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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯОГЛЯД

Спастические сокращения, сопутствую-
щие органической патологии (пилороспазм 
при язвенной болезни, спазм шейки желч-
ного пузыря при желчнокаменной болезни 
(ЖКБ) и  др.), носят вторичный характер 
и усугубляют болевой синдром, вызванный 
основным деструктивным, воспалитель-
ным или неопластическим процессом [1]. 
При функциональных расстройствах спазм 
гладкой мускулатуры может быть ведущим 
симптомом заболевания, являясь главной 
причиной боли и вызывая нарушение функ-
ции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [2]. 
Функциональные заболевания ЖКТ имеют 
место у  15-20% населения и  отличаются 
высокой стоимостью диагностических 
процедур, необходимых для дифференци-
ального диагноза с органической патоло-
гией пищеварительного тракта [3]. В США 
прямые затраты на диагностику и терапию 
данной группы заболеваний составляют 
от 1,7 до 10 млрд долларов, а непрямые – пре-
вышают 20 млрд долларов ежегодно [4].

Спазмолитические лекарственные пре-
параты являются основным средством ку-
пирования висцеральной абдоминальной 
боли. Расслабление гладкомышечных клеток 
сопровождается снижением тонуса стенки 
полого органа и внутрипросветного дав-
ления. Спазмолитики не только купируют 
боль, но и способствуют восстановлению 
пассажа содержимого и улучшению крово-
снабжения стенки органа [5]. Назначение 
спазмолитиков не сопровождается непо-
средственным вмешательством в механизмы 
болевой чувствительности и не затрудняет 
диагностику острой хирургической патоло-
гии. Кроме того, спазмолитики – наиболее 
распространенный класс препаратов, боль-
шинство из которых разрешены для безре-
цептурного отпуска и могут применяться без 
назначения врача [6].

Классификация
Спазмолитики представляют собой раз-

нородную группу препаратов разных фар-
макологических классов, отличающихся 
по механизму и избирательности действия. 
В зависимости от механизма действия спаз-
молитики делятся на нейротропные и мио-
тропные (рис. 1) [7-9].

Механизм действия 
и фармакологические эффекты

Нейротропные спазмолитики (М-холино-
блокаторы, или холинолитики). Блоки-
руют процесс передачи нервных импуль-
сов в  вегетативных ганглиях и  нервных 
окончаниях; осуществляют конкурентную 
блокаду М1, 2, 3-холинорецепторов мембран 
гладкомышечных клеток, что препятствует 
деполяризации клеточной мембраны [7]. 
Это ведет к снижению тонуса и фaзических 
сокращений миоцитов полых органов, что 
уменьшает внутрипросветное давление 
и  устраняет ощущение боли. М-холино-
блокаторы, как и все спазмолитики, спо-
собствуют восстановлению пассажа содер-
жимого полого органа, улучшая кровоснаб-
жение его стенки.

Миотропные спазмолитики уменьшают 
мышечный тонус путем прямого воздействия 

на гладкомышечные клетки, благодаря чему 
являются препаратами выбора в  лечении 
абдоминальных и других болей, связанных 
со спазмом гладкой мускулатуры [10].

Действие блокаторов натриевых каналов 
основано на  нарушении деполяризации 
мембраны гладкомышечных клеток ЖКТ, 
снижении проницаемости мембраны для 
внеклеточного натрия, а кроме того, на кос-
венном подавлении выхода калия из клетки. 
Результатом этого является нарушение 
процесса деполяризации и блокирование 
внутри клеточных кальциевых депо.

Механизм действия мебеверина осно-
ван на блокаде быстрых натриевых и мед-
ленных кальциевых каналов на мембране 
миоцита, что замедляет ее деполяризацию 
и  препятствует сокращению мышечных 

волокон. Мебеверин обладает высокой 
тропностью к гладкомышечным клеткам 
органов ЖКТ. Наряду с антиспастическим 
эффектом данный препарат оказывает про-
кинетическое действие, препятствуя раз-
витию гипотонии [11].

Блокаторы кальциевых каналов селек-
тивно блокируют кальциевые каналы внеш-
ней мембраны гладкомышечных клеток 
ЖКТ, что предупреждает его поступление 
внутрь клетки и взаимодействие с кальмо-
дулином [12]. В результате происходят сни-
жение перистальтики выходного отдела же-
лудка и толстой кишки, антиперистальтики 
желудка и уменьшение рефлюкса, а также 
релаксация привратника.

Что касается ингибиторов фосфодиэстеразы, 
то следует вспомнить, что молекулы цАМФ 

и цГМФ в цитоплазме клетки образуются 
из неактивных монофосфатов (АМФ и ГМФ); 
цАМФ и цГМФ снижают содержание ионов 
кальция в  цитоплазме и  способствуют 
уменьшению сократительной активности 
клетки. Фермент фосфодиэстераза IV типа, 
содержащаяся преимущественно в гладко-
мышечных клетках ЖКТ, катализирует 
обратное превращение цАМФ и  цГМФ 
в АМФ и ГМФ. Медикаментозная блокада 
фосфодиэстеразы IV способствует расслаб-
лению гладкомышечных клеток. Ингиби-
торы фосфодиэстеразы IV типа также сни-
жают активность кальмодулина.

Механизм действия нитратов таков: вза-
имодействие с SH-группами специфиче-
ских рецепторов образует нитрозотиолы, 
при денитрации которых под действием 
цитохрома Р450 образуется оксид азота. 
Последний активирует гуанилатциклазу 
и ведет к образованию цГМФ в клетке, ко-
торый обусловливает расслабление гладко-
мышечных клеток.

Точки приложения основных групп спаз-
молитиков представлены на рисунке 2 [7].

Несмотря на то что многие препараты 
достаточно давно используются в  кли-
нической практике, их фармакокинетика 
 изучена недостаточно (табл. 1). Более того, 
лекарственные средства представлены 
в виде таблеток, капсул, растворов для инъ-
екций, при этом наибольшее количество 
публикаций посвящены исследованиям таб-
летированных форм. Так, мебеверин имеет 
такие лекарственные формы, как капсулы 
и таблетки с пролонгированным высвобож -
дением, а также таблетки, покрытые оболоч-
кой [7]. Мебеверин – сложный эфир. Он бы-
стро гидролизуется на этапе пресистемной 
элиминации при взаимодействии с фер-
ментами – эстеразами – до 3,4-диметокси-
бензойной (вератровой) кислоты и мебеве-
ринового спирта, поэтому концентрации 
лекарственного вещества в плазме крови 
очень низкие. Мебевериновый спирт окис-
ляется до мебевериновой кислоты, которая 
подвергается деметилированию с образо-
ванием деметилмебевериновой кислоты. 
Действием данных метаболитов обусловлен 
фармакологический эффект препаратов ме-
беверина [13].

При сравнении фармакокинетики мебе-
верина в форме таблеток и капсул с пролон-
гированным высвобождением по данным 
анализа фармакокинетических парамет-
ров только деметилированной мебевери-
новой кислоты как при однократном, так 
и при многократном приеме установлено, 
что максимальная концентрация в плазме 
крови (Cmax) деметилированной мебевери-
новой кислоты после приема капсул в 3 раза 
ниже, площадь под фармакокинетической 
кривой «концентрация – время» (AUC0-t) 
в 1,5 раза выше, а период полувыведения – 
в 2,5 раза длиннее, чем после приема табле-
ток [13]. Это позволило авторам заключить, 
что двукратный прием капсул мебеверина 
с  пролонгированным высвобождением 
в дозировке 200 мг эквивалентен трехкрат-
ному приему таблеток в дозировке 135 мг. 

Клиническая фармакология 
спазмолитических средств, применяющихся 

в гастроэнтерологии
В патогенезе многих заболеваний важную роль играют спастические реакции гладкой мускулатуры 
висцеральных органов. Спазм ухудшает кровоснабжение затронутого органа или ткани, а также может 
инициировать развитие патологического процесса. Спазм часто сопровождается болью разной интенсивности.

А. Н. Беловол, д.м.н., профессор, И. И. Князькова, д.м.н., профессор, кафедра клинической фармакологии и внутренней медицины  
Харьковского национального медицинского университета

                                            
                                          А. Н. Беловол

          И. И. Князькова

Таблица 1. Особенности фармакокинетики некоторых спазмолитических средств

Почечная 
экскреция, %

Связывание 
с белками 
плазмы, %

Клиренс Т1/2, ч Тmax, ч Сmax, нг/мл

М-холиноблокаторы
Атропина  
сульфат 57±8 14-22 8±4 мл/мин/кг 

↓ пожилые 3,5±1,5 0,15±0,04 2,6±0,5

Платифиллина 
гидротартрат 60 18 2

Гиосцина 
бутилбромид 2-5 4,4 881-1420 л/мин 6,2-0,2 2 0,11-2,04

Миотропные спазмолитики
Ингибиторы ФДЭ

Бенциклан 94 30-40 40 л/ч 6-10 3

Дротаверин >50% 95-98 7-12 per os 
0,45-1

Папаверина 
гидрохлорид

выводится почками 
в виде метаболитов 90 0,5-2

Аминофиллин выводится почками,  
10% – в неизмененном виде 60 per os  

5-10

Тримебутина 
малеат 70 5 12 1-2 36,7

Донаторы оксида азота

Динитрата 
изосорбид внутрь <1% 28 46 (38-59) 0,7 0,3 42 нмоль/л

Нитроглицерин под язык <1% – 192 мл/мин/кг 2,3 мин под язык 
0,09

под язык  
1,9 нг/мл

Блокаторы кальциевых каналов

Пинаверия 
бромид

незначительная часть; 
в основном выводится 

с желчью 
97 1,5 1

Отилония 
бромид

0,7% – с мочой;  
97,1% – с калом 97 4 2 22±17 нг/мл

Блокаторы натриевых каналов

Мебеверин главным образом почками 97 5,77 3 804
Примечания: Т1/2 – период полувыведения; Тmax – максимальная концентрация в плазме крови. 

Рис. 1. Классификация спазмолитических лекарственных средств
Примечание: ФДЭ – фосфодиэстераза.

Неселективные:
• ингибиторы 
ФДЭ: дротаверин, 
папаверин, альверин, 
аминофиллин, 
бенциклан;
• донаторы оксида 
азота: динитрата 
изосорбид, 
нитроглицерин, 
натрия нитропруссид

Селективные:
• блокаторы Na+-
каналов: мебеверин
• блокаторы Са2+-
каналов: отилония 
бромид, пинаверия 
бромид

Холинолитики:
блокаторы М-холинорецепторов

Неселективные: Селективные:

атропин, апрофен, 
гиосцин, платифиллин

блокаторы 
М1-рецепторов 
(пирензепин)

Спазмолитики

Нейротропные
Воздействуют на проведение нервного импульса

Миотропные
Воздействуют на гладкомышечные клетки

Продолжение на стр. 4.
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В недавнем исследовании [14] по изучению 
фармакокинетики  мебеверина отмечено, 
что между концентрациями мебевериновой 
и деметилированной мебевериновой кислот 
в плазме крови в период с 0,5 по 8,0 ч после 
приема  лекарственного средства имеется 
достоверная положительная корреляция. 
При этом время наступления максимальной 
концентрации данных метаболитов в плазме 
достоверно не различалось [14].

Особенности фармакодинамики
М-холиноблокаторы – мощные спаз-

молитические средства. Эти препараты 
также оказывают антисекреторное влия-
ние. Особенностью действия М-холино-
блокаторов является определенная селек-
тивность в  отношении верхних отделов 
ЖКТ. М-холинорецепторы неравномерно 
распределены в ЖКТ: наибольшая плот-
ность – в  слизистой оболочке желудка, 
далее в  порядке убывания идут толстая 
кишка: прямая, слепая и тощая – двенад-
цатиперстная. В связи с этим препараты 
указанной группы эффективнее влияют 
на моторику желудка, а не толстого кишеч-
ника (табл. 2).

Блокаторы натриевых каналов практи-
чески селективно расслабляют гладкие 
мышцы пищеварительного канала, пре-
имущественно толстой кишки, не  влияя 
на гладкомышечные элементы стенки со-
судов [15].  Мебеверин оказывает прямое 
действие на  гладкую мускулатуру ЖКТ, 
устраняет спазм без влияния на нормальную 
перистальтику кишечника, не обладает анти-
холинергическим действием [16].

Селективные блокаторы кальциевых 
каналов действуют местно на протяже-
нии всего кишечника с преимуществен-
ным воздействием на его нижние отделы. 
У  селективных блокаторов кальциевых 
каналов гладких мышц ЖКТ отсутствуют 
системные холинолитические эффекты 
и системное вазодилатирующее и кардио-
тропное действие, свойственное блокато-
рам кальциевых каналов группы нифеди-
пина [17].

Ингибиторы фосфодиэстеразы имеют 
ряд особенностей. Дротаверин является 
селективным ингибитором изоформы 
фосфо диэстеразы IV типа, которая уча-
ствует в регуляции контрактильной ак-
тивности кишечника, мочевыводящих 
путей, миометрия. Папаверин проявляет 
меньшую избирательность действия в от-
ношении фосфодиэстеразы IV [7]. Бенци-
клан обладает свойствами неселективного 
ингибитора фосфодиэстеразы и оказывает 
не только спазмолитический, но и выра-
женный сосудорасширяющий эффект [7].

Нитраты вызывают расслабление глад-
ких мышц желчных путей, пищевода, эзо-
фагального сфинктера и сфинктера Одди, 
мочеточника, матки, бронхов; уменьшают 
периферическое венозное и артериальное 
сопротивление, вызывая снижение потреб-
ности миокарда в кислороде и уменьшая 
работу сердца. Дилатация коронарных ар-
терий приводит к улучшению кровотока 
в зоне ишемии и купированию приступов 
стенокардии.

Показания к применению
Благодаря быстрому и длительному эф-

фекту, а также сложному механизму дейст-
вия спазмолитические средства могут при-
меняться в различных областях клинической 

медицины. Показаниями к применению в га-
строэнтерологии являются:

• симптоматическое лечение болей, дис-
комфорта и нарушений моторики при спаз-
мах кишечника, синдроме раздраженного 
кишечника (СРК) и других заболеваниях, 
сопровождающихся спастической дискине-
зией толстой кишки;

• симптоматическое лечение болей, свя-
занных с функциональными расстройствами 
желчевыводящих путей;

• подготовка к эндоскопическому/рентге-
нологическому исследованию ЖКТ с кон-
трастированием (гиосцина бутилбромид, 
пинаверия бромид).

Выбор спазмолитика в каждом конкрет-
ном случае абдоминальной боли зависит 
от локализации спазма и выраженности 
спазмолитического эффекта препарата. 
К  спазмолитикам с  высоким профилем 
безопасности относятся спазмолитики 
групп блокаторов кальциевых и натрие-
вых каналов.

Известно, что пациентам с острыми бо-
лями в животе противопоказаны спазмоли-
тические препараты и аналгетики до опреде-
ления причины боли.

Клиническая эффективность 
спазмолитических средств 
на примере мебеверина

Анализ литературы свидетельствует, что 
начиная с 1965 г., после внедрения в клини-
ческую практику препарата, были проведены 
многочисленные исследования по оценке его 
эффективности и безопасности. Так, в ис-
следовании И. Д. Лоранской и  соавт. [21] 
установлено, что у больных гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), в том 
числе эндоскопически негативной, а также 
у пациентов с гастродуоденитом и наличием 
дуо деногастрального рефлюкса применение 

 мебеверина повышает эффективность тера-
пии, приводит к купированию или уменьше-
нию болевого и диспепсического синдромов, 
оптимизации качества жизни. Авторы за-
ключили, что мебеверин является препара-
том выбора для нормализации моторных на-
рушений гастродуоденальной зоны. В другом 
исследовании [22] с участием 150 больных 
ГЭРБ подтверждено, что включение в состав 
комплексной терапии домперидона и мебе-
верина способствует повышению клиниче-
ской эффективности лечения ГЭРБ и вос-
становлению функционального состояния 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

Применение миотропного селективного 
спазмолитика мебеверина у лиц с билиарной 
патологией, включая ЖКБ, в короткие сроки 
приводит к  купированию клинических 
симп томов болезни (болевого и диспепси-
ческого синдромов), а также к нормализации 
процессов желчеотделения и желчеобразова-
ния. Так, по данным О. Н. Минушкина [18], 
 положительный ответ на терапию мебеве-
рином наблюдается у 90% лиц с дисфунк-
циональными расстройствами билиарного 
тракта. На фоне приема препарата купирова-
ние болей в правом подреберье наблюдается 
уже через 14 дней у значительной части па-
циентов с ЖКБ (85%) и постхолецистэктоми-
ческим синдромом (40%). Клинико-функци-
ональная оценка эффективности мебеверина 
изучена в исследовании И. В. Маева и соавт. 
[23], включавшем пациентов с билиарной 
патологией (ЖКБ, хронический холецистит, 
билиарная дисфункция). Установлено, что 
у  большинства участников клинический 
эффект – купирование болевого абдоми-
нального и  диспепсического (тошноты) 
синдромов – был достигнут при примене-
нии препарата в дозе 200 мг дважды в сутки 
в течение первых же дней терапии. К концу 
первой недели лечения отмечено снижение 

 выраженности явлений метеоризма (что 
можно объяснить нормализацией оттока 
желчи, моторики кишечника и пищеваре-
ния, в первую очередь жиров). По данным 
эхосонографии органов брюшной поло-
сти на 10-й день лечения у 68% пациентов 
выявлено уменьшение или нормализация 
размеров желчного пузыря с достоверным 
восстановлением его сократительной спо-
собности. Продемонстрированы улучшение 
моторно-тонической функции билиарного 
тракта и положительная динамика основных 
биохимических показателей желчи.

В другом исследовании [24] изучены эф-
фективность и переносимость мебеверина, 
применяемого для купирования спасти-
ческого болевого синдрома у  пациентов 
с функциональными расстройствами желче-
выводящих путей. В исследование не вклю-
чали пациентов с органической патологией 
гастродуоденальной зоны (ЖКБ, хрониче-
ский холецистит, хронический панкреатит, 
язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки и др.). На фоне терапии ме-
беверином в дозе 200 мг 2 р/сут длительно-
стью 28 дней зарегистрирована достоверная 
положительная динамика частоты и интен-
сивности спастических билиарных болей. 
Большинство пациентов оценивали эффек-
тивность лечения как очень хорошую или 
хорошую. Нежелательных явлений на фоне 
приема мебеверина не зафиксировано.

В проспективной наблюдательной про-
грамме «Одиссей» [25], включавшей 218 па-
циентов с  постхолецистэктомическими 
спазмами ЖКТ, которым не  требовалось 
хирургическое лечение, изучены клиниче-
ские эффекты мебеверина (по 200 мг 2 р/сут). 
Анализ проводился через 2 и 6 нед. Уста-
новлено, что терапия мебеверином приво-
дила к достоверной положительной дина-
мике в купировании спазма, абдоминаль-
ной боли, симптомов диспепсии, а также 
в нормализации частоты и консистенции 
стула. Более выраженное изменение пока-
зателей отмечалось при пролонгированном 
(до 6 нед) приеме препарата. При этом как 
2-, так и 6-недельный курс терапии мебеве-
рином приводил к нормализации качества 
жизни пациентов. Таким образом, мебеве-
рин является эффективным препаратом для 
лечения спазмов ЖКТ и может применяться 
как симптоматическое средство для тера-
пии проявлений постхолецистэктомических 
спазмов (абдоминальная боль, симптомы 
диспепсии и нарушения стула). Более выра-
женное изменение этих показателей отмеча-
ется при увеличении длительности терапии 
указанным препаратом до 6 нед.

