень до лікаря, за невідкладною 
допомогою, госпіталізацій. Сучасна фармакотерапія БА та АР включає системні та інтраназальні 
глюкокортикостероїди (ГКС), антигістамінні препарати, деконгестанти, інтраназальні антихолінергічні 
препарати тощо. Проте в останні роки дедалі більше привертають до себе увагу альтернативні 
й безпечні можливості фармакотерапії цих захворювань, такі як антилейкотрієнові препарати. Ця група 
препаратів не тільки безпосередньо впливає на алергічне запалення, а й дає змогу зменшувати дози 
стандартних засобів, зокрема ГКС, що має особливе значення для пацієнтів із стероїдофобією.

ЗУ

Тематичний номер • Лютий 2018 р. 