В клинической картине хронического 
панкреатита боли и признаки недостаточ-
ности экзокринной функции поджелудочной 
железы являются ведущими симптомами, 
в связи с чем лечебная стратегия в первую 
очередь направлена на снятие спазма глад-
кой мускулатуры [26]. С этой целью приме-
няют лекарственные препараты со спазмоли-
тическим действием. Антихолинергические 
средства (платифиллин, гиосцина бутилбро-
мид и др.) блокируют мускариновые рецеп-
торы на постсинаптических мембранах ор-
ганов-мишеней и, как следствие, снимают 
мышечный спазм. Однако при приеме препа-
ратов данной группы может наблюдаться ряд 
общеизвестных побочных эффектов (сухость 
во рту, нарушение зрения, тахикардия, за-
держка мочи, запор и слабость). Миотроп-
ные спазмолитики снижают тонус и двига-
тельную активность гладкой мускулатуры. 
Основными представителями этой группы 
препаратов являются папаверин, дротаве-
рин. Наиболее эффективным миотропным 
спазмолитиком в последнее время считается 
мебеверин – мышечнотропный антиспас-
тический препарат, который, блокируя нат-
риевые каналы, оказывает прямое действие 
на гладкую мускулатуру.

Оценка клинической эффективности комп-
лексной терапии с добавлением мебеверина 

Таблица 2. Зоны распространения и выраженности спазмолитического эффекта [18-20]

Препарат Желудок Желчевыводящие 
пути

Сфинктер 
Одди Кишечник Мочевыводящие 

пути Матка Сосуды

Мебеверин - ++ + +++ - - -

Дротаверин ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

Папаверин + + + ++ + + ++

Гиосцин ++ ++ ++ + +/- - -

Пинаверия 
бромид + + + ++ +/- - -

Отилония 
бромид + ++ + ++ +/- - -

Гимекромон* - ++ +++ - - - -

Тримебутин + ++ ++ +++ - - -
Примечания: * гимекромон – желчегонный препарат, который увеличивает образование и выделение желчи, оказывает 
селективное спазмолитическое действие в отношении желчных протоков и сфинктера Одди, не снижает перистальтику 
ЖКТ и артериальное давление, уменьшает застой желчи, предотвращает кристаллизацию холестерина, а следовательно, 
развитие холестаза.

Рис. 2. Точки приложения основных групп спазмолитиков

Гиосцина бутилбромид

Опиоидные  рецепторы μ, k, δ
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Холинергический синапс
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Na-канал
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Дротаверин

Пинаверия 
бромид

Нитратные рецепторы

Нитраты
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Мебеверин
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у  пациентов с  болевой формой хрониче-
ского панкреатита проведена Ю. В. Ивано-
вым и соавт. [27]. На фоне терапии, начиная 
со 2-х суток после начала лечения, досто-
верно быстрее регрессировали болевой аб-
доминальный и диспептический синдромы. 
Прием мебеверина приводил к уменьшению 
гипертензии в желчевыводящих, панкреати-
ческих протоках и к достоверной коррекции 
моторно-эвакуаторных расстройств, что соз-
давало условия для полноценного кишечного 
пищеварения.

Результаты клинических исследований 
[28-30] продемонстрировали высокую эф-
фективность 4-недельного приема мебеве-
рина в дозе 200 мг 2 р/сут в купировании 
болевого синдрома, метеоризма и нормали-
зации стула как при СРК, так и при органи-
ческой патологии органов пищеварения.

Сравнительная оценка клинической эф-
фективности и влияния на висцеральную 
чувствительность спазмолитиков раз-
личных фармакологических групп (гиос-
цина бутилбромид 60 мг/сут, или мебеве-
рин 400 мг/сут, или пинаверий 300 мг/сут) 
у 180 пациентов с СРК выполнена в иссле-
довании И. Л. Халиф и соавт. [31]. Установ-
лено, что при СРК с преобладанием диареи 
холинолитик полностью устранил боль у 70% 
пациентов, при СРК с преобладанием запо-
ров блокатор натриевых каналов купировал 
боль в 65% случаев, при СРК с преоблада-
нием боли и метеоризма блокатор кальцие-
вых каналов обеспечил разрешение болевого 
синдрома у 40% участников. Использовав-
шиеся средства не оказывали статистически 
достоверного влияния на частоту стула и ме-
теоризм. При СРК с преобладанием диареи 
холинолитик привел к нормализации порога 
болевой чувствительности у 65% больных. 
В случаях преобладания запоров более эф-
фективными оказались блокаторы натрие-
вых каналов (нормализация отмечена у 50% 
пациентов), а при СРК с преобладанием боли 

и метеоризма – блокаторы кальциевых кана-
лов (нормализация у 55% участников).

Побочные эффекты 
спазмолитических средств

Большинство нейроторпных спазмолити-
ков вызывают атропиноподобные нежела-
тельные лекарственные реакции: нарушения 
зрения, тахикардию, сухость во рту,  задержку 
мочеиспускания, запоры, сонливость. У по-
жилых пациентов с хроническими атониче-
скими запорами М-холиноблокаторы повы-
шают риск развития непроходимости кишеч-
ника [7]. Применение М-холиноблокаторов 
при хронических заболеваниях легких спо-
собно вызывать сгущение секрета и повышать 
степень бронхиальной обструкции. У мужчин 
возможно снижение потенции.

Нежелательные явления на фоне приме-
нения блокаторов натриевых каналов вклю-
чают снижение концентрации внимания, 
аллергические реакции, кожную сыпь [32]. 
При использовании селективных блокаторов 
кальциевых каналов возможны тошнота, за-
поры; нитратов – головная боль, головокру-
жение, артериальная гипотензия, коллапс, 
ортостатическая гипотензия, сердцебиение, 
парадоксальные эффекты (ишемия мио-
карда), метгемоглобинемия [32].

Побочные эффекты дротаверина – чув-
ство жара, головокружение, аритмии, ар-
териальная гипотензия, сонливость; при 
передозировке могут отмечаться развитие 
атриовентрикулярной блокады, остановки 
дыхания [9]. При приеме папаверина воз-
можны развитие артериальной гипотензии, 
желудочковой экстрасистолии, атривент-
рикулярной блокады, а также сонливость, 
нарушение, функции печени, запоры, дво-
ение в глазах, эозинофилия. При терапии 
бенцикланом могут отмечаться тахикардия, 
сухость во рту, тремор. Противопоказания 
и предостережения к применению спазмо-
литиков приведены в таблице 3.

Особенности лекарственных 
взаимодействий

М-холиноблокаторы [7] уменьшают эффект 
М-холиномиметиков и антихолин эстеразных 
лекарственных средств, усиливают действие 
трициклических антидепрессантов, барбиту-
ратов, ганглиоблокаторов, антигистаминных 
препаратов. Имеется опасность нарушений 
сердечного ритма и проводимости при одно-
временном приеме клонидина, ингибиторов 
моноаминоксидазы (МАО). Адреномиметики 
и нитраты потенцируют повышение внутри-
глазного давления.

Донаторы оксида азота (нитраты) усили-
вают гипотензивный эффект вазодилатато-
ров, антиадренергических лекарственных 
средств, ингибиторов МАО, этанола, хини-
дина, новокаинамида.

Ингибитор фосфодиэстеразы дротаве-
рин усиливает, особенно при внутривенном 
введении, эффект других спазмолитиков, 
усугубляет гипотензивное влияние трицик-
лических антидепрессантов, хинидина, 
новокаинамида [9]; снижает спазмогенную 

активность морфина, противопаркинсони-
ческие эффекты леводопы. В свою очередь, 
фенобарбитал усиливает спазмолитическое 
действие дротаверина. Папаверин ослабляет 
действие допегита. Бенциклан усиливает 
эффект седативных лекарственных средств 
и средств для наркоза; его применение со-
вместно с симпатомиметиками повышает 
вероятность развития тахикардии.

Таким образом, спазмолитики являются 
одним из наиболее востребованных клас-
сов лекарственных средств в клинической 
практике как для купирования спазмов 
и болей, так и для лечения заболеваний, 
сопровождающихся повышенным тону-
сом гладкой мускулатуры. Представленные 
данные по фармакологическим свойствам 
спазмолитических средств, несомненно, 
будут способствовать повышению эффек-
тивности лечения и снижению риска по-
бочных эффектов терапии.

Список литературы находится в редакции.

Таблица 3. Противопоказания и предостережения к применению спазмолитиков [33]
Группа Противопоказания

М-холиноблокаторы

Глаукома, мегаколон, язвенный колит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, 
органические стенозы ЖКТ, тахиаритмии, почечная и печеночная недостаточ-
ность, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, наличие трудно-
отделяемой вязкой мокроты, беременность, психозы, возраст до 6 лет, вождение 
автомобиля, употребление алкоголя, пребывание на солнце в жару, интенсивная 
физическая нагрузка (нарушение функций потовых желез на фоне приема препарата 
при инсоляции может привести к тепловому удару)

Блокаторы натриевых 
каналов

Гиперчувствительность, порфирия, беременность. Ограничение к применению – 
управление автомобилем и механизмами

Блокаторы кальциевых  
каналов

Гиперчувствительность. С осторожностью назначают при глаукоме. Ограничение 
к применению – беременность, кормление грудью

Донаторы оксида азота  
(нитраты)

Гиперчувствительность, артериальная гипотония, коллапс, повышение внутри-
черепного давления, кровоизлияние в мозг, токсический отек легких, выраженный 
аортальный стеноз, закрытоугольная глаукома

Ингибиторы фосфодиэстеразы:
• Папаверин 

• Дротаверин 

• Бенциклан

• Глаукома, атриовентрикулярная блокада, тяжелая печеночная недостаточность, 
пожилой возраст 
• Тяжелая сердечная недостаточность, выраженная почечная и печеночная 
недостаточность 
• Гиперчувствительность, пароксизмальная тахикардия

ЗУ

АНОНС
Міністерство охорони здоров’я України

Українська медична стоматологічна академія

Науково-практична конференція,  
присвячена 100-річчю від дня народження засновника кафедри 

факультетської терапії Максима Андрійовича Дудченка

Від наукових концепцій у терапії  
до конкретного пацієнта

29 серпня, м. Полтава

Наукова програма передбачає обговорення широкого кола 
питань з епідеміології, патогенезу, сучасних методів діагностики, 
лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів.

Форми участі в конференції:
1. Усна доповідь і публікація наукової статті.
2. Публікація наукової статті.

Для участі в роботі конференції необхідно до 20 червня подати 
заявку на доповідь і статтю для публікації.

Контактні особи

І.М. Скрипник, тел.: (050) 597-49-08; e-mail: inskrypnyk@gmail.com

О.М. Проніна, тел.: (0532) 60-96-12, 60-95-84, (050) 668-68-51;  

e-mail: visnik.umsa@ukr.net (публікація статей)
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Кардіоваскулярна безпека 
антигіперурикемічної терапії: інтерпретація 

результатів дослідження CARES
Пацієнти з подагрою мають підвищений ризик кардіоваскулярних подій і пов’язаної з ними смерті 
порівняно з особами без подагри. У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні CARES 
(Cardiovascular Safety of Febuxostat and Allopurinol in Patients with Gout and Cardiovascular Morbidities) 
порівнювали частоту таких подій у пацієнтів з подагрою і кардіоваскулярними захворюваннями (n=6190),  
які отримували фебуксостат або алопуринол [1].

Пацієнти перебували під спостереженням до 85 міс, у се-
редньому 32 міс. За частотою передчасної відміни лікування 
групи статистично не відрізнялися (57,3% для фебуксостату, 
55,9% для алопуринолу), так само як і за кількістю учасників, 
яких припинили спостерігати (45,0% та 44,9% відповідно).

Події, які складали первинну кінцеву точку дослідження 
(кардіоваскулярна смерть, нефатальний інсульт, нефаталь-
ний інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія з ургентною 
реваскуляризацією), розвинулися в 10,8% пацієнтів групи 
фебуксостату та 10,4% хворих групи алопуринолу (відносний 
ризик –  ВР –  1,03; верхня межа однобічного 98,5% довірчого 
інтервалу –  ДІ –  1,23; р=0,002 для принаймні не гіршої без-
пеки). Проте в групі фебуксостату спостерігалася значно вища 
загальна (ВР 1,22; 95% ДІ 1,01-1,47) і кардіоваскулярна (ВР 1,34; 
95% ДІ 1,03-1,73) смертність порівняно з групою алопуринолу.

Головний ревматолог об’єднання клінік штату Массачу-
сетс SouthHealth (США), член Американської ревматологіч-
ної колегії (ACR), професор Рональд Рапопорт був одним 
із дослідників CARES. В інтерв’ю сайту Rheumatology Advisor 
(www.rheumatologyadvisor.com) він зазначив, що разом із ко-
легами був здивований отриманими даними.

Неочікувана невідповідність результатів щодо первинної 
кінцевої точки і загальної та кардіоваскулярної смертності 
стала приводом для хвилі публікацій, автори яких нама-
галися пояснити це явище. У листі до редактора журналу 
Clinical Rheumatology Jansen і Janssen наводять різноманітні 
фактори в дизайні дослідження, які могли вплинути на його 
результати, зокрема високу частоту дострокового припи-
нення спостереження та незастосування стратегії treat-to-
target (лікування до досягнення цільових рівнів сечової кис-
лоти) [2]. «Через проблеми з дизайном і, як наслідок, незба-
лансованість груп лікування висновок про те, що підвищення 
загальної або кардіоваскулярної смертності пов’язане з фе-
буксостатом, поки є передчасним», –  зазначають експерти.

На  думку професора Р. Рапопорта, ці зауваження 
є слушними і заслуговують на більш детальне вивчення, 
а клініцисти не повинні змінювати лікування своїх па-
цієнтів до   отримання додаткових даних. Він також за-
уважив, що поки не дійшов остаточних висновків із цього 
питання і не змінив свій підхід до застосування фебук-
состату. «Обидва препарати є цінними лікарськими засо-
бами [з різних причин], і було би прикро втратити один 
із них, хоча я переконаний, що цього не станеться, –  сказав 
 професор Р. Рапопорт. –  Кожен препарат, звичайно, має свою 
нішу для застосування в клінічній практиці».

Щоб більше дізнатися про результати дослідження CARES 
і їх практичне значення, Rheumatology Advisor звернувся 
до професора клінічної медицини медичного кампусу 
Корнелського університету (США), ревматолога Клініки 
спеціальної хірургії Теодора Фіелдса та клінічної профе-
сорки департаменту фармацевтичної практики, керів-
ниці відділу інформації з лікарських засобів клініки 
Університету  Роберта Вуда Джонсона (США) Евелін 
 Гермес-ДеСантіс.

Rheumatology Advisor. Якою є Ваша думка про результати 
дослідження CARES і проблемні моменти, на які звернули 
увагу Jansen і Janssen?

Доктор Т. Фіелдс. Аргументи, наведені у  листі Jansen 
і Janssen, є дуже важливими, хоча на методологічні проблеми 
дослідження CARES звернули увагу багато інших авторів. 
Зокрема, ці питання добре окреслені в редакційному листі 
Abeles і Pillinger [4], а також обговорювалися Choi та співавт. [4].

Загалом висновки дослідження CARES важко інтерпре-
тувати через наступне:

• частота дострокового виходу пацієнтів з дослідження 
становила майже 60%;

• коли простежили за пацієнтами, які дочасно припи-
нили участь, й оцінили їхню виживаність, виявилося, що 
фебуксостат більше не асоціюється з підвищеною частотою 
кардіоваскулярної смертності;

• більшість випадків смерті траплялися в пацієнтів, які вже 
припинили прийом фебуксостату чи алопуринолу; це  порушує 

питання про те, чи є підвищена частота кардіоваскулярної 
смерті в групі фебуксостату дійсно значимим результатом;

• первинна кінцева точка (комбінація великих кардіо
вас кулярних подій) не відрізнялася в групах фебуксостату 
й алопуринолу, і жодний механізм не був запропонований 
для пояснення того, чому фебуксостат повинен підвищувати 
кардіоваскулярну смертність. Скажімо, за відсутності зрос-
тання ризику інфаркту міокарда ми мали б реєструвати 
більше випадків раптової смерті (наприклад, через аритмію) 
в групі фебуксотату, чого не було. Єдиний запропонований 
механізм пов’язаний з більш ефективним зниженням рів-
нів сечової кислоти при лікуванні фебуксостатом (обгово-
рюється в листі Jansen та Janssen) і не підтримується даними 
літератури. Як зазначив Abel [3], нещодавнє дослідження 
свідчить про те, що лікування фебуксостатом забез печує 
кардіоваскулярні переваги порівняно з відсутністю такого 
лікування [5];

• у групі фебуксостату більше пацієнтів отримували не-
стероїдні протизапальні препарати, котрі, як відомо, підви-
щують кардіоваскулярний ризик;

• в учасників дослідження CARES, які приймали ацети л 
саліцилову кислоту в низьких дозах, кардіоваскулярна смерт-
ність при лікуванні фебуксостатом чи алопуринолом була 
однаковою;

• у дослідженні за участю пацієнтів з патологією нирок 
і раніше діагностованими захворюваннями фебуксостат 
асоціювався з нижчою частотою кардіоваскулярних подій 
порівняно з алопуринолом [6];

• у дослідженні CARES не було групи плацебо, отже, ціл-
ком можна припустити, що і фебуксостат, й алопуринол 
мають кардіопротекторні властивості, що, власне, підтвер-
джують дані попередніх досліджень;

• у дослідженні за участю 25 тис. пацієнтів Medicare (на-
ціональна програма медичного страхування у США для осіб 
віком ≥65 років. –  Прим. ред.), які почали приймати фебук-
состат, і майже 75 тис. хворих, які застосовували алопуринол 
(як з обтяженим, так і з необтяженим кардіоваскулярним 
анамнезом), не було встановлено різниці між препаратами 
в частоті кардіоваскулярних подій чи смертності [7].

Доктор Е. Гермес-ДеСантіс. Щодо первинної кінцевої 
точки дослідження CARES було доведено, що фебуксостат 
принаймні не поступається алопуринолу. Проте оцінка вто-
ринних кінцевих точок, як-от кардіоваскулярної і загальної 
смертності, виявила статистично значиму різницю між 
препаратами. Утім, дослідженню CARES притаманна низка 
проблемних моментів, вартих уваги.

• Велика частка надлишкової смертності мала місце після 
припинення лікування. Середня тривалість медикаментоз-
ної терапії становила близько 2 років, і криві смертності 
почали розходитися тільки після цього періоду. Крім того, 
в апостеріорному аналізі, що включив дані якомога більшої 
кількості пацієнтів, які достроково вийшли з дослідження 
і яких можна було ідентифікувати, різниця в кардіоваску-
лярній смертності між фебуксостатом й алопуринолом 
втрачала статистичну значимість. Отже, будь-які висновки 
про причинну роль фебуксостату в зростанні смертності 
є передчасними.

• Вторинні кінцеві точки не мали достатньої статистич-
ної сили, щоб вірогідно продемонструвати різницю між 
препаратами, і тому мають розглядатися як експлораторні 
(пошукові).

• Відсутність групи плацебо не надає відповіді на запи-
тання про те, чи дійсно фебуксостат погіршує виживаність 
і чи покращує її алопуринол (або і те, й інше).

• Супутнє лікування і його вплив:
– гіполіпідемічна терапія: загалом 74% пацієнтів пере-

бували на гіполіпідемічній терапії, але рівні холестерину 
ліпопротеїнів низької щільності та холестерину ліпопро-
теїнів високої щільності не повідомлялися. Тому не ві-
домо, чи вплинуло таке лікування на результати;

– антигіпертензивна терапія: автори CARES не зазна-
чили, які блокатори ренін-ангіотензинової системи засто-
совувалися та чи отримували деякі пацієнти блокатори 
кальцієвих каналів;

– протидіабетична терапія: хоча 39% пацієнтів –  учас-
ників дослідження CARES мали цукровий діабет 2 типу 
з мікросудинними ускладненнями, протидіабетична терапія 
не була деталізована.

Rheumatology Advisor. Яке клінічне значення мають ці ре-
зультати?

Доктор Т. Фіелдс. На мою думку, інтерпретувати дані 
CARES слід з великою обережністю. Я вірю, що результати 
дослідження не будуть підставою для виключення фебук-
состату з терапевтичного арсеналу, і з цим також погод-
жується Управління з контролю безпеки продуктів харчу-
вання і лікарських засобів США (FDA). Як зазначили Choi 
та співавт., є підстави для застосування алопуринолу як пре-
парату першої лінії навіть у пацієнтів зі зниженою нирковою 
функцією, особливо з огляду на нещодавно отримані дані 
щодо безпеки й ефективності підвищення доз алопуринолу 
в пацієнтів із захворюванням нирок.

У пацієнтів з алергією або підвищеною чутливістю до ало-
пуринолу чи в разі недостатньої ефективності попри підви-
щення дози розумним варіантом залишається фебуксостат. 
Дослідження з протилежними результатами, на відміну 
від CARES, а також важливі недоліки CARES є підставою 
вважати, що висновки цього дослідження варто сприймати 
з великою обережністю.

Доктор Е. Гермес-ДеСантіс. Як клініцист, я радше схи-
ляюсь до застосування алопуринолу в першій лінії терапії, 
залишаючи фебуксостат для випадків непереносимості ало-
пуринолу, недосягнення цільових рівнів сечової кислоти, 
ниркової недостатності.

Rheumatology Advisor. Які подальші кроки необхідні для 
кращого вивчення цього питання?

Доктор Т. Фіелдс. В ідеалі в майбутніх дослідженнях слід 
брати до уваги використання нестероїдних проти запальних 
препаратів і ацетилсаліцилової кислоти та намагатися до-
сягти однакового зниження рівнів сечової кислоти. За пропо-
зицією Jansen і Janssen, було б цікаво порівняти алопуринол 
300 мг із фебуксостатом 40 мг та алопуринол 600 мг із фебук-
состатом 80 мг. Звичайно, дослідження CARES є важливим, 
але ми маємо зважати, що результати стосовно сукупної 
частоти великих кардіоваскулярних подій були однаковими 
в обох групах і що дослідженню притаманно багато методо-
логічних проблем.
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За підсумками науково-практичної конференції, 29 травня, м. Львів

Діагностична значимість рН-метрії в персоніфікованому  
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КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

Кардіоваскулярна безпека антигіперурикемічної терапії:  

інтерпретація результатів дослідження CARES
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

Місцеві нестероїдні протизапальні препарати –  

 ефективна симптоматична допомога в усуненні  
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Ю. В. Дєєва .................................................................................................... 14-15

За підсумками науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20-21 травня, м. Одеса

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

АНОНС

Министерство здравоохранения Украины

Ужгородский национальный университет

XI Нейросимпозиум
10-12 сентября, г. Одесса

Место проведения: отельный комплекс «Одесса»  
(ул. Гагаринское плато, 5). 

В программе конференции:
• заседания с интерактивной методикой преподавания;
• теоретические и практические мастерклассы отечественных 

и зарубежных экспертов (Antanas Vaitkus, Kestutis Petrikonis, 
Литва; Pascal Proot, Бельгия);

• симуляция по менеджменту инсульта;
• мастеркласс по электромиографии;
• разбор клинических случаев с обсуждением;
• презентация новых ITтехнологий в неврологии;
• интеллектуальная неврологическая игра «Что? Где? Когда?»  

с награждением победителей.

Участники конференции получат сертификаты от 30 баллов.
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ПРО ГОЛОВНЕÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ
НОВОСТИ ВОЗ

ВОЗ напоминает о недостаточных масштабах лечения эпилепсии  
в странах с низким уровнем дохода

Три четверти людей, живущих с эпилепсией в странах с низким уровнем дохода, не получают 
необходимого лечения, что повышает риск их преждевременной смерти и во многих случаях 
влечет за собой пожизненную стигматизацию.

Такой вывод содержится в докладе «Epilepsy: a public health imperative» («Эпилепсия: 
 насущная проблема общественного здравоохранения»), выпущенном Всемирной орга-
низацией здравоохранения совместно с Международной лигой по борьбе с эпилепсией 
и Международным бюро по эпилепсии – ведущими неправительственными организациями, 
занимающимися этой болезнью.

Риск преждевременной смерти у людей с эпилепсией почти в три раза превышает средний 
показатель среди населения в целом. Такие больные гораздо чаще умирают преждевременно 
в странах с низким и средним уровнем дохода, чем в странах с высоким уровнем дохода. 
Причины преждевременной смертности в странах с низким и средним уровнем дохода 
объясняются, скорее всего, отсутствием доступа к услугам учреждений здравоохранения 
у больных, у которых припадки имеют длительный характер или происходят слишком часто 
без промежуточных периодов ремиссии, а также такими предотвратимыми происшествиями, 
как утопление, травмы головы и ожоги.

Примерно половина взрослых пациентов с эпилепсией имеет как минимум еще одну проб
лему со здоровьем. Чаще всего это депрессия и тревожное расстройство: 23% страдающих 
эпилепсией взрослых лиц в течение жизни сталкиваются с клинической депрессией, а у 20% 
имеется тревожное расстройство. Подобные нарушения психического здоровья могут усу-
гублять припадки и снижать качество жизни. У 30–40% детей с эпилепсией возникают проб
лемы, связанные с развитием и обучением.

Несмотря на вышесказанное, в докладе приводятся примеры того, как при наличии по-
литической воли диагностика и лечение эпилепсии могут быть успешно включены в услуги 
первичной медикосанитарной помощи. Экспериментальные программы, начатые в Гане, 
Мозамбике, Мьянме и Вьетнаме в рамках Программы ВОЗ по уменьшению пробелов в области 
лечения эпилепсии, обеспечили значительное расширение доступа к услугам, благодаря чему 
еще 6,5 млн человек могут в случае необходимости получать противоэпилептическое лечение.

Причины эпилепсии включают травмы в перинатальный период, черепномозговые травмы, 
инфекции, поражающие головной мозг (такие как менингит или энцефалит), и инсульт. 
 Согласно оценкам, 25% случаев могут быть предупреждены.

Эффективные меры по профилактике эпилепсии могут приниматься в рамках более широ-
ких мероприятий по охране здоровья матерей и новорожденных, борьбе с инфекционными 
болезнями, профилактике травматизма и укреплению здоровья сердечнососудистой системы. 
Предупреждению травм в перинатальный период может способствовать скрининг осложне-
ний беременности и присутствие квалифицированных специалистов по родовспоможению, 
а сокращение заболеваемости эпилепсией может быть достигнуто: путем иммунизации 
против пневмонии и менингита; осуществления программ по борьбе с малярией в эндемич-
ных районах; реализации инициатив по сокращению дорожнотранспортного травматизма, 
насилия и падений, а также мероприятий на базе медицинских и общественных учреждений 
по профилактике высокого кровяного давления, диабета и употребления табака.

Официальный сайт ВОЗ: www.who.int

Подготовила Ольга Татаренко
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НОВОСТИ ВОЗ

Ежегодно в Европе регистрируется 23 млн заболеваний, 
связанных с употреблением небезопасных продуктов питания

Каждую минуту 44 человека – свыше 23 млн жителей в год – заболевают в результате 
употребления зараженной пищи, что, по оценкам, ежегодно приводит к 4700 летальным 
исходам. Эта информация приводится в обзоре последних имеющихся данных «Бремя бо-
лезней пищевого происхождения в Европейском регионе ВОЗ» и представляет собой всего 
лишь верхушку айсберга, поскольку реальное количество случаев остается неизвестным.

Публикация результатов обзора приурочена ко Всемирному дню безопасности пищевых 
продуктов, который отмечался 7 июня этого года впервые. В этот день Европейский регион 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединяется к своим партнерам по всему 
миру в проведении специальных мероприятий, нацеленных на повышение осведомленности 
и стимулирование активных действий для повышения безопасности продуктов питания.

Употребление небезопасных продуктов питания становится причиной миллионов дней 
нетрудоспособности и может приводить к длительным или тяжелым заболеваниям, госпи-
тализации и даже смерти. По оценкам, общее бремя болезней пищевого происхождения 
в регионе составляет 413 020 лет жизни с поправкой на нетрудоспособность, то есть лет, 
на протяжении которых жизнь человека осложняется заболеванием.

Различные бактерии, вирусы, паразиты и химические вещества могут приводить к потен-
циально серьезным последствиям не только для здоровья человека, но и для экономики 
и окружающей среды. Согласно оценкам, наиболее частыми причинами болезней пищевого 
происхождения являются возбудители диарейных заболеваний. Самый распространенный 
из них – норовирус, вызывающий порядка 15 млн случаев болезней; за ним следуют кампило
бактерии (Campylobacter spp.), на которые приходится около 5 млн случаев заболеваний.

Большинство летальных исходов вызываются небрюшнотифозными сальмонеллами 
(Salmonella spp.). Среди других основных причин смертности – кампилобактерии, норо-
вирус, Listeria monocytogenes и Echinococcus multilocularis. В целом в Европейском регионе 
на диарейные болезни приходится 94% всех случаев болезней пищевого происхождения, 
63% летальных исходов и 57% бремени болезней.

Недавно провозглашенный Всемирный день безопасности пищевых продуктов был 
утвержден резолюцией, принятой на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций. Для продвижения концепции этого дня ЕРБ ВОЗ сотрудничает с Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Кодексом Алиментариус. Кодекс 
 Алиментариус – глобальная организация, занимающаяся вопросами обеспечения безопас-
ности продовольствия посредством внедрения свода стандартов, директив и кодексов 
практики, разработанных ВОЗ и ФАО в целях охраны здоровья потребителей и содействия 
добро совестной практике в торговле продуктами питания.

ВОЗ предлагает новую методику для ускорения действий  
по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам

Сегодня ВОЗ развернула глобальную кампанию, призванную убедить правительства при-
менять методику, помогающую замедлить распространение устойчивости к противомикроб-
ным препаратам, уменьшить распространенность побочных явлений и сократить затраты.

Методика AWaRe реализована как часть Перечня основных лекарственных средств ВОЗ 
и направлена на сдерживание тенденции к росту устойчивости и повышение безопас-
ности и эффективности использования антибиотиков. Она предполагает распределение 
антибиотиков по трем группам — «доступ», «наблюдение» и «резерв» — и определяет, 
какие анти биотики использовать для лечения наиболее распространенных и серьезных 
инфекций, какие из них должны быть доступны в системе здравоохранения в любое время, 
а какие — использоваться редко либо храниться в запасе и применяться только в качестве 
крайней меры.

Новая кампания имеет целью как минимум до 60% увеличить долю глобального потреб
ления антибиотиков в группе «доступ» и уменьшить масштабы использования наи более 
подверженных риску резистентности антибиотиков групп «наблюдение» и «резерв». 
 Использование антибиотиков группы «доступ» снижает риск устойчивости, поскольку 
это антибиотики «узкого спектра действия» (нацеленные на конкретный микроорганизм, 
а не на несколько). Кроме того, они стоят дешевле, поскольку доступны в виде дженериков.

В выпущенном недавно докладе Межучрежденческой координационной группы по устой-
чивости к противомикробным препаратам подчеркивается, что устойчивость к проти
во микробным препаратам является глобальной угрозой здоровью и развитию, которая 
продолжает нарастать во всем мире. В настоящее время, согласно оценкам, свыше 50% 
антибиотиков во многих странах либо используются ненадлежащим образом, например 
для лечения вирусов (хотя они лечат только бактериальные инфекции), либо неправильно 
подбираются (используются антибиотики более широкого спектра), что способствует рас-
пространению устойчивости.

Одной из наиболее актуальных проблем является распространение устойчивых грам
отрицательных бактерий, включая Acinetobacter, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. 
Эти бактерии обычно обнаруживаются у госпитализированных пациентов и вызывают такие 
инфекции, как пневмония, инфекции кровотока, раневые инфекции, инфекции в области 
хирургических вмешательств и менингит. При утрате антибиотиками эффективности требу-
ются более дорогостоящие методы лечения и госпитализация, и все это ложится тяжелым 
бременем на ограниченные в силу объективных причин бюджеты здравоохранения.

В то же время многие страны с низким и средним уровнем дохода испытывают огромные 
трудности с получением доступа к эффективным и правильно подобранным антибиотикам. 
Во многих странах мира изза недоступности антибиотиков до сих пор часто происходят 
случаи смерти детей от пневмонии (согласно оценкам, почти 1 млн случаев в год). И хотя 
более 100 стран разработали национальный план по борьбе с устойчивостью к противоми-
кробным препаратам, лишь примерно одна пятая этих планов обеспечена финансированием 
и осуществляется на практике.

В отсутствие новых масштабных инвестиций в разработку антибиотиков оптимизация 
применения является одной из ключевых мер, необходимых для сдерживания дальнейшего 
формирования и распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Подраз
деляя антибиотики на три группы и оговаривая условия использования, AWaRe помогает 
политикам, врачам и медицинскому персоналу выбирать нужные антибиотики в нужное 
время и сохранять антибиотики, образующие резерв.

Кампания AWaRe под лозунгом «Применяйте AdoptAWaRe, используйте антибиотики 
осторожно» официально объявлена 19 июня министрами здравоохранения Нидерландов 
и Индонезии и помощником Генерального секретаря ВОЗ Ханан Балхи на второй министер-
ской конференции по УПП в Нордвейке, Нидерланды. На вебсайте кампании по адресу 
AdoptAWaRe.org размещены информационнокоммуникационные материалы и ресурсы для 
лиц, формирующих политику.

Официальный сайт ВОЗ: www.who.int

НОВОСТИ FDA

FDA расширило применение препарата Симдеко для лечения 
муковисцидоза у детей старше 6 лет

21 июня Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 
средств США (US Food and Drug Administration – FDA) расширило показания к применению 
препарата Symdeko/Симдеко (тезакафтор/ивакафтор) в форме таблеток для лечения детей 
с муковисцидозом в возрасте старше 6 лет при наличии определенных генетических мута-
ций. В прошлом году препарат был одобрен FDA для лечения пациентов с теми же специ-
фическими генетическими мутациями в возрасте 12 лет и старше. «Несколько десятилетий 
назад предполагалось, что пациенты с муковисцидозом доживут до 10 лет и лишь немногие 
останутся живы в подростковом возрасте. С тех пор широкомасштабные исследования 
этой изнурительной болезни привели к появлению новых методов лечения, продливших 
ожидаемую продолжительность жизни и улучшивших ее качество, но средств излечения 
до сих пор нет, – отметил по этому поводу доктор Бану Карими Шах (Banu Karimi Shah) 
из Центра по оценке и изучению лекарственных средств FDA. – В силу индивидуальных 
генетических особенностей люди по разному реагируют на те или иные лекарства, поэтому 
важно иметь в распоряжении множество вариантов. Сегодняшнее одобрение Симдеко 
для детей старше 6 лет обеспечивает возможность лечения маленьких пациентов, а также 
предоставляет больше информации о безопасности и дозировании, специфичных для этой 
группы населения».

Муковисцидоз – это серьезное генетическое заболевание, характеризующееся образо-
ванием густой слизи, которая накапливается в легких, пищеварительном тракте и других 
частях тела. Это приводит к серьезным респираторным и пищеварительным проблемам, 
а также другим осложнениям, таким как инфекции и диабет. Развитие муковисцидоза свя-
зано с мутациями в гене трансмембранного регулятора муковисцидоза (CFTR). Существует 
около 2000 известных мутаций гена CFTR.

Препарат Симдеко предназначен для лечения пациентов, которые имеют две копии 
наиболее распространенной мутации – F508del – или хотя бы одну мутацию гена CFTR, при 
которой препарат оказывает положительный эффект, о чем свидетельствуют результаты 
in vitrо и/или клинические данные.

Эффективность приема препарата Симдеко пациентами с муковисцидозом в возрасте 
12 лет и старше была оценена в трех двой ных слепых плацебоконтролируемых исследо-
ваниях III фазы, которые зафиксировали улучшение функции легких и других ключевых 
показателей заболевания, включая снижение частоты обострений. Вывод об эффективно-
сти Симдеко у пациентов в возрасте от 6 до 12 лет экстраполирован на основании данных 
приема препарата пациентами в возрасте 12 лет и старше.

Препарат всегда следует принимать с пищей, которая содержит жир, и никогда в со-
четании с индукторами цитохрома P450 3A4, который содержат некоторые антибиотики, 
противосудорожные препараты, продукты из зверобоя и грейпфрута. Наиболее распро-
страненные побочные эффекты включают головную боль, тошноту, заложенность носа 
и головокружение.

Безопасность и эффективность препарата у пациентов в возрасте до шести лет 
не  изучалась.

Препарат производит компания Vertex Pharmaceuticals Incorporated.

FDA одобрило новый препарат для лечения  
гипоактивного сексуального расстройства у женщин 
в предменопаузальный период

21 июня FDA одобрило препарат Vyleesi/Вайлиси (бремеланотид) для лечения приобре-
тенного генерализованного гипоактивного расстройства сексуального желания (HSDD) 
у женщин в предменопаузальный период.

HSDD характеризуется низким сексуальным желанием, вызывающим выраженное рас-
стройство или межличностные трудности, и не связано с сопутствующими медицинскими 
или психическими заболеваниями, проблемами во взаимоотношениях или воздействием 
лекарств или других лекарственных веществ. Приобретенное расстройство развивается 
у пациентки, не испытывавшей ранее проблем с сексуальным желанием. Генерализованное 
расстройство означает, что оно возникает независимо от вида сексуальной активности, 
ситуации либо партнера.

Вайлиси активизирует рецепторы меланокортина, но механизм, с помощью которого он 
улучшает сексуальное желание и нивелирует связанное с ним расстройство, неизвестен. 
Препарат вводится пациенткам под кожу минимум за 45 мин до предполагаемой сексу-
альной активности. Оптимальное время применения Вайлиси они могут выбрать сами 
на основании того, как у них проявляются положительное воздействие лекарства и побоч-
ные эффекты (тошнота). Пациентки не должны принимать более одной дозы в течение 24 ч 
и более восьми доз в месяц. Если по истечении 8 нед не наблюдается улучшения сексуаль-
ного желания и уменьшения связанного с этим расстройства, лечение следует прекратить. 
Эффективность и безопасность Вайлиси изучались в двух 24недельных рандомизирован-
ных двой ных слепых плацебоконтролируемых исследованиях с участием 12 447 женщин 
с приобретенным генерализованным HSDD. Большинство пациенток использовали Вайлиси 
23 раза в месяц, не чаще 1 раза в неделю. В исследовании около 25% пациенток, полу-
чавших лечение препаратом, оценили увеличение желания на 1,2 балла и больше (шкала 
от 1,2 до 6,0 баллов) по сравнению с 17% среди пациенток, получавших плацебо. Кроме 
того, примерно у 35% пациенток, получавших лечение препаратом, наблюдалось сниже-
ние одного из показателей расстройства по сравнению с 31% в группе плацебо. Различия 
между исследуемыми группами в изменении количества сексуальных событий от начала 
исследования до окончания не наблюдалось.

Наиболее распространенные побочные эффекты препарата включают тошноту и рвоту, 
приливы жара к лицу, реакции в месте инъекции и головную боль. Около 40% пациенток 
в клинических испытаниях страдали от тошноты (чаще всего при первой инъекции), 13% 
нуждались в лекарствах для лечения тошноты. Около 1% пациенток, проходивших лечение 
препаратом в рамках клинических исследований, отметили потемнение десен и частей 
кожного покрова, включая лицо и грудь. Эти потемнения не исчезли у половины пациенток 
после прекращения лечения. У пациенток с темной кожей вероятность развития побочного 
эффекта была выше.

В клинических исследованиях препарат Вайлиси повышал артериальное давление, 
 которое обычно нормализовалось в течение 12 ч. В связи с этим препарат не следует прини-
мать пациенткам с неконтролируемым артериальным давлением и при наличии сердечно 
сосудистых заболеваний. Вайлиси также не рекомендуется пациенткам с высоким риском 
развития сердечно сосудистых заболеваний.

Официальный сайт FDA: www.fda.gov

Подготовила Ольга Татаренко
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У вступному слові президент Європейської асоціації 
превентивної кардіології, професор Paul Dendale зазна-
чив, що в сучасній кардіології досить інтенсивно та продук-
тивно розвиваються нові методи лікування, акцентувавши 
на вдосконаленні та впровадженні в практику інтервен-
ційних методик. Усі втручання й процедури виконуються 
терміново, іноді протягом лічених хвилин, тоді як про-
філактика має проводитися весь час, про що кардіологи, 
на жаль, забувають. Тому основною ідеєю  цьогорічного 
форуму EuroPrevent стало положення щодо застосування 
в  практику ідеології пожиттєвої профілактики ССЗ. 
 Доповідач наголосив, що профілактика в кардіології не має 
розпочинатися після першої серцевої атаки, вона повинна 
стартувати фактично ще до народження дитини. Якщо 
вагітна має такі фактори ризику (ФР), як куріння, ожи-
ріння, діабет і артеріальна гіпертензія, то для потенцій-
них батьків важливо знати про зростання ризику ССЗ 
у нащадків. У дитячому віці потрібно навчати принципам 
здорового харчування та фізичної активності. Щодо кроків, 
які необхідно робити в зрілому віці, то вони стосуються 
гігієни праці та впровадження принципів здорового спо-
собу життя на популяційному рівні й індивідуально. Для 
пацієнтів, які перенесли будь-яку серцево-судинну подію, 
необхідно надати чіткі рекомендації щодо модифікації ФР 
та оптимізації медикаментозної терапії. Профілактика – 
це нескінченний процес, і лікарі повинні супроводжувати 
пацієнтів на цьому шляху протягом усього життя.

Директор Інституту громадського здоров’я та превен-
тивної медицини Бернського університету (Швейцарія), 
професор Oscar H. Franco в доповіді «Кардіоваскулярна 
профілактика: чи варто це коштів?» аргументував відповідь 

на це запитання. Очевидно, що кардіоваскулярні захворю-
вання – це вже не лише проблема здоров’я населення, а й знач-
ний економічний тягар. Затрати на лікування пацієнтів із ССЗ 
у США у 2010 році становили 863 млрд доларів, а у 2030 році 
становитимуть 1044 млрд. Статистичні дані, наведені згідно 
з аналізом Harward School of Public Health – The Global, свідчать 
про те, що й у структурі смертності сумне лідерство належить 
ССЗ: відповідно до звіту 2015 року, загальна смертність у США 
становила 64 млн осіб, із них 21,3 млн померли від ССЗ: 7,5 млн 
випадків унаслідок артеріальної гіпертензії, 6 млн смертей 
пов’язані з курінням і наслідками пасивного куріння, 2,8 млн – 
з ожирінням і надлишковою масою тіла, 2,6 млн – із гіпер-
холестеринемією. Такі дані наглядно свідчать про необхідність 
профілактичних заходів щодо корекції цих ФР (рис. 1).

За даними проспективного дослідження, проведеного в Англії 
й Уельсі (Unal et al. Am.  J. Public Health, 2005), усунення ФР 
на популяційному рівні дає змогу зберегти 4665 потенційних 
років життя в чоловіків і 554 – у жінок; у разі застосування 
медикаментозної терапії можливо зберегти 672 потенційні 
роки життя в осіб чоловічої та 219 – жіночої статі. На особливу 
увагу заслуговує той факт, що корекція ФР на 80% ефектив-
ніша, ніж застосування медикаментів, у пацієнтів із ССЗ 
віком 55-74 роки (рис. 2). Найяскравішим прикладом такої 
корекції у Великій Британії є переведення заядлих курців 
на менш шкідливі замінники сигарет.

Професор навів ключові положення пункту 1.3 євро-
пейських рекомендацій щодо профілактики ССЗ:

• профілактика ССЗ шляхом упровадження змін щодо 
стилю життя чи використання препаратів, включаючи по-
пуляційні підходи та заходи, спрямовані на осіб із високим 
кардіоваскулярним ризиком, є економічно вигіднішою 
в багатьох випадках;

• ефективність витрат залежить від декількох фак-
торів, включаючи початковий ризик ССЗ, вартість 
ліків чи інших втручань, процедур, особливості реімбур-
сації та реалізацію профілактичних стратегій.

Ці постулати стали основою для формування поло-
ження, що заходи, спрямовані на популяризацію здоро-
вого способу життя, мають формуватися на популяцій-
ному рівні.

Відповідно до даних дослідження Y. Li та співавт. (2018), 
проведеного в Бернському університеті, очікувана три-
валість життя в когорті обстежених після 50 років при усу-
ненні одного ФР серед жінок збільшується на 2,4 року, серед 
чоловіків – на 1,2 року; при корекції двох ФР тривалість 
життя в жіночій популяції зростає на 4,7 року, в чоловічій – 
на 3,2 року; профілактичні заходи, при котрих можлива ко-
рекція трьох ФР, сприяють подовженню життя в жінок 
на 8,1 року, в чоловіків – на 4,8 року; припинення впливу 
чотирьох-п’яти ФР зумовлює збільшення тривалості життя 
серед жінок на 10,6 року, чоловіків – на 7,6 року (табл.).

Превентивна кардіологія та реабілітація:  
пошуки нових аспектів

За матеріалами міжнародного форуму EurоPrevent 2019

11-13 квітня в м. Лісабон (Португалія) відбувся щорічний європейський конгрес 
із превентивної кардіології EurоPrevent 2019 (European Congress on Preventive Cardiology), 
на котрому розглядали актуальні питання щодо нових стратегій профілактики  
серцево-судинних захворювань (ССЗ), а також теоретичні та практичні аспекти  
проведення ефективної кардіореабілітації.

О. В. Срібна, к.м.н., О. М. Кваша, д.м.н., ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ; 
Д. І. Рафаель, ГО «Альянс зменшення шкоди в Україні»

Таблиця. Відмінності в очікуваній тривалості життя (ОТЖ, роки) у віці 50 років за відсутності хронічних патологій 
залежно від факторів ризику, пов’язаних зі способом життя (Li et al., 2018)

Кількість низьких факторів ризику, пов’язаних зі способом життя*
0 1 2 3 4-5

Жінки
ОТЖ без онкопатології, кардіоваскулярних захворювань або цукрового діабету

ОТЖ 23,7 (22,6-24,7) 26,4 (25,2-27,4) 29,1 (28,0-30,0) 31,8 (30,8-32,8) 34,4 (33,1-35,5)

Різниця Ref. 2,6 (2,3-2,9) 5,3 (5,0-5,6) 8,1 (7,7-8,5) 10,6 (10,0-11,3)

ОТЖ без онкопатології

ОТЖ 27,6 (26,3-28,7) 29,7 (28,5-30,9) 31,8 (30,6-32,8) 33,8 (32,7-34,8) 35,9 (34,6-37,1)

Різниця Ref. 2,2 (1,9-2,4) 4,2 (4,0-4,5) 6,2 (5,9-6,6) 8,3 (7,8-8,9)

ОТЖ без кардіоваскулярних захворювань

ОТЖ 30,2 (29,9-30,6) 32,6 (32,2-33,0) 35,0 (34,5-35,4) 37,6 (37,0-38,1) 40,2 (39,5-40,9)

Різниця Ref. 2,4 (2,1-2,7) 4,7 (4,4-5,1) 7,3 (6,9-7,7) 10,0 (9,3-10,6)

ОТЖ без цукрового діабету

ОТЖ 28,2 (27,0-29,3) 31,1 (30,1-32,0) 34,3 (33,6-35,0) 37,6 (37,0-38,3) 40,5 (39,7-41,3)

Різниця Ref. 2,9 (2,6-3,2) 6,1 (5,6-6,6) 9,4 (8,7-10,2) 12,3 (11,4-13,4)

Чоловіки
ОТЖ без онкопатології, кардіоваскулярних захворювань або цукрового діабету

ОТЖ 23,5 (22,3-24,7) 24,8 (23,5-26,0) 26,7 (25,3-27,9) 28,4 (26,9-29,7) 31,1 (29,5-32,5)

Різниця Ref. 1,2 (0,8-1,6) 3,2 (2,7-3,6) 4,8 (4,3-5,4) 7,6 (6,8-8,4)

ОТЖ без онкопатології

ОТЖ 27,3 (25,8-28,5) 28,3 (26,8-29,6) 29,7 (28,2-31,1) 31,0 (29,4-32,4) 33,3 (31,6-34,8)

Різниця Ref. 1,0 (0,7-1,3) 2,5 (2,1-2,8) 3,7 (3,3-4,2) 6,0 (5,4-6,7)

ОТЖ без кардіоваскулярних захворювань

ОТЖ 29,0 (28,5-29,6) 30,6 (29,9-31,1) 32,8 (32,1-33,4) 34,5 (33,8-35,2) 37,7 (36,8-38,6)

Різниця Ref. 1,5 (1,1-1,9) 3,7 (3,3-4,2) 5,5 (5,0-6,0) 8,6 (7,9-9,4)

ОТЖ без цукрового діабету

ОТЖ 28,0 (27,3-28,7) 29,8 (29,0-30,6) 32,6 (31,7-33,4) 34,9 (34,0-35,8) 38,4 (37,3-39,4)

Різниця Ref. 1,7 (1,3-2,1) 4,5 (4,1-5,0) 6,9 (6,3-7,4) 10,3 (9,6-11,1)
Примітки: *низькі фактори ризику, пов’язані зі способом життя, включають відсутність куріння (ніколи не курили), помірну фізичну активність, високу якість раціону, 
низький рівень споживання алкоголю та нормальний індекс маси тіла.

Рис. 1. Глобальні витрати, зумовлені кардіоваскулярними 
захворюваннями, за даними Світового економічного форуму, 

Гарвардської школи громадської охорони здоров’я 
та Всесвітньої організації охорони здоров’я

Економічні витрати
Глобальні витрати, зумовлені кардіоваскулярними 
хворобами, в період із 2010 по 2030 рік

2030

2010

$863 млрд $1044 млрд

55%

Витрати, 
зумовлені 
втратами 

продуктивності

45%
$151

Витрати  
на душу  

населення

Прямі витрати 
на охорону 
здоров’я

Шкода здоров’ю населення
Смертність у 2015 році

64 млн

Неінфекційні 
захворювання 

42,6 млн

21,3 млн померли  
через кардіоваскулярні 

хвороби

Інші 
захворювання 
та травми

7,5 млн  
помруть через підвищений рівень артеріального тиску

6 млн  
помруть через куріння, в тому числі пасивне

2,8 млн  
помруть через надмірну масу тіла чи ожиріння

2,6 млн  
помруть через підвищений рівень загального холестерину
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На завершення доповідач підкреслив: важливий шлях 
профілактики ССЗ – це промоція здорового способу 
життя; ФР мають тенденцію до поєднання адитивного 
та мультиплікаційного ефектів; і, зрештою, немає нічого 
ефективнішого в економічному плані, ніж профілактика.

Іншим аспектом, якому приділялася значна увага 
на EuroPrevent 2019, були питання реабілітації пацієнтів із ССЗ. 
Директор департаменту профілактики ССЗ Каліфорнійсь-
кого університету (США), професор Nathan D. Wong розпочав 
свою доповідь зі статистичних даних щодо кардіоваскулярної 
ситуації в США: щорічно реєструють 1,2 млн випадків інфарк ту 
міокарда, 795 тис. – інсультів, 814 тис. – раптової серцевої 
смерті (1 смерть кожні 30 с), 622 тис. – черезшкірних втручань, 
232 тис. – хірургічних реваскуляризацій. Понад 30% пацієнтів, 
які перенесли перераховані кардіальні випадки чи втручання, 
надалі мають повторні серцево-судинні події з фатальними 
наслідками. Ефективне проведення реабілітації в пацієнтів, 
які перенесли інфаркт міокарда, зменшує загальну смертність 
протягом 5 років спостереження на 25%. Покращення якості 
життя при застосуванні реабілітаційних програм зумовлює, 
своєю чергою, швидку психосоціальну адаптацію, сприяє змен-
шенню випадків повторних госпіталізацій і дає змогу заощад-
жувати кошти та медичні ресурси.

Реабілітація – це мультидисциплінарне втручання, що 
складається з кількох аспектів: лікувального (медика-
ментозна терапія основного захворювання), фізичного 
(відновлення фізичного статусу пацієнта), психологічного 
(формування в пацієнта адекватної психологічної реакції 
щодо його захворювання, налаштування на виконання 
всієї програми реабілітації, зняття негативних емоцій, які 
зумовлені соціальними проблемами, що виникли внаслі-
док захворювання).

Nathan D. Wong систематизував у своїй доповіді скла-
дові вторинної профілактики ССЗ: відмова від куріння, 
контроль артеріального тиску, досягнення цільових зна-
чень рівнів ліпідів, фізична активність, контроль ваги, 
ведення цукрового діабету, антитромбоцитарна/антикоа-
гулянтна терапія, блокада ренін-ангіотензинової системи, 
застосування β-адреноблокаторів. Отже, саме кардіореа-
білітація має велике значення для ефективної вторинної 
профілактики в пацієнтів із ССЗ.

Veronique Cornelisson, фізіотерапевт департаменту 
кардіо реабілітації KULeven, зупинилася на аспектах про-
ведення фізичної реабілітації при ССЗ, окресливши певні 
ключові моменти. Зокрема, згідно з рекомендаціями Єв-
ропейського товариства кардіологів, проведення кардіо-
реабілітації показано пацієнтам, госпіталізованим із го-
стрим коронарним синдромом або після проведення ревас-
куляризації, а також хворим на серцеву недостатність (рівень 
доказовості ІА) в обсязі: фізичні навантаження на витри-
валість ≥150 хв/тиж мінімальної чи середньої інтенсивності 
35 р/тиж з енергозатратами 10002000 кКал/тиж, доповнені 
динамічними фізичними навантаженнями до середньої ін-
тенсивності 2 р/тиж. Параметри щодо визначення фізичних 
навантажень: частота, інтенсивність, тип і час проведення 
з урахуванням підвищення тренувального режиму від 
початкового до технічного рівня (рис. 3). Фундаменталь-
ними основами проведення фізичної кардіореабілітації 
є вигода (мета – досягнення певних параметрів фізичної 
тренованості), безпека (визначення ризику можливих 
ускладнень), прихильність пацієнта до участі в програмі 
фізичних навантажень. Упровадження програми фізичних 
навантажень відбувається поетапно: на основі клінічних 
даних пацієнта (аналіз історії захворювання й результати 
медичного огляду) та параметрів функціональної потуж-
ності відповідно до тесту CPET лікар визначає можливість 
і безпеку, а також рівень фізичних навантажень; наступ-
ний крок – означення мети/об’єкта: покращення яких 
конкретно параметрів фізичної активності планується 

досягти в пацієнта; надалі – рекомендації щодо відносної 
інтенсивності тренувань, фізичні тренування та динамічне 
спостереження. Стратифікація ризику застосування фі-
зичних навантажень проводиться згідно з чітко окресле-
ними положеннями Guidelines for Cardiac Rehabilitation 
and Secondary Prevention Programs (рис. 4). Імплементація 
щодо збільшення інтенсивності фізичних навантажень має 
відбуватися від початкового до технічного рівня (рис. 5) 
та з урахуванням того, що адаптація може знадобитися 
після змін у лікуванні, госпіталізації чи при діагностуванні 
інших захворювань. При оптимізації тренувального ре-
жиму особливої уваги потребують пацієнти: з імплантова-
ними кардіовертерами-дефібриляторами (частота серцевих 
скорочень під час тренування має бути на 10-20 уд. нижче 
встановленої межі стимуляції), з постійною фібриляцією 
передсердь, у разі котрої має місце хронотропна неком-
петентність (навантаження здійснюється за протоколом 
BORG / постійне навантаження), зі стабільною стенокар-
дією (частота серцевих скорочень під час тренування має 
бути на 10-20 уд. нижче, ніж та, при котрій виникають 
зміни на ЕКГ), після трансплантації серця (протокол BORG / 
постійне навантаження).

Директор Національного центру кардіореабілітації 
Йоркського університету (Велика Британія), профе-
сор Patrick Doherty розповів про критерії оцінки якості 
проведення кардіореабілітаційних програм, розроблені 
у Великій Британії. Означено сім ключових показників 
оцінки ефективності реабілітаційних програм, перші 
три належать до «мінімальних», наступні чотири мають 
національний рівень виконання та контролю:

1) спеціалісти щонайменше трьох спеціальностей по-
винні входити в команду для реалізації програми кардіо-
васкулярної реабілітації;

2) кардіоваскулярна реабілітація пропонується для всіх 
пріоритетних груп: пацієнти після перенесеного інфаркту 
міокарда, черезшкірного втручання, аортокоронарного 
шунтування із серцевою недостатністю;

3)  т рива л іс ть п рог ра ми кард іореабі л іта ці ї  – 
в середньо му 56 днів;

4) частка пацієнтів, які відповідають оцінці 1 розробле-
них критеріїв фізичної реабілітації, по закінченню курсу 
має бути в середньому 80%;

5) час від направлення до початку проведення програми 
фізичної тренувальної кардіореабілітації після аортокоро-
нарного шунтування має становити ≤42 дні;

6) термін від моменту виписки зі стаціонару до старту 
базової програми реабілітації при перенесеному інфаркті 
міокарда з виконаним черезшкірним втручанням має 
становити ≤33 дні;

7) частка пацієнтів, які відповідають оцінці 2 розробле-
них критеріїв фізичної реабілітації, по закінченню курсу 
має бути >55%.

Чіткі критерії оцінки якості проведення кардіоребіліта-
ційних програм сприяють ефективнішому їх застосу-
ванню й уніфікації результативності.

Когорту української кардіології на EuroPrevent 2019 
представляли співробітники ДУ «ННЦ «Інститут кардіо-
логії ім. М. Д. Стражеска» НАМН України»: О. В. Срібна, 
О. О. Кваша, Д. І. Рафаель, Н. М. Терещенко, І. Е. Мали-
новська, В. О. Шумаков, О. В. Волошина. Співробітники 
кафедри кардіології та функціональної діагностики На-
ціональної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шу-
пика (м. Київ) – М. М. Долженко, К. Фарадж, Л. Бондар-
чук, Л. Яковенко – представили результати дослідження 
EURОASPIRE V в Україні, в ході якого вивчався вплив 
проявів тривоги та  депресії на  контроль артеріаль-
ного тиску.
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Рис. 2. Приріст років життя за рахунок лікування ішемічної 
хвороби серця та зміни в популяційних факторах ризику  

в Англії й Уельсі (Unal et al., 2005)
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Рис. 3. Алгоритм упровадження фізичних навантажень

Крок 1. 
Аналіз історії захворювання, медичний огляд

Крок 2. 
CPET (визначення функціональної потужності)

Крок 3. 
Визначення об’єкта/мети

Крок 4. 
Рекомендації: тип фізичних навантажень

Крок 5. 
Рекомендації: відносна інтенсивність

Крок 6. 
Фізичні тренування

Крок 7. 
Спостереження

Можливість проведення 
тесту з фізичним 
навантаженням?
Безпечність фізичного 
навантаження
Потреба в якому рівні 
фізичного навантаження?

Початковий 
рівень

• Частота: 3-5 днів на тиждень 
• Час: від 5 хв із поступовим збільшенням до 10 хв 
• Інтенсивність: 40-50% пікового VO2, 40% резервної частоти 
серцевих скорочень, RPE <11

Вищий 
рівень

• Частота: 3-5 днів на тиждень → щоденно 
• Час: поступове збільшення від 10 до 20 хв із подальшою 
пролонгацією до 30-45 хв 
• Інтенсивність: поступове збільшення навантаження 
до 45, 50, 55, 60, 65, 70% резервної частоти серцевих 
скорочень

Технічний 
рівень

• Частота: щоденно 
• Час: від 20-45 до 60 хв 
• Інтенсивність: стабілізація 
інтенсивності фізичних 
навантажень

! Необхідно 
враховувати, що 
адаптація може 
знадобитися після 

змін у лікуванні, 
госпіталізації чи при 
діагностуванні інших 
захворювань

Рис. 5. Імплементація зростання витривалості застосованих 
фізичних навантажень

Рис. 4. Рекомендації Американської ассоціації з кардіоваскулярної та пульмонологічної реабілітації щодо впровадження 
фізичних навантажень (Williams et al., 2013)

Низький ризик
• відсутність складних шлуночко-
вих порушень ритму
• відсутність стенокардії або інших 
клінічно значущих симптомів
• функціональна потужність (VO2) 
>24,5 мл/хв/кг
• фракція викиду лівого шлуночка 
>50%
• відсутність симптомів серцевої 
недостатності
• відсутність депресії за клініч-
ними критеріями

Середній ризик
• наявність стенокардії (≤ІІ функціо-
нального класу за NYHA) або інших 
клінічно значущих симптомів
• функціональна потужність (VO2) 
<17,5 мл/хв/кг
• фракція викиду лівого шлуночка – 
40-49%
• мінімальний або середній рівень 
вираженості ішемії під час тесту 
з дозованим фізичним навантажен-
ням (визначення депресії сегмента 
ST <2 мм) або швидка реституція

Високий ризик
• наявність складних шлуночко-
вих порушень ритму
• стенокардія напруження  
≥ІІІ функціонального класу за NYHA
• порушення гемодинаміки
• фракція викиду лівого  
шлуночка <40%
• епізод синус-арешту в анамнезі
• складні порушення ритму 
в реституції при проведенні 
діагностичного тесту з фізичним 
навантаженням

Аналіз історії хвороби 
та висновки:
• визначення потужності 
фізичних навантажень
• визначення фракції 
викиду лівого шлуночка
Відсутність/наявність:
• ішемії
• порушення ритму серця / 
провідності
• порушення гемодинаміки
• стенокардії або інших 
клінічно значущих 
симп томів

Стратифікація ризику

100 348
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Місцеві нестероїдні протизапальні препарати –  
ефективна симптоматична допомога  
в усуненні запалення та болю в горлі

Біль у горлі –  надзвичайно поширений і суб’єктивно дуже дискомфортний симптом, який спонукає 
пацієнтів звертатися по допомогу як до лікарів загальної практики, так і одразу до оториноларингологів, 
а також активно застосовувати різноманітні методи самолікування. Скарга на біль у горлі домінує 
в клінічній картині гострих запальних захворювань глотки, діагностика та лікування котрих є невід’ємною 
складовою щоденної роботи кожного  лікаря-оториноларинголога. Саме тому практичним аспектам 
ведення хворих із фарингітами й тонзилітами була присвячена значна увага під час пленарних засідань 
та експертних дискусій у ході щорічної весняної конференції Українського наукового медичного 
товариства лікарів-оториноларингологів із міжнародною участю «Сучасні дослідження, хірургічні 
та терапевтичні підходи в оториноларингології», що відбулася 20-21 травня в м. Одеса.

Про с у часний 
підх ід до  усу-
нення запалення 
т а   б о л ь о в о г о 
синдрому в горлі 
(в   том у числі 
після перенесе-
ної тонзилекто-
мії) за допомогою 

місцевих нестероїдних протизапаль-
них препаратів (НПЗП) розповіла 
завідувач кафедри оториноларин-
гології Національного медичного 
університету ім. О. О. Богомольця 
(м. Київ), доктор медичних наук, 
професор Юлія Валеріївна Дєєва.

Біль у  горлі більшої  чи меншої 
інтенсивності (в  тому числі при 
ковтанні) супроводжує практично 
всі запальні захворювання глотки. 
Безпосередньою причиною виник-
нення больового синдрому є запаль-
ний процес, який найчастіше має 
інфекційний генез, пов’язаний із по-
траплянням, адгезією й розмножен-
ням у ротоглотці та її лімфоїдних 
утвореннях вірулентних мікро-
організмів, що зумовлюється зни-
женням факторів загальної та міс-
цевої резистентності організму. 
При цьому здебільшого гострий 
неускладнений фарингіт і тонзиліт 
мають вірусну етіологію.

Вп лив інфек ційни х а генті в 
на  слизову оболонку ротоглотки 
ініціює розвиток складного кас-
каду запальних реакцій, провідну 
роль у реалізації котрого відігра-
ють простагландини та прозапальні 
цитокіни. Унаслідок сенсибілізації 
больо вих рецепторів глотки до гіс-
таміну та брадикініну знижується 
поріг больової чутливості, виникає 
локальне розширення судин і підви-
щується проникність судинної 
стінки, що в сукупності при зводить 
до  появи ключових симптомів –  
болю в горлі, почервоніння й наб-
ряку задньої стінки глотки.

Як же обрати оптимальний пре-
парат для усунення запалення 
й ефективної допомоги пацієнту, 
що  страж дає від болю в  горлі? 
Кожен лікар має пам’ятати:  прямим 

показанням до призначення анти-
бактеріальної терапії є лише го-
стрий бактеріальний тонзиліт 
(McIsaac W.J., 2010), у разі всіх інших 
запальних захворювань глотки па-
цієнти мають отримувати місцеву 
патогенетичну й симптоматичну 
терапію, спрямовану на зменшення 
запалення, усунення больового 
синдрому та швидке поліпшення 
якості життя. Призначення анти-
біотиків виключно за чіткими по-
казаннями –  шлях до запобігання 
розвитку резистентності ключових 
респіраторних патогенів до анти-
бактеріальних препаратів, одним 
зі значущих факторів поширення 
котрої наразі, на жаль, є саме по-
милкове призначення антибіотико-
терапії при вірусних ураженнях ди-
хальних шляхів і ЛОР-органів.

! Для симптоматичного ліку-
вання болю в горлі слід оби

рати той препарат, який відпо-
відає таким головним критеріям:
• ефективне усунення симптомів 
незалежно від етіології запаль-
ного захворювання глотки;
• швидкий початок дії (тобто па-
цієнт має відчути істотне полег-
шення практично одразу після 
застосування лікарського засобу);
• тривалий терапевтичний ефект;
• сприятливий профіль безпеки.

Цим базовим вимогам у цілому 
відповідають місцеві НПЗП, за-
цікавленість фахівців до  засто-
сування котрих із  метою при-
гнічення локального больового  
синдрому в глотці останніми ро-
ками значно зросла. Місцеві НПЗП 
відрізняються від інших засобів, 
які  традиційно застосовуються при 
болю в ротоглотці, адже вони ціле-
спрямовано переривають процес 
запалення в  уражених тканинах 
горла та його місцеві прояви, за-
безпечують досягнення оптималь-
ної концентрації діючої речовини 
саме у вогнищі запалення та, як на-
слідок, ефективно усувають біль 
у горлі. Саме цей симптом завжди 

найбільше турбує пацієнтів, і саме 
його полегшення в найкоротший 
термін вони насамперед очікують 
від призначеного лікування.

За  силою протизапальної дії 
НПЗП можуть бути розташовані 
в  такій послідовності (в  порядку 
зменшення): індометацин → флур-
біпрофен → диклофенак натрію → 
піроксикам → кетопрофен → на-
проксен → ібупрофен → амідопірин 
→ ацетилсаліцилова кислота.

! Н а п і дс т а в і  н а коп иче -
ного досвіду багаторічного 

клінічного застосування опти-
мальним місцевим НПЗП для 
лікування гострого тонзиліту 
й фарингіту з позиції співвідно-
шення ефективності та безпеки 
є флурбіпрофен, який має вира-
жену локальну протизапальну 
дію й ефективно перериває кас
кад пато фізіологічних реакцій 
розвитку та прогресування за-
палення  (Бойкова Н. Э., 2012). 
 Флурбіпрофен є діючою речо-
виною препаратів лінійки під 
брендом Стрепсілс® Інтенсив, 
яку в Україні та світі представ-
ляє британська фармацевтична 
компанія  «Реккітт  Бенкізер 
Хелскер Інтернешнл Лімітед». 
Серед них на особливу увагу 
 оториноларингологів і лікарів 
загальної прак тики заслуговує 
препарат  Стрепсілс® Інтенсив, 
який випускається у формі оро-
мукозного спрею. 

Ефективність і  безпека засто-
сування спрею флурбіпрофену 
з  метою зменшення больових 
відчуттів у  горлі різного генезу 
вивчалися в  су часних клініч-
них дослідженнях. Так, у  ході 
 нещодавно завершеного проспек-
тивного подвійного сліпого пла-
цебо-контрольованого рандомі-
зованого клінічного дослідження 
(Muderris T. et al., 2019) за участю 
150 пацієнтів, яким виконувалися 
планові оперативні втручання 
на вусі, оцінювалася ефективність 

спрею флурбіпрофену в зменшенні 
післяопераційного болю в  горлі 
й охриплості голосу після екстуба-
ції. Результати засвідчили, що за-
стосування спрею флурбіпрофену 
достовірно зменшує показники 
інтенсивності болю в горлі порів-
няно з  плацебо та  зменшує час-
тоту розвитку післяопераційного 
фарингіту. Частота виникнення 
 охриплості голосу та її вираженість 
на тлі застосування препарату були 
нижчими порівняно з такими при 
використанні плацебо. У  цьому 
дослідженні також було продемон-
стровано,  що знеболювальна дія 
спрею флурбіпрофену була зіставна 
за  своєю вираженістю з  дією ін-
шого НПЗП бензидаміну гідрохло-
риду; при цьому не було зареєстро-
вано жодних небажаних ефектів.

Окрім того, було вивчено ефек-
тивність спрею флурбіпрофену 
в усуненні болю в горлі після тон-
зилектомії. З цією метою було про-
ведено рандомізоване подвійне 
сліпе плацебо-контрольо ване до-
слідження (Muderris T. et al., 2016) 
за участю 84 пацієнтів, 45 із яких 
тричі на день застосовували спрей 
флурбіпрофену, а 39 – спрей пла-
цебо. Ефективність лікування ви-
значали на підставі динаміки змін 
оцінки інтенсивності болю в горлі 
за цифровою рейтинговою шкалою 
на  1-шу, 3-тю, 5-ту  та  7-му  добу 
після операції; також додатково 
оцінювали швидкість загоєння. 
Аналіз отриманих результатів за-
свідчив статистично достовірно 
більш швидку й виражену дина-
міку зменшення больо вих від-
чуттів після тонзилектомії в усіх 
вищевказаних часових точка х 
оцінки. У групі пацієнтів, які ви-
користовували спрей флурбіпро-
фену, відзначалося достовірне 
зменшення потреби в  додатко-
вому використанні аналгетиків 
після тонзилектомії порівняно 
з плацебо. При цьому достовірної 
різниці між групами в швидкості 
загоєння та  частоті небажаних 
явищ виявлено не було. Отже, міс-
цеве застосування флурбіпрофену 
у формі спрею  ефективно та без-
печно зменшує біль у горлі після 
тонзилектомії. Це є дуже важли-
вим у  контексті загальносвіто-
вої тенденції до якомога ранішої 
виписки прооперованих хворих 
зі стаціонарів.

На сьогодні флурбіпрофен роз-
глядають як потужний місцевий 
НПЗП, який доведено ефективно 
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купірує біль у  горлі й перери-
ває процес запалення завдяки 
усуненню прозапальної дії про-
стагландинів. R- та  S-енантіо-
мери флурбіпрофену блокують 
больо ві рецептори та  зменшу-
ють хемосенсорні больові потен-
ціали в  пацієнтів із  запаленням 
слизової оболонки глотки. При 
цьому протибольова дія R-енантіо-
меру флурбіпрофену є дозозалеж-
ною й має сприятливий профіль 
 гастроінтестинальної безпеки – 
аспект, що є надзвичайно важливим 
у разі ведення пацієнтів із супут-
німи хронічними захворюваннями 
шлунково-кишкового тракту.

Дослідження ex vivo, котрі були 
проведені на моделі слизової обо-
лонки, підтвердили, що флурбіпро-
фен у дозі 8,75 мг проникає в гли-
бокі шари слизової оболонки горла 
безпосередньо в зоні запалення, тим 
самим забезпечуючи прицільну ре-
алізацію потужного та тривалого 
локального протибольового ефекту 
та зменшуючи ймовірність виник-
нення побічних реакцій (Turner R. 
et al., 2018).

Флурбіпрофен може застосо-
вуватися при фарингіті й тонзиліті 
як  вірусної, так і  бактеріальної 
етіології, адже завдяки своєму ме-
ханізму дії, що полягає в блокуванні 
циклооксигенази (ЦОГ) 1 та 2 типів 
і у відповідному зниженні місце-
вого рівня простагландинів, він ак-
тивно усуває запалення незалежно 
від етіології патологічного процесу 
в слизовій оболонці глотки. Пев-
ний практичний інтерес станов-
лять також результати мікробіоло-
гічних досліджень, які встановили 
наявність у флурбіпрофену додат-
кових протигрибкової та  проти-
мікробної дій. Чутливими до  дії 
флурбіпрофену виявилися гриби 
родів Candida albicans, Trichophyton, 
Microspor um ,  Epider mophy ton 
і  бактерії Staphylococcus aureus 
(Chowdhury B. et al., 2003).

Відмітною рисою флурбіпро-
фену, також надзвичайно актуаль-
ною з точки зору побажань самих 
пацієнтів, є швидкий початок зне-
болювальної дії. Результати ба-
гатоцентрових подвійних сліпих 
рандомізованих плацебо-контро-
льованих клінічних досліджень 
(Russo М. et al., 2015; de Looze F. 
et  al., 2016) показали,  що засто-
сування флурбіпрофену у формі 
спрею (8,75  мг) забезпечувало 
 статистично значуще полегшення 
больових відчуттів у горлі й утруд-
неного ковтання через 5 хв оцінки 
за  шкалою TSS (Throat  Swollen 
Scale). Статистично достовірне 
ус у ненн я больови х ві д ч у т ті в 
і труднощів при ковтанні, що три-
вало до 6 год, було констатовано 
згідно з оцінкою за шкалами STRIS 
(Sore  Throat Pain Intensity  Scale) 
та  DSS (Diff iculty Swollen Scale) 
 відповідно.

! Отже, спрей Стрепсілс®  Інтенсив являє собою потужний НПЗП із прицільною місцевою дією, котрий 
дає змогу істотно зменшити  больові відчуття в горлі вже з 5ї хвилини застосування та має значну 

тривалість терапевтичної дії (до 6 год після розпилення), що особливо актуально для соціально активних 
людей. Стрепсілс® Інтенсив у формі спрею характеризується високим профілем безпеки, має безрецеп-
турний статус і за потреби може застосовуватися в комплексному лікуванні разом з іншими препаратами, 
зокрема антибіотиками. Призначаючи спрей Стрепсілс® Інтенсив із метою лікування больового синдрому 
в горлі різного генезу (в тому числі після оперативних втручань), лікар фактично може задовольнити всі 
вимоги пацієнта до такого препарату: забезпечити скорочення перебігу захворювання завдяки потужній 
протизапальній дії, гарантувати швидке зникнення больових відчуттів, високий профіль безпеки терапії, 
її зручність та економічну доступність.

Підготувала Олена Бойко
ЗУ
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Рекомендації Американської колегії  
гастроентерологів з лікування синдрому  

подразненого кишечнику
Синдром подразненого кишечнику (СПК) є найпоширенішим гастроінтестинальним 
функціональним розладом (ГІФР), що уражає 10-12% дорослих [1, 2]. Хоча СПК може 
виникати в осіб будь-якого віку та статі, найбільш типовим є розвиток цього стану в жінок 
віком до 50 років [2, 3]. СПК характеризується рецидивуючим болем у животі, змінами 
випорожнень, здуттям живота. Діагноз СПК встановлюється на основі ретельно зібраного 
анамнезу, ключових симптомів, фізикального обстеження та результатів низки  
діагностичних тестів [4-6]. 

Виокремлюють 4 основні підтипи СПК залежно від 
домінуючого стану функції спорожнення  кишечнику: 
СПК із запором (СПК-С, де С – constipation, запор); 
СПК із діареєю (СПК-D, де D – diarrhea, діарея); СПК 
зі змішаною симптоматикою (СПК-М, де М – mixed, 
змішана); некласифікований СПК [5].

Менеджмент СПК супроводжується значними фі-
нансовими витратами [7] і потребою в тривалому ам-
булаторному лікуванні [8], виконанні діагностичних 
обстежень і хірургічних втручань [9]. Дослідження 
показали, що СПК порушує працездатність і погір-
шує якість життя хворих [11, 12].

З огляду на клінічну гетерогенність, типову для 
цього захворювання, та відсутність універсального 
лікування, ефективного для всіх пацієнтів, доступні 
терапевтичні методи ґрунтуються на корекції до-
мінуючих симптомів (зміни функції спорожнення 
кишечнику, біль у животі, здуття) [4-6]. Ведення па-
цієнтів із СПК ускладнюється тим, що наразі в США 
немає затвердженого протоколу терапії, не всі хворі 
відповідають на лікування, а пацієнти з однаковими 
симптомами часто реагують на медичні втручання 
по- різному. Утім, із часу виходу попередньої редак-
ції настанов Американської колегії гастроентеро-
логів (АКГ) щодо ведення СПК з’явилися нові те-
рапевтичні стратегії [4], вони представлені в цьому 
документі.

Робочою групою АКГ було проведено пошук 
у  базах даних MEDLINE (1946  – липень 2017), 
EMBASE та EMBASE Classic (1947 – липень 2017), 
PsychINFO (1806 – липень 2017) та центральному 
Кокранівському реєстрі контрольованих досліджень 
за низкою відповідних ключових слів, словосполу-
чень і термінів. Вплив втручань представлено як від-
носний ризик (ВР) відсутності зменшення симптомів 
СПК або абдомінального болю та 95% довірчий інтер-
вал (ДІ) зазначеного показника.

Фізичні вправи, харчування 
та спеціалізовані дієти
Фізичні вправи

Для зменшення вираженості симптомів пацієнтам 
із СПК рекомендуються фізичні вправи (клас реко-
мендації: слабка; якість доказів: дуже низька).

Дослідження показують, що фізична активність 
запобігає розвитку різноманітних гастроентероло-
гічних симптомів [35, 36] та характеризується зво-
ротним зв’язком із часом кишкового транзиту [37]. 
Daley та співавт. [38] показали, що 12 тиж фізичних 
вправ у пацієнтів із СПК забезпечували статистично 
достовірне зменшення вираженості запорів, але 
не інших компонентів цього розладу (болю в жи-
воті, діареї, загальної вираженості симптоматики), 
а також не покращували якості життя. У дослідженні 
Johannesson і співавт. [39] фізичне навантаження 
сприяло зменшенню вираженості симптоматики 
СПК [40].

Харчування та дієти
Для зменшення вираженості симптомів пацієн-

там із СПК рекомендується дієта з низьким вмістом 
коротколанцюгових вуглеводів (ДНВКВ) (клас реко-
мендації: слабка; якість доказів: дуже низька).

Безглютенова дієта або дієта з виключенням пев-
них продуктів на основі рівнів антитіл до харчових 
продуктів або тесту активації лейкоцитів не реко-
мендується для зменшення вираженості симптомів 
пацієнтам із СПК (клас рекомендації: слабка; якість 
доказів: дуже низька).

Більшість пацієнтів із  СПК асоціюють розви-
ток чи посилення симптомів із вживанням їжі. Хоча 
істинна харчова алергія в пацієнтів із СПК є нети-
повою, випадки харчової непереносимості чи гіпер-
чутливості зустрічаються досить часто. До  90% 
 пацієнтів із СПК виключають з раціону певні про-
дукти з метою зменшити симптоми або уникнути 
їх появи [41].

Для покращення стану пацієнтів із СПК запропо-
новано велику кількість дієт, при цьому найбільша 
доказова база наявна для двох із  них – ДНВКВ, 
при застосуванні якої обмежують ферментовані 
олігосахариди, дисахариди, моносахариди та полі-
оли, а також для безглютенової дієти. У метаана-
лізі 7 рандомізованих контрольованих досліджень 
(РКД; n=397) [43-49] було виявлено зниження симп-
томів СПК на тлі ДНВКВ, хоча в трьох із цих РКД 
[43, 44, 47] не було зафіксовано статистично досто-
вірних переваг ДНВКВ.

У наявних РКД безглютенова дієта та дієта відпо-
відно до рівнів антитіл до харчових продуктів і тесту 
активації лейкоцитів не характеризувалися перева-
гами при СПК [54-57].

Харчові волокна
Для зменшення вираженості симптомів пацієнтам 

із СПК рекомендується вживання харчових волокон 
(клас рекомендації: сильна; якість доказів: помірна).

Для зменшення вираженості симптомів пацієн-
там із СПК рекомендується вживання псиліуму, але 
не пшеничних висівок (клас рекомендації: сильна; 
якість доказів: помірна).

Було зафіксовано статистично достовірний 
сприятливий вплив застосування харчових во-
локон на прояви СПК (ВР=0,87; 95% ДІ 0,80-0,94). 
На відміну від псиліуму [60-63, 66, 67, 70], висівки 
не мали значної дії на стан пацієнтів із СПК [58, 
59, 64, 65, 69, 70].

Втручання, що модифікують мікробіоту
Пребіотики та синбіотики

Пребіотики та  синбіотики не  рекомендуються 
для зменшення вираженості симптомів у пацієнтів 
із СПК (клас рекомендації: слабка; якість доказів: 
дуже низька).

Концепція застосування модифікації мікро біо  ти ки-
шечнику при СПК виникла на тлі спостережень, що 
схожі на СПК симптоми розвиваються після інфек-
ційних захворювань [73] та внаслідок надмірного 
росту бактерій у тонкому кишечнику [74]. Крім того, 
певні симптоми СПК (здуття живота, сповільнення 
кишкового транзиту, відчуття раннього насичення) 
асоціюються зі специфічними профілями мікробіоти 
кишечнику [77, 78].

У попередньому виданні консенсусу досліджень 
пребіотиків при СПК виявлено не було [4]. Оновле-
ний пошук виявив одне РКД [80] за участю  пацієнтів 

із СПК-D, які приймали пребіотики чи плацебо про-
тягом 8 тиж. У групі пребіотика відзначалося до-
стовірно більш виражене зниження болю в животі 
та флатуленції.

Що стосується синбіотиків, то в одному з дослі-
джень застосування комплексного препарату на ос-
нові Lactobacillus acidophilus та Lactobacillus helveticus, 
біфідобактерій, вітамінів і фітоекстрактів протягом 
2 тиж мало наслідком покращення перебігу СПК 
(стійкі симптоми збереглися у 20,6% пацієнтів групи 
лікування та 88,2% учасників групи контролю) [81]. 
В іншому дослідженні протягом 8 тиж використову-
валися Bifidobacterium lactis у комбінації з харчовими 
волокнами [82]. Ефект також був сприятливим, проте 
узагальнений аналіз цих досліджень не підтвердив 
статистичну достовірність результатів.

Пробіотики
Для зменшення вираженості симптомів, у тому 

числі здуття живота та  флатуленції, пацієнтам 
із СПК рекомендується вживання пробіотиків (клас 
рекомендації: слабка; якість доказів: низька).

За  результатами 53 РКД (n=5545) [47, 83-134], 
пробіо тики були більш ефективними, ніж плацебо, 
в лікуванні СПК (ВР=0,81; 95% ДІ 0,74-0,88). Ці за-
соби чинили сприятливий вплив на загальну оцінку 
симптоматики СПК, рівень болю в животі, вираже-
ність здуття та флатуленції.

Антибіотики
Рифаксимін – антибіотик, що не всмоктується, – 

рекомендується для зменшення вираженості симп-
томів, у тому числі здуття живота, в пацієнтів із СПК 
без запору (клас рекомендації: слабка; якість доказів: 
помірна).

Згідно з даними 9 РКД (n=2845) [135-142], антибіо-
тикотерапія зменшувала симптоматику СПК у порів-
нянні з плацебо (ВР=0,79; 95% ДІ 0,70-0,90). У 6 дослі-
дженнях [137, 139-142] використовувався рифаксимін. 
За частотою розвитку побічних ефектів рифаксимін 
та плацебо не відрізнялися [143].

Спазмолітики
Для зменшення вираженості симптомів при СПК 

рекомендуються певні спазмолітики (наприклад, 
дротаверину гідрохлорид).

Спазмолітики досліджувалися у 26 РКД [60, 63, 64, 
149-171] за участю пацієнтів із СПК (n=2811). Спаз-
молітична терапія характеризувалася статистично 
значущим впливом на зменшення симптомів СПК 
(ВР=0,65; 95% ДІ 0,56-0,76).

! Дротаверин було вивчено у 2 РКД [149, 151] 
за участю 150 пацієнтів. Препарат виявився 

ефективнішим за плацебо (ВР=0,31; 95% ДІ 0,190,50). 
Мебеверин, тримебутин, пірензипін, алверин, ро-
циверин, прифіній і пропінокс не мали статистично 
достовірного впливу на симптоми СПК.

Олія м’яти перцевої
Для зменшення вираженості симптомів при СПК 

рекомендується олія м’яти перцевої (клас рекомен-
дації: слабка; якість доказів: низька).

Олія м’яти перцевої як засіб лікування СПК ви-
вчалася в 7 РКД (n=634) [172-178]. Метааналіз пока-
зав, що цей засіб характеризується перевагою над 
плацебо (ВР=0,54; 95% ДІ 0,39-0,76).

Антидепресанти
Для зменшення вираженості симптомів при СПК 

рекомендуються трициклічні антидепресанти (ТЦА) 
(клас рекомендації: сильна; якість доказів: висока).
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Для зменшення вираженості симптомів при СПК 
рекомендуються селективні інгібітори зворотного 
захоплення серотоніну (СІЗЗС) (клас рекомендації: 
слабка; якість доказів: низька).

Як і  інші ГІФР, СПК може бути проявом диско-
ординації осі «мозок – кишечник» [5, 6]. Такі по-
рушення включають розлади обробки сенсорних 
сигналів, що призводить до вісцеральної та цент-
ральної гіперчутливості [183]. Значна поширеність 
коморбідних психологічних розладів, у тому числі 
тривожності, депресій і соматизації, у пацієнтів 
із СПК [184, 185] спричинила вивчення засобів цент-
ральної дії, а саме нейромодуляторів та психотера-
пії, у лікуванні цього синдрому. Найчастіше засто-
совуваними в лікуванні ГІФР класами центральних 
нейромодуляторів є ТЦА та СІЗЗС. Крім впливу 
на центральний компонент болю та психологічний 
стан, ТЦА та СІЗЗС здатні модифікувати функцію 
кишечнику. Так, ТЦА покращують стан за  умов 
 проносу,  сповільнюючи  шлунково- кишковий тран-
зит, натомість СІЗЗС, пришвидшуючи останній, 
полегшують запори [186, 187].

Загалом було виявлено 18 РКД (n=1127) [63, 188-
204], присвячених застосуванню антидепресантів 
при СПК. Ці препарати (ТЦА та СІЗЗС) виявилися 
ефективними в лікуванні симптомів СПК (ВР=0,66; 
95% ДІ 0,57-0,76), зокрема болю в животі [189, 193, 
195-198, 204] (ВР=0,62; 95% ДІ 0,43-0,88). ТЦА ви-
вчалися у 12 РКД (n=787) [63, 188-194, 197, 200, 201, 
204], демонструючи сприятливий ефект частіше, 
ніж плацебо (ВР=0,65; 95% ДI 0,55-0,77). СІЗЗС, що 
призначалися в 7 РКД (n=356) [195, 196, 198-200, 202, 
203], також виявили статистично достовірний ефект 
у порівнянні з плацебо (ВР=0,68; 95% ДІ 0,51-0,91).

Частина доказів здатності антидепресантів ніве-
лювати симптоми СПК походить із високоякісних 
РКД з вивчення ефективності інгібіторів зворотного 
захоплення серотоніну та норадреналіну – дулоксе-
тину і мілнаципрану [205-209], жоден з яких не ви-
вчався в РКД за участю хворих на СПК. Однак не-
велике дослідження за участю 13 пацієнтів із СПК 

та  генералізованим тривожним розладом показало ба-
гатообіцяючий сприятливий вплив дулоксетину [210].

Частота побічних ефектів була вищою в  групі 
анти депресантів порівняно з  плацебо (ВР=1,56; 
95% ДІ 1,23-1,98) [188-191, 193, 195, 199, 201]. Найчас-
тішими побічними ефектами ТЦА виступали сонли-
вість і сухість у роті.

Психотерапія
Для зменшення вираженості симптомів при СПК 

рекомендуються певні види психотерапії (когні-
тивна поведінкова терапія, релаксаційна терапія, 
 гіпнотерапія, багатокомпонентна психотерапія) 
(клас рекомендації: слабка; якість доказів: дуже 
низька).

Психотерапевтичному лікуванню СПК було при-
свячено 36 РКД (n=2487) [194, 211-243]. Пацієнти, які 
підлягали психотерапії, частіше досягали покра-
щення, ніж хворі, у яких не застосовувався цей метод 
(ВР=0,69; 95% ДІ 0,62-0,76). Більш ефективними, ніж 
лікування групи контролю, виявилися когнітивна 
поведінкова терапія, релаксаційна терапія, багато-
компонентна психотерапія, гіпнотерапія та дина-
мічна психотерапія.

Просекреторні засоби
Лоперамід

Лоперамід не рекомендується для зменшення ви-
раженості симптомів пацієнтам із СПК (клас реко-
мендації: сильна; якість доказів: дуже низька).

У наявних 2 дослідженнях за участю 42 пацієнтів 
із СПК-D та СПК-М [259, 260] не відзначалося статис-
тично достовірного ефекту лопераміду в порівнянні 
з плацебо (ВР=0,42; 95% ДІ 0,14-1,42).

Поліетиленгліколь (ПЕГ, макрогол)
ПЕГ не рекомендується для зменшення виражено-

сті симптомів у пацієнтів із СПК (клас рекомендації: 
слабка; якість доказів: низька).

ПЕГ є широкодоступним осмотичним пронос-
ним засобом,  що не  всмоктується в  кишечнику. 

 Ефективність цього засобу при запорах підтверджена 
РКД [273], однак дія ПЕГ при СПК-С вивчена мало 
(2 РКД). У дослідженнях ПЕГ при СПК були отри-
мані різні результати: в одному з них [274] не було 
зафіксовано статистично достовірного збільшення 
частоти дефекацій, зменшення болю чи дискомфорту 
при прийомі ПЕГ у порівнянні з плацебо, натомість 
в іншому [275] відзначалося зростання кількості де-
фекацій через 4 тиж лікування, але впливу на біль 
і дискомфорт також виявлено не було. До того ж 
серед пацієнтів групи ПЕГ спостерігалася тенденція 
до збільшення здуття, а кількість побічних ефектів 
(біль у животі, пронос) була дещо вищою, ніж у групі 
плацебо [275].

5-аміносаліцилати (5-АС)
5-АС не рекомендуються для зменшення вираже-

ності симптомів СПК (клас рекомендації: слабка; 
якість доказів: низька).

Відповідно до  результатів деяких досліджень 
 [276-278], у частини пацієнтів із СПК відзначаються 
запалення низького ступеня й імунна активація. 
У зв’язку із цим виникла гіпотеза, що протизапальні 
засоби на кшталт тих, що вживаються при запальних 
захворюваннях кишечнику [279, 280], можуть бути 
ефективними й при СПК.

До узагальненого аналізу було включено 3 РКД 
[281-283] за участю 464 пацієнтів, у яких застосову-
вався месаламін. Хоча при первинному аналізі було 
виявлено сприятливий вплив месаламіну на симп-
томи СПК (ВР=0,85; 95% ДІ 0,75-0,97), подальші об-
числення показали, що цей ефект не є статистично 
достовірним.

Стаття друкується в скороченні.

Ford A. C., Moayyedi P., Chey W. D. et al. for the ACG Task Force  
on Management of Irritable Bowel Syndrome. American college  

of gastroenterology monograph on management of Irritable Bowel 
syndrome. Am J Gastroenterol (2018); 113: 1-18.

Переклала з англ. Лариса Стрільчук ЗУ

ДАЙДЖЕСТЖЖЖЕЕСССТТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
Серологические иммунные маркеры воспалительных заболеваний 
кишечника: антитела к сахаромицетам и поринам C наружной 
мембраны являются потенциальными биомаркерами ГАЭК

Гиршпрунг ассоциированный энтероколит (ГАЭК) является наиболее частым 
осложнением у пациентов с болезнью Гиршпрунга. В настоящее время ГАЭК диа
гностируется клинически. Отсутствие специфических лабораторных критериев 
диагностики может привести к потенциально чрезмерному или недостаточно эф-
фективному лечению пациентов.

Цель данного исследования – выявление иммунных биомаркеров, помогающих 
в диагностике ГАЭК.

Методы. В период с 2012 по 2017 год 43 ребенка с ГАЭК наблюдались во много-
центровом исследовании, в ходе которого были проведены ретроспективная оценка 
их медицинской документации и анкетные опросы родителей. Диагноз ставился 
с использованием шкалы ГАЭК при показателе ≥4. Плазма отбиралась и анали-
зировалась с помощью ELISA на наличие антител, связанных с воспалительными 
заболеваниями кишечника: антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA), порины C 
наружной мембраны (OmpC), CBir1, антинейтрофильные цитоплазматические анти-
тела. Данные были проанализированы с использованием t критерия, одномерной, 
многовариантной и биномиальной регрессионных моделей.

Результаты. 18 пациентов имели по крайней мере 1 эпизод ГАЭК, 25 не имели 
ГАЭК в анамнезе. Участники группы ГАЭК и контрольной группы имели одинаковый 
средний возраст (3 года) и отягощенный семейный анамнез. Группа ГАЭК пока-
зала заметно повышенные уровни антител против ASCA IgA и OmpC по сравнению 
с конт рольной группой, тогда как CBir1 и антинейтрофильные цитоплазматические 
антитела были сходными между группами. Как одномерный, так и многовариант-
ный анализ выявили более высокие уровни антител OmpC в связи с ГАЭК (КР 1,39; 
ДИ 11,92; р=0,048), тогда как одномерный анализ выявил тенденцию к повышению 
уровней IgA и IgG ASCA при ГАЭК.

Выводы. В рамках исследования были идентифицированы повышенные уровни 
OmpC и ASCA в сыворотке у пациентов с ГАЭК и установлено, что повышенные уровни 
OmpC коррелировали с наличием ГАЭК. Это позволяет предположить, что ГАЭК и бо-
лезнь Крона влияют на иммунные ответы кишечной микрофлоры. Эти антитела могут 
служить потенциальными биомаркерами для ГАЭК, хотя для подтверждения этого 
необходимо проспективное исследование с большим размером выборки.

Frykman P.K, et al. Inflammatory Bowel Disease Serological Immune Markers Anti- Saccharomyces cerevisiae 
Mannan Antibodies and Outer Membrane Porin C are Potential Biomarkers for Hirschsprung- associated 

Enterocolitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019

Оценка оптимальной точки проведения биопсии  
для определения гистологической активности,  
транскриптомного и иммуногистохимического анализов 
у пациентов с активной стадией болезни Крона

Оптимальная локализация для проведения биопсии язвы при активной стадии 
болезни Крона достоверно не определена.

Целью данного исследования было изучение взаимосвязи между местом био псии, 
гистологической активностью заболевания, экспрессией провоспалительных генов 
и наличием воспалительных клеток.

Методы. 51 пациент с болезнью Крона и язвами диаметром >0,5 см в слизистой 
толстой кишки и/или подвздошной кишки был проспективно зарегистрирован 
на базе 3 центров. Биопсии были взяты на расстоянии 0, 78 и 2124 мм от края 
самой большой язвы. Гистологическую активность оценивали с помощью Глобальной 
шкалы гистологической активности заболеваний, гистопатологических показателей 
Робарта и гистологических показателей Нэнси. Уровни информационной рибонук
леиновой кислоты (мРНК) для интерлейкинов 6, 8 и 23 (субъединицы p19 и p40), 
CD31 и S100A9 были измерены с использованием количественной полимеразной 
цепной реакции. Количество CD3+, CD68+ и миелопероксидаза позитивных клеток 
определяли с помощью иммуногистохимии. Данные были про анализированы с ис-
пользованием смешанных моделей с локализацией и сегментом в качестве немо-
дифицируемых параметров.

Результаты. Оценка гистологической активности заболевания (р<0,0001), уровни 
экспрессии провоспалительных генов (р<0,005) и количество миелопероксидаза 
позитивных клеток (р<0,0001) были самыми высокими в образцах биопсии с края 
язвы в толстой кишке и подвздошной кишке, показатели уменьшались при уда-
лении от края (р<0,05). Никаких различий для параметров, измеренных в любой 
точке, между образцами биопсии слизистой толстой и подвздошной кишки не было 
обнаружено.

Выводы. В образцах биопсии язвенного края у пациентов с болезнью Крона были 
выявлены наиболее высокие показатели гистологической активности и уровни мРНК. 
Результаты были сопоставимы для образцов язвенного края толстого и тонкого 
кишечника.

Novak G, et al. Evaluation of optimal biopsy location for assessment of histological activity,  
transcriptomic and immunohistochemical analyses in patients with active Crohn’s disease.  

Aliment Pharmacol Ther. 2019.

Подготовила Дарья Мазепина
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ІПП з відстроченим вивільненням: 
нерозв’язані питання й обмеження

Усі ІПП є слабкими основами та мають 
однаковий механізм дії. Після пер-
орального прийому ІПП всмоктуються 
в тонкій кишці й потоком крові транс-
портуються в  парієтальні клітини 
шлунка, накопичуються в секреторних 
канальцях і при низьких значеннях рН 
конвертуються у свою активну форму 
 (тетрациклічний сульфенамід). Остан-
ній незворотно зв’язується з ферментом 
Н+-K+-АТФазою, блокуючи кислото-
продукцію.

Оскільки ІПП характеризу ються 
коротк им періодом на пі врозпа д у, 

їх стабільний антисекреторний ефект 
досягається повільно, як правило, через 
3-5 днів. Після першого перорального 
прийому пригнічуються протонні 
помпи, які активні на  даний момент, 
після другого –  ті, що стали активними 
після прийому першої дози і т. д. Цей 
процес повторюється до досягнення ди-
намічної рівноваги (у середньому на тре-
тій день прийому ІПП), коли інгібується 
приблизно 70% протонних помп.

Більшість ІПП є кислотолабіль-
ними і  при пероральному застосу-
ванні можуть зазнавати руйнівного 
впливу HCl у шлунку. У зв’язку з цим 
вони виготовляються у желатинових 

капсулах (омепразол, лансопразол, 
езомепразол) або у  формі таблеток 
і з   за х ис ною к ишково-розчинною 
оболонкою (пантопразол, рабепра-
зол, езомепразол). Перороральне ви-
користання таких форм ІПП знижує 
швидкість потрап ляння в системний 
кровоток, що дозволяє вважати їх лі-
карськими засобами сповільненого 
вивільнення (delayed-release –  DR).

Омез Інста –  омепразол 
із негайним вивільненням

Результати систематичного огляду 
досліджень ефективності ІПП у ліку-
ванні ГЕРХ показали,  що більшість 
пацієнтів не отримують повного по-
легшення денних і нічних симптомів 
після прийому першої дози. Відсут-
ність швидкої відповіді на  терапію 
ІПП може викликати у пацієнта неза-
доволення лікуванням і призводити 
до невиправданого підвищення дози 
або заміни препарату.

Для подолання обмежень ІПП з від-
строченим вивільненням у  пацієнтів 
із ГЕРХ був створений Омез Інста –  єди-
ний в Україні омепразол із негайним 
вивільненням (immediate release –  IR) 
у формі порошку для приготування 
пероральної суспензії, не покритий киш-
ково-розчинною оболонкою, у  саше. 
Уміст саше (порошок омепразолу 20 мг 
та бікарбонат натрію 1680 мг як буфер)
необхідно розчинити у  30  мл води 
і випити.

При пероральному застосуванні 
омепразол IR відрізняється швидкою 
абсорбцією: середній час досягнення 
максимальної концентрації омепра-
золу в плазмі крові (tmax) становить 
лише 25 хв.

Ефективну абсорбцію омепразолу 
в  препараті Омез Інста забезпечує 
бікарбонат натрію (двовуглекислий 
натрій, сода), який захищає не покри-
тий кишково-розчинною оболонкою 
омепразол від кислотної деградації 
у шлунку. Бікарбонат натрію, діючи 
як буфер, також швидко нейтралізує 
кислоту шлункового соку. Крім того, 
він чинить збудливу дію на  рецеп-
тори слизової оболонки шлунка, що 
збільшує виділення гастрину та фор-
мує вторинне посилення шлункової 
секреції. Проте цей, на перший погляд, 

недолік бікарбонату натрію в препа-
раті Омез Інста (омепразол IR) вико-
ристаний як спосіб швидкої стимуля-
ції парієтальних клітин та активації 
великої кількості протонних помп, що 
дозволяє значно прискорити початок 
дії ІПП.

У дослідженнях фармакодинаміки 
омепразол IR продемонстрував чіткі 
переваги над ІПП з відстроченим ви-
вільненням (DR) (Freston J.W. et al., 
2003). Так, у перші 30 хв після прийому 
омепразол DR не чинив ефекту на кис-
лотність шлунка, натомість омепразол 
IR знижував концентрацію кислоти 
на  78% порівняно з  початковим рів-
нем. Із 4-ї по 6-ту годину після при-
йому середнє зменшення кислотності 
шлунка порівняно з початковою ста-
новило 65% для омепразолу IR і тільки 
27% для контрольної групи. Отже, 
антисекреторний ефект омепразолу 
IR розвивається швидше і початково 
є сильнішим.

Важливо,  що швидший антисек-
р е т о рн и й  е ф е к т  о м е п р а з ол у  I R 
(Омез Інста) досягається не за рахунок 
скорочення тривалості дії. Прийом оме-
празолу IR уранці асоціюється з надій-
ним контролем постпрандіальної кис-
лотності протягом усього дня з першої 
доби лікування (Howden C. W., 2005).

У дослідженні B. Goldlust і  співавт. 
(2004) пацієнти приймали омепразол IR 
20 мг уранці протягом 7 днів; на 8-й день 
вони  отримали дві дози по 20 мг –  уранці 
й увечері. Додавання вечірньої дози 
підтримувало рН шлунка >4 упродовж 
значно більшого часу протягом доби 
і в нічні години (рис. 1).

Клінічні дослідження омепразолу IR
У  подвійному сліпому дослідженні 

III  фази пацієнтів віком 18-75 років 
із неускладненою ГЕРХ і частим виник-
ненням симптомів (2-3 рази на тиждень) 
рандомізували для прийому омепразолу 
IR або DR 20 мг разом з відповідним 
плацебо.  Пацієнти  приймали препарати 
самостійно під час першого епізоду 
печії і могли  продовжувати лікування 
до 3 днів. Повне стійке зменшення ви-
раженості симптомів упродовж перших 
30 хв після прийому досягалося утричі 
частіше у групі омепразолу IR порівняно 
з контрольною групою омепразолу DR 
(p=0,0199).

У відкритому рандомізованому дослі-
дженні D. M. Orbelo та співавт. (2014) по-
рівнювали ефективність ранкового і ве-
чірнього прийому омепразолу IR 40 мг 
у  пацієнтів з  тяжким рефрактерним 
рефлюксним езофагітом. Після 8 тиж лі-
кування загоєння ерозій за даними ендо-
скопії було досягнуто загалом у 88% па-
цієнтів, а в решти 12% спостерігалося 
значне покращення. Повне полегшення 
печії відбулося у 77 vs 65% випадків при 
прийомі препарату вранці або ввечері, 

Омез Інста: 
швидке та надійне полегшення печії

Відповідно до визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я, гастроезофагеальна рефлюксна 
хвороба (ГЕРХ) характеризується як наявність симптомів, що погіршують якість життя пацієнта,  
а також ушкоджень або ускладнень, які виникають унаслідок ретроградного руху вмісту шлунка 
у стравохід, ротоглотку та/або дихальні шляхи. ГЕРХ є дуже поширеним захворюванням:  
в економічно розвинених країнах ГЕРХ виявляють приблизно у 20% дорослого населення,  
натомість у країнах, що розвиваються, цей показник може сягати 40%. Трьома клінічними формами ГЕРХ  
є ерозивний езофагіт, неерозивна рефлюксна хвороба і стравохід Барретта. Ведення ГЕРХ,  
що супроводжується печією, зазвичай складається з корекції способу життя та зменшення концентрації 
кислоти у просвіті стравоходу, що досягається шляхом її локальної нейтралізації або пригнічення секреції 
у шлунку за допомогою медикаментозної терапії чи антирефлюксного хірургічного втручання.  
Як зазначено в усіх сучасних настановах, препаратами для лікування ГЕРХ 
є інгібітори протонної помпи (ІПП).
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кислотної регургітації –  у 72 vs 73% ви-
падків відповідно. Отже, одноразовий 
прийом омепразолу IR (вранці або вве-
чері) є ефективним у лікуванні тяжкого 
рефлюксного езофагіту та зменшенні ви-
раженості симптомів ГЕРХ.

Нещодавно був проведений система-
тичний огляд рандомізованих дослі-
джень із застосування омепразолу IR 
у лікуванні ГЕРХ (HigueradelaTijera F., 
2018). Отримані докази переконливо 
свідчать, що порівняно зі стандартним 
ІПП DR омепразол IR характеризується 
значно швидшим початком дії.

Майже 40% пацієнтів з  ГЕРХ на  тлі 
прийому звичайних ІПП у  режимі 
1 р/добу мають кислотні прориви. Як 
правило, вони спостерігаються в  пе-
ріод з  22:00 до  06:00, при цьому внут-
рішньошлунковий рН зниж ується 

до  4,0 і  нижче і  зберігається довше 
1 год. Нічні кислі симптоми ГЕРХ чи-
нять більш негативний вплив на якість 
життя, ніж денні. Крім того, нічна печія 
призводить до  розладу сну з  подаль-
шим зниженням працездатності. У до-
слідженні D.I. Castell і співавт. (2005) 
порівнювали здатність омепразолу IR 
і DR контролюватит нічну шлункову 
кислотність при дозуванні 1 або 2 рази 
на добу. Після однократного прийому 
омепразолу IR 40 мг або пантопразолу 
40 мг у 1-й день спостерігалася статис-
тично значима різниця в середній частці 
часу з рН >4,0 (р=0,017) і середньому рН 
шлунка (р=0,008) у нічні години на ко-
ристь омепразолу IR. На 6-й день ліку-
вання рівень рН шлунка >4,0 зберігався 
протягом 54,7 та 26,5% нічного часу для 
омепразолу IR і пантопразолу відповідно. 

При двократному дозуванні на 7-й день 
омеразол IR 20 мг підтримував рівень 
рН >4,0 упродовж більшості часу вночі,  
на відміну від пантопразолу 40 мг 
(рис. 2). Ці результати свідчать, що оме-
празол IR забезпечує ефективний конт-
роль шлункової кислотності в нічні го-
дини і завдяки цьому дозволяє подолати 
проблему нічних кислотних проривів 
у пацієнтів із ГЕРХ, резистентною до лі-
кування звичайними ІПП.

Інші переваги Омез Інста 
в лікуванні печії при ГЕРХ

Завдяки швидшим абсорбції та початку 
кислотосупресивної дії, надійному конт-
ро лю шлункового рН протягом 24 год 
омепразол IR (Омез Інста) можна вва-
жа ти препаратом вибору для лікування 
ГЕРХ у режимі «за потребою», а також 

використовуватися для терапії печії при 
ГЕРХ у  пацієнтів з  нічними кислот-
ними проривами (Минушкин О.Н., 
Масловский Л.В. Омепразол в тера-
пии кислотозависимых заболеваний. – 
 Медицинский совет, 2015, № 13).

Клінічні переваги омепразолу IR 
не  обмежуються кращими фармако-
кінетичними й фармакодинамічними 
показниками. Рідка лікарська форма 
омепразолу IR є більш зручною у засто-
суванні, ніж ІПП DR у формі таблеток чи 
капсул, у пацієнтів із гастропарезом або 
сповільненим спорожненням шлунка. 
Крім того, у пацієнтів із гастропарезом 
відбувається постійна стимуляція сек-
реції кислоти через тривале перебування 
у шлунку їжі; у таких випадках пролон-
гований антисекреторний ефект омепра-
золу IR має додаткову користь.

Іншими групами пацієнтів із ГЕРХ, 
які можуть отримувати специфічну 
користь у контролі печії саме від оме-
празолу IR, є особи із  затрудненим 
ковтанням, а також які не снідають ре-
гулярно  чи не  завжди дотримуються 
вимоги приймати ІПП DR перед їжею 
(омепразол IR можна застосовувати не-
залежно від уживання їжі),  х ворі, 
які працюють у нічну зміну або часто 
подорожують (через проблеми зі  своє-
часним прийомом ІПП DR), та, як за-
значалося вище, пацієнти, котрі бажають 
використовувати ІПП у режимі «за по-
требою» для контролю печії при ГЕРХ.

Підготував Олексій Терещенко

Рис. 2. Середній рН шлунка в нічні години на 7-й день лікування 
омепразолом IR 20 мг 2 р/добу та пантопразолом 40 мг 2 р/добу
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Т.Д. Звягинцева

Билиарный сладж и УДХК:  
грани патогенетической сопряженности  

и терапии
Билиарный сладж (БС) среди лиц с наличием жалоб со стороны органов желудочно-кишечного тракта 
встречается у 7,5%, при билиарной диспепсии частота его достигает 24-74%, чаще встречается у женщин 
(59%), чем у мужчин (41%). При естественном течении БС в 8-20% случаев происходит формирование 
конкрементов в желчном пузыре (ЖП), а в 18-70% их спонтанное исчезновение [5, 6, 9, 16].

Следует отметить, что в повседневной 
работе врачи не всегда своевременно 
и адекватно оценивают значение БС как 
начальной стадии желчно каменной бо-
лезни (ЖКБ) и не рекомендуют паци-
ентам соответствующий превентивный 
алгоритм обследования и лечения, что 
приводит к прогрессированию заболе-
вания.  Отсутствие четкой оценки БС 
обусловливает неодно значность его 
клинической интерпретации –  от тран-
зиторного состояния, не требующего 
патогенетического лечения (о  чем 
свидетельствует самостоятельное ис-
чезновение сладжа у  70% больных), 
до трансформации в желчные конкре-
менты у 32% пациентов как начальной 
стадии ЖКБ [1].

БС представляет собой суспензию 
жидких кристаллов моногидрата хо-
лестерина и/или гранул кальция би-
лирубината в  смеси муцина и  белка. 
 Суспензия сладжа включает различные 
по ультразвуковой и физико-химической 
характеристике структуры размером 
от 0,01 до 5 мм, при этом химический 
состав сладжа варьируется в различных 
клинических ситуациях. При различных 
физиологических и патофизиологиче-
ских отклонениях в организме человека 
частота встречаемости БС вариабельна. 
Во время беременности из-за увеличе-
ния уровня эстрогенов и прогестинов 
сладж обнаруживается у 31% женщин, 
при быстром снижении массы тела, из-за 
повышения уровня холестерина в желчи 
и снижения скорости опорожнения ЖП 
БС наблюдается в 25% случаев.

Возможны 3 варианта течения БС: 
спонтанное разрешение (исчезновение), 
персистирование и эволюция в желч-
ные камни. У больных с абдоминальной 
болью БС исчезал и не рецидивировал 
(по крайней мере в течение 2 лет) в 17,7% 
случаев, исчезал и рецидивировал в 60,4% 
случаев, а у 8,3% наблюдалась эволю-
ция в бессимптомную ЖКБ. P. Janowitz 
и соавт. (1994) при наблюдении за пациен-
тами с БС в течение 20 мес отмечали пол-
ное исчезновение сладжа в 71,0% случаев, 
формирование желчных камней в 12,5% 
случаев, у остальных пациентов наблюда-
лось персистирование БС, в 9,1% случаев 
у пациентов наблюдались эпизоды желч-
ной колики [21].

Среди причин, способствующих 
формированию БС, выделяют основ-
ные группы факторов риска, которые 
встречаются и при ЖКБ. Генетические 
факторы включают семейную предрас-
положенность, аномалии развития ЖП 
и билиарного тракта, ферментативные 
дефекты синтеза солюбилизаторов 
желчи. Фундаментальные исследова-
ния молекулярной биологии синтеза 
желчных кислот в последнее десятиле-
тие привели к  недавнему выявлению 
рецепторов желчных кислот и мутаций 
ключевых генов биосинтеза желчных 
кислот у   пациентов с  заболеваниями 

печени и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Исследования последних лет 
убедительно доказывают, что формиро-
вание осадка в ЖП является процессом, 
генетически детерминированным.

В  настоящее время точно установ-
лено, что FXR (фарнезоидный рецептор) 
и LXRα координируют синтез желчных 
кислот и гомеостаз холестерина в пе-
чени, кишечнике, периферических тка-
нях и макрофагах. FXR функционирует 
для поддержания низких концентраций 
желчных кислот в  гепатоцитах. Воз-
можно, что дефицит синтеза желчных 
кислот нарушит гомеостаз холестерина 
и  приведет к  гиперхолестеринемии 
и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Демографические факторы –  женский 
пол, возраст, географическая зона про-
живания. Диетические факторы вклю-
чают пищу, обедненную растительными 
волокнами, с избыточным содержанием 
углеводов и жиров, низкокалорийные 
диеты с редукцией массы тела. Меди-
цинские факторы развития БС более 
многочисленны, наиболее значимыми 
являются ожирение, сахарный диабет, 
заболевания печени, воспалительные 
заболевания кишечника, парентераль-
ное питание, нарушение моторики 
тонкой кишки, инфекции билиарного 
тракта, прием некоторых медикаментов 
 (цефтриаксон, октреотид, клофибрат, 
препараты кальция, диуретики, конт-
рацептивные средства), а также опера-
тивные вмешательства –  гастрэктомия, 
приводящая к нарушению иннервации 
ЖП и, как следствие, к снижению его 
сократительной функции, папилло-
сфинктеротомия, правосторонняя ге-
миколэктомия.

При беременности и приеме гормо-
нальных контрацептивов повышенный 
уровень эстрогенов крови приводит к уве-
личению секреции холестерина, наруше-
нию биохимического состава желчи. По-
вышение уровня прогестерона вызывает 
релаксацию гладких мышц и гипотонию 
ЖП. После родов БС спонтанно исчезает 
у 60-80% женщин в течение 5-6 мес.

Голодание, соблюдение низкокало-
рийных диет, парентеральное питание 

способствуют снижению моторики ЖП, 
стазу желчи, повышению тонуса сфинк-
тера Одди (СО). В связи с этим ограничи-
вается поступление желчи в двенадцати-
перстную кишку (ДПК) и нарушается 
пищеварение (преимущественно пере-
варивание жиров). После восстановле-
ния нормального приема пищи сладж 
исчезает практически у всех пациентов 
через 4 нед.

Основные этапы патогенеза БС вклю-
чают образование везикул с избыточ-
ным содержанием холестерина на фоне 
увеличения концентрации литогенных 
желчных кислот и  снижения уровня 
хенодезоксихолевой кислоты. Одной 
из причин развития БС является нукле-
ация перенасыщенной желчи, которая 
стимулируется повышением концент-
рации кальция, меди, марганца, железа, 
магния, калия.

В  развитии БС большое значение 
имеют увеличение содержания в желчи 
сиаловых кислот, гексоз и накопление 
продуктов перекисного окисления ли-
пидов. Персистенция БC обусловлена 
снижением клиренса из-за подавления 
сократительной способности ЖП, что 
провоцируется уже имеющимся слад-
жем в ЖП.

Важным патогенетическим факто-
ром является перенасыщение желчи 
холестерином в результате нарушения 
сложных биохимических процессов, 
главным из которых является повыше-
ние активности ГМГ-КоА-редуктазы, 
ведущее к увеличению синтеза холес-
терина, или снижение активности 
холестерин-7α-гидроксилазы, сопро-
вождающееся уменьшением синтеза 
желчных кислот. Эти два фактора яв-
ляются ключевыми в пусковом меха-
низме формирования холестериновых 
камней. При сохраненной сократитель-
ной активности ЖП агломерировавшие 
частицы эвакуируются в ДПК.

Гипотония ЖП, как и гипертонус СО, 
способствуют формированию и  про-
грессированию БС. Этому же способ-
ствует дисфункция СО и  ЖП, в  ос-
нове которой лежат воспалительные 
процессы в  желудке и  ДПК,  нередко 

 сопровождающиеся дуоденостазом. Име-
ются  данные о прямом воздействии хо-
лестерина на сакролемму миоцита, при-
водящем к снижению сократительной 
функции ЖП [2]. Важную роль в разви-
тии БС играет нарушение энтерогепати-
ческой циркуляции желчных кислот.

В  связи с  внедрением в  клинику 
 ульт ра звукового метода исследования 
выделяют 3 основных типа БС, которые 
имеют наиболее характерную эхографи-
ческую картину (рис. 1-4) [2]:

• 1 тип (микролитиаз) –  взвесь гипер
эхогенных частиц в виде точечных, еди-
ничных или множественных смещае-
мых образований размером до 4-5 мм, 
не дающих акустической тени, выявля-
емых после изменения положения тела 
 пациента;

• 2 тип –  наличие слабоподвижного 
уровня замазкообразной (эхопозитив-
ной) желчи: расслоение желчи на эхо-
негативную и эхопозитивную (замазко-
образную) фракции с наличием сгуст-
ков различной плотности, смещаемых, 
не  дающих акустической тени или, 
в редких случаях, с эффектом ослабле-
ния за сгустком;

• 3  тип –  замазкообразная желчь 
в виде подвижных и/или фиксирован-
ных сгустков без акустической тени в со-
четании с микролитами.

Эти типы определяют давность и ди-
намику образования осадка. Самосто-
ятельной клинической картины БС 
не имеет. Основное число случаев вы-
явления БС приходится на случайные 
ультразвуковые находки у бессимптом-
ных пациентов. В клинической практике 
чаще всего встречается 1 тип БС в виде 
взвеси гиперэхогенных частиц (около 
70%), тогда как частота обнаружения 
двух других составляет около 10-12% [9].

Из причисляемых для данного состо-
яния симптомов –  боли, горечи во рту, 
тошноты и ряда других –  только боль 
является относительно специфическим 
симптомом. Боли обусловлены спаз-
мом гладкой мускулатуры билиарного 
тракта вследствие раздражения рецеп-
торов слизистой оболочки при миграции 
элементов БС. Миграция БС возникает 

Рис. 1. УЗИ ЖП. БС 1 типа.  
Содержимое пузыря негомогенно  

за счет подвижной эхопозитивной взвеси

Рис. 2. УЗИ ЖП. БС 2 типа.  
Уровень замазкообразной малоподвижной 
желчи, которая занимает более половины 

объема пузыря

Рис. 3. УЗИ ЖП. БС 3 типа.  
Сгусток желчи на фоне взвеси  

эхопозитивных частиц
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чаще, чем при холецистолитиазе, в связи 
с более легким прохождением сладжа 
по сравнению с конкрементами. Кроме 
того, причиной билиарной боли может 
быть дисфункция ЖП и сфинктерного 
аппарата желчных путей, которые могут 
привести к формированию БС. Частота 
боли в  области правого подреберья 
возрастает по мере изменения типа БС 
и становится более выраженной при БС 
3 типа. Симптомы билиарной диспеп-
сии также усиливаются при трансфор-
мации БС от 1 к 3 стадии. Спазм СО при 
БС проявляется в 50-93% случаев, часто 
сопровождается развитием билиарной 
гипертензии.

Изучение естественного течения БС 
демонстрирует, что до 20% случаев за-
канчивается формированием конкре-
ментов в ЖП, в то время как спонтанный 
полный регресс наступает в 70% случаев. 
У 30-60% пациентов с БС динамическое 
ультразвуковое наблюдение выявляет 
эпизоды безмедикаментозного исчезно-
вения и формирования его вновь.

К вероятным осложнениям БС отно-
сятся острый и хронический панкре-
атит, дисфункция СО, острый и хро-
нический холецистит, холедохолитиаз 
и «отключенный» ЖП. Длительная пер-
систенция БС и постоянный пассаж его 
в ДПК может осложняться развитием 
стриктур терминального отдела общего 
желчного протока и/или стенозирую-
щего папиллита.

Ретроспективное наблюдение Р. А. Hill 
и  R. D. Harris (2016) в  течение 21 мес 
за 104 пациентами с БС продемонстри-
ровало развитие осложнений у 24% боль-
ных [1].

Основным методом диагностики БС 
является ультразвуковое исследование 
(УЗИ) ЖП, в том числе с определением 
его сократительной функции и CО. 
По показаниям проводится эндоскопи-
ческая ультрасонография для дифферен-
циальной диагностики, например между 
фиксированным к стенке ЖП сгустком 
и пристеночными образованиями, в пер-
вую очередь опухолевого генеза.

В последние годы для уточнения ха-
рактера БС применяется компьютерная 
томография (КТ) с оценкой денситомет-
рических показателей желчи, что поз-
воляет сократить сроки лечения, во-
время назначив адекватную терапию. 
Денситометрия является дополняющим 
УЗИ методом. Для оценки плотности 
желчи используют шкалу Хаунсфилда 
(Hounsfield units, HU).

В ряде случаев используют динами-
ческую гепатобилисцинтиграфию –  
способ радионуклидной диагностики 
заболеваний печени и желчных про-
токов, основанный на использовании 
меченого 99mTc радиофармпрепарата, 
избирательно накапливающегося в ге-
патоцитах и экскретируемого в желчь. 
Данное исследование позволяет полу-
чить информацию об анатомии и фи-
зиологии желчевыводящей системы, 
включая двигательную функцию ЖП 
и желчных протоков.

Предприняты многочисленные по-
пытки, направленные на раннюю диа-
гностику БС как предкаменной стадии 
развития ЖКБ, что открывает широкие 
перспективы по первичной профилак-
тике холелитиаза.

По последним данным японских ис-
следователей, БС является маркером ран-
него рака ЖП. В связи с этим рекомен-
дуется эндоскопическая катетеризация 
ЖП с цитологическим исследованием 
билиарного осадка на наличие атипич-
ных клеток [9].

Не вызывает сомнения, что больные 
с БС нуждаются в динамическом наблю-
дении и лечении. Терапия должна быть 
направлена на патогенетические звенья 
формирования БС, что предполагает:

• возможное устранение модифициру-
емых факторов риска данного состояния 
(при исчезновении причин, способству-
ющих образованию сладжа, последний 
исчезает спонтанно);

• коррекцию дисхолии;
• нормализацию моторики ЖП, СО 

с восстановлением градиента давления 
и тока желчи по билиарному тракту;

• коррекцию кишечной микрофлоры, 
устранение синдрома избыточного бак-
териального роста;

• коррекцию симптомов нарушенного 
пищеварения и всасывания благодаря 
нормализации энтерогепатической цир-
куляции желчных кислот.

Диетические рекомендации включают 
частое дробное питание. Адекватный 
режим питания с частыми приемами 
пищи (5-6-разовое питание) способ-
ствует нормализации давления в ДПК 
и регуляции опорожнения ЖП и про-
токовой системы. Диетический рацион 
должен учитывать тип дисфункции ЖП 
(гиперкинетический или гипокинети-
ческий), сопутствующие заболевания 
органов желудочно-кишечного тракта.

Тактика ведения больных определя-
лась эхографическим типом БС и нали-
чием факторов риска.

На современном этапе основным ле-
карственным средством с доказанной 
эффективностью воздействия на различ-
ные звенья билиарного литогенеза явля-
ется урсодезоксихолевая кислота (УДХК) 
[6, 7, 11, 13]. Урсодезоксихолевая кислота 
обладает широким спектром терапевти-
ческих эффектов, в связи с этим в кли-
нической практике с лечебной целью 
все большее распространение получает 
применение препаратов УДХК.

Широко известны биологические 
функции и терапевтические эффекты 
УДХК, проявляющиеся ингибирова-
нием индуцированного дезоксихоле-
вой кислотой апоптоза посредством 
модуляции продуцирования митохонд-
риальных трансмембранных потенци-
альных и реакционноспособных форм 
кислорода, блокированием индуциро-
вания синтазы оксида азота в кишеч-
ных эпителиальных клетках человека. 
Гидрофильная природа УДХК обеспе-
чивает цитопротекцию при воспали-
тельных заболеваниях печени, приме-
няется в  качестве иммуномоделиру-
ющего агента, значительно понижает 
уровень трансаминаз и холестатические 

 ферментативные индексы повреждения 
печени при хроническом гепатите, зна-
чительно ингибирует рост Helicobacter 
pylori и  пепсина. Высокий уровень 
УДХК блокирует пролиферацию вируса 
гепатита С, стабилизирует клеточные 
мембраны гепатоцитов, уменьшает ал-
когольную жировую инфильтрацию пе-
чени, оказывает сосудорасширяющее 
действие на системное сосудистое ложе, 
но не изменяет ни легочной васкуляр-
ной функции, ни сердечных функций.

УДХК оказывает цитопротекторный, 
антиоксидантный, антифибротический, 
литолитический, холеретический, им-
муномодулирующий, гипохолестери-
немический, антиапоптотический эф-
фекты, среди которых существенное 
значение имеет выраженное литолити-
ческое и гипохолестеринемичекое дей-
ствие. Терапевтические свойства УДХК 
в отношении БС (т. н. диссолюционная 
терапия) обусловлены уменьшением 
синтеза холестерина в печени и его ки-
шечной абсорбции, изменением струк-
туры и состава мицелл в желчи, увели-
чением дисперсии холестерина с фор-
мированием жидкокристаллической 
фазы, а также усилением постпранди-
альной сократимости ЖП.

Литолитический эффект УДХК объяс-
няется снижением литогенности желчи 
вследствие формирования жидких крис-
таллов с молекулами холестерина, что 
способствует мицеллярной солюбили-
зации и предупреждению образования 
холестериновых камней. УДХК увели-
чивает удельный вес желчных кислот 
в желчи, снижая перенасыщение холес-
терина, и устраняет пузырный сладж. 
На фоне лечения доля этой гидрофиль-
ной желчной кислоты возрастает до 60%, 
а доля более токсичных гидрофобных 
желчных кислот, соответственно, падает, 

благодаря чему УДХК становится основ-
ным компонентом желчи [8].

Антихолестатический эффект УДХК 
заключается: в подавлении секреции ток-
сических желчных кислот в желчь путем 
конкурентного захвата рецепторами 
в подвздошной кишке; в стимуляции 
 экзоцитоза в гепатоцитах путем активи-
зации Ca-зависимой α-протеинкиназы, 
что вызывает уменьшение концентрации 
гидрофобных желчных кислот; в индук-
ции холереза, богатого бикарбонатами, 
что приводит к  увеличению пассажа 
желчи рецепторами в  подвздошной 
кишке; в модуляции структуры и со-
става богатых фосфолипидами смешан-
ных мицелл в желчи.

Холеретический эффект УДХК заклю-
чается: в  вытеснении пула токсичных 
 гид ро фобных ЖК посредством конку-
рентного захвата рецепторов в подвздош-
ной кишке; в стимуляции экзоцитоза в ге-
патоцитах путем активации Са- зависимой 
L-протеинкиназы, что уменьшает концен-
трацию гидрофобных ЖК; в индукции 
бикарбонатного холереза, что усиливает 
выведение гидрофобных ЖК в кишеч-
ник; в  стимуляции различных белков 
холеретического транс порта (активирует 
экспрессию и интеграцию MRP2 и BSEP 
в канальцевых мембранах, стимулируя 
экскрецию желчных кислот с желчью; 
стимулирует базолатеральный MRP3, что 
повышает дисперсию солей ЖК в систему 
энтерогепатической циркуляции; акти-
вирует сложную сеть внут ри клеточных 
сигнальных молекул).

Гипохолестеринемический эффект 
УДХК проявляется снижением всасы-
вания холестерина в кишечнике, син-
теза холестерина в печени и экскреции 
холестерина в  желчь. УДХК, влияя 

Рис. 4. Эхографические типы БС ЖП  
(Бурдина Е.Г. и соавт., 2013)

Продолжение на стр. 22.
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Билиарный сладж и УДХК: грани патогенетической 
сопряженности и терапии

на КоА-редуктазу, уменьшает образова-
ние холестерина. Все это приводит к сни-
жению литогенности желчи.

Доказательная база применения УДХК 
включает значительное количество ис-
следований, свидетельствующих о раз-
личной эффективности (от 60 до 87,5%) 
и безопасности применения препаратов 
УДХК в лечении БС у различных групп 
пациентов. Вместе с  тем отмечается 
разнородность данных исследований 
по продолжительности курса лечения, 
дозы УДХК, зависимости применения 
от выраженности клинической картины 
и ультразвуковой формы БС. Важными 
и не решенными для клинической прак-
тики остаются вопросы, касающиеся 
фармакоэкономических аспектов тера-
пии БС и клинической эквивалентности 
различных препаратов УДХК [1].

Препарат Урсосан® (УДХК) является 
средством выбора и основным базис-
ным патогенетическим препаратом, ко-
торый используется для лечения и про-
филактики БС. Суточная доза Урсосана 
и продолжительность приема зависят 
от типа БС.

При 1 типе БС доза препарата состав-
ляет 10 мг/кг, при 2 типе –  1015 мг/кг, 
при 3 типе –  15 мг/кг и более. Вся доза 
принимается однократно перед сном, 
срок лечения –  от 3 мес при БС 1 типа 
до 12 мес при БС 3 типа. В случае ре-
зистентности БС 3 типа к литолитиче-
ской терапии Урсосаном следует увели-
чить дозу до 15-20 мг на 1 кг массы тела 
и   удлинить срок лечения до 6-12 мес. 
Контроль УЗИ в процессе лечения сле-
дует проводить ежемесячно.

В мире опубликовано значительное ко-
личество работ, отражающих результаты 
клинических испытаний УДХК, которые 
подтверждают эффективность и безопас-
ность применения данной кислоты при 
более чем 45 нозологиях [2, 7, 12, 13].

Накопленные на сегодня эксперимен-
тальные и клинические данные свиде-
тельствуют о том, что УДХК представ-
ляет собой лекарственный препарат 
плейотропного действия, что выража-
ется в наличии многофакторного дей-
ствия на  состояние гепатобилиарной 
системы.

Л. С. Орешко и соавт. (2018) предста-
вили наблюдения (2016-2017) по изуче-
нию влияния терапии препаратом УДХК 
Гринтерол на клинико-биохимические 
параметры больных с гепатобилиарной 
патологией в условиях реальной поли-
клинической практики. Число участни-
ков составило 10 213 пациентов, среди 
которых 3625 пациентов были с хрони-
ческим холециститом и БС. В ходе про-
водимой терапии на конечном визите от-
мечалось снижение болевого синдрома 
у 90% пациентов, уменьшение горечи 
во  рту –  у  88%, нормализация стула 
наблюдалась у 95% пациентов. Прове-
денное на большом объеме наблюдений 
исследование продемонстрировало пози-
тивное влияние УДХК на клиническую 
картину и сывороточные маркеры пече-
ночного цитолиза и холестаза. Во всех 
группах прием Гринтерола приводил 
к уменьшению болей, а также симпто-
мов желудочной, желчной и кишечной 
диспепсии. Улучшение клинического 
статуса сопровождалось уменьшением 
 активности сывороточных маркеров 

внутрипеченочного холестаза. Целесо-
образно, по мнению авторов, опираясь 
на успешный опыт проведенного иссле-
дования, продолжить изучение резуль-
татов применения препаратов УДХК 
и  включить пациентов старше 65  лет 
в группы с БС и хроническим холецис-
титом [10].

О. А. Саблин и соавт. (2013) сообщают 
о наблюдении за 20 пациентами с на-
личием БС, верифицированного УЗИ, 
до и после лечения 500 мг/сут препа-
ратом УДХК в течение 4 нед. На фоне 
лечения отмечено уменьшение частоты 
болевого абдоминального синдрома 
с  95 до  35% (р<0,01), горечи во  рту –  
с  90  до  15% (р<0,001), тошноты –  
с 60 до 5% (р<0,05), запора –  с 85 до 15% 
(р<0,001), вздутия живота –  с 70 до 30% 
(р<0,05). Полная элиминация БС отме-
чена у 70%, у остальных пациентов заре-
гистрирована положительная динамика 
с 1,7 до 0,4 балла [12].

С. С. Бацков и соавт. (2015) наблюдали 
150 больных с  верифицированными 
БС и холелитиазом, получавших УДХК 
в  дозе 15  мг/кг на  один прием. Дли-
тельность лечения составила 8-14 мес 
при условии, что если по результатам 
УЗИ размеры конкрементов не умень-
шались, то  лечение прекращалось. 
К окончанию 10 мес лечения отмечено 
статистически достоверное уменьше-
ние объема исходной желчи с 35,4±2,6 
до  26,3±2,4  мл; объема остаточной 
желчи –  с  15,5±1,4  до  8,2±1,7 мл; ста-
тистически достоверное увеличение 
объема выделенной желчи –  с 17,5±1,8 
до  21,6±3,2 мл; процента выделенной 
желчи –  с 59,4±2,3 до 67,2±2,5; коэффи-
циента тонуса –  с 1,32±0,7 до 1,94±0,8. 
Улучшение функционального состоя-
ния билиарного тракта коррелировало 
со статистически достоверным сниже-
нием уровня АСТ, АЛТ, ГГТП, тригли-
церидов, общего холестерина, холесте-
рина липопротеинов низкой плотности. 
 Частота выявления БС в когорте боль-
ных снизилась с 37,5 до 15,4%, конкре-
ментов размером от 3 до 5 мм –  с 34,5 
до 5,1%, от 5 до 10 мм –  с 15,4 до 2,2%, 
10 мм –  с 12,5 до 4,4%. Соответственно, 
полный литолиз выявлялся у 65,9%, час-
тичный –  у 29,4%, отсутствие эффекта 
зарегистрировано у 4 пациентов (4,7%) 
с размером конкрементов 10 мм [3].

По данным ЦНИИ гастроэнтероло-
гии, эффективность урсотерапии при 
дозе 10 мг/кг/сут в течение 3 мес при БС 
в виде мелких гиперэхогенных частиц 
составила 60%, а в виде эхонеоднородной 
желчи с наличием различной плотности 
сгустков –  85,7%, в виде замазкообраз-
ной желчи –  87,5% [6]. Согласно дру-
гим данным, применение УДХК в дозе 
 15 мг/кг/сут приводит к устранению БС 
у 85% больных в течение 6 мес, причем 
в ряде случаев требуется продолжение 
курса лечения до 12 мес и увеличение 
дозы до  20  мг/кг/сут. При успешном 
устранении БС авторы рекомендуют 
проведение поддерживающей терапии 
по  250500 мг/сут в течение двух 3ме-
сячных циклов продолжительностью 
до нескольких лет [8].

G. R. May и соавт. (1993) опубликовали 
результаты метаанализа исследований, 
выполненных в 1966-1992 гг. и охваты-
вавших 819 пациентов. Указанный мета-
анализ продемонстрировал, что УДХК 
успешно растворяет рентгенонегативные 

камни в 37% случаев, а эффективность 
литолиза зависит от размера камня [18].

О. Н. Минушкин (2008) сообщает 
о 60 пациентах, из которых у 30 был БС, 
у 20 –  множественные камни (3-5 мм), 
у 6 –  множественные камни (6-10 мм) 
и у 4 –  единичные камни (6-10 мм). Па-
циенты получали препарат УДХК в дозе 
10 мг/кг/сут при наличии конкремен-
тов и 57 мг/кг/сут –  при БС. В резуль-
тате лечения у  50 больных отмечено 
полное растворение камней и осадка, 
у 6 –  уменьшение размеров камней, у 2 –  
динамика отсутствовала и у 2 –  отме-
чено увеличение конкрементов. Шести 
больным, у которых отмечено умень-
шение размеров камней, урсотерапия 
была продолжена в тех же или больших 
дозах при нормальной переносимости, 
средний срок растворения составил 
1 год 3 мес [8].

Общеизвестно, что после резекции 
желудка с  выключением из  пассажа 
ДПК имеется высокий риск развития 
конкрементов вследствие гипомотор-
ной дискинезии ЖП, сопровождаю-
щейся застоем и нарушением физико-
химических свойств желчи.

А. Ю. Иоффе и соавт. (2005) опубли-
ковали данные наблюдения за 22 боль-
ными, у которых после данного опера-
тивного вмешательства развилась ЖКБ 
с наличием БС или небольших конкре-
ментов. Назначение препарата УДХК 
в дозе 15 мг/кг/сут в течение одного ме-
сяца привело к полной элиминации кон-
крементов и БС у всех больных [7].

Отмечается высокий риск развития 
ЖКБ у больных, страдающих ожире-
нием, после операции с целью быстрого 
снижения веса (с наложением желудоч-
ного обходного анастомоза).

H. J. Sugerman и  соавт. (1995) сооб-
щили об  исследовании, включавшем 
233 больных, перенесших подобную 
операцию; в группе плацебо у 32% па-
циентов отмечено образование желч-
ных конкрементов. В то же время у па-
циентов, получавших препарат УДХК, 
камни формировались значительно 
реже –  в 13, 2 и 6% случаев в группах, 
получавших 300, 600 и 1200 мг УДХК 
в день соответственно [19]. Также УДХК 
в дозе 600 мг/сут статистически досто-
верно предотвращает образование желч-
ных камней у пациентов, находящихся 
на многонедельных разгрузочных диетах 
в связи с патологическим ожирением.

В 2007 г. Немецким обществом по из-
учению расстройств пищеварения и на-
рушений метаболизма и Немецким об-
ществом хирургии желудочно-кишеч-
ного тракта на основании метаанализа 
семи рандомизированных плацебо-
контролируемых исследований, вклю-
чавших 897 пациентов, были приняты 
Рекомендации S-3 по диагностике и ле-
чению ЖКБ, в которых было зафиксиро-
вано, что УДХК в дозе 500 мг/сут и более 
в течение 3-6 мес статистически досто-
верно снижает риск развития ЖКБ, свя-
занной со значительной потерей массы 
тела (более 1,5 кг в неделю), и должна на-
значаться до тех пор, пока вес пациента 
полностью не стабилизируется [8].

Отмечено, что профилактика с  по-
мощью УДХК является экономически 
эффективным решением, существенно 
снижающим затраты на лечение.

В  2017 г. D. E. Maqoulitios и  соавт. 
опубликовали данные метаанализа 

8  исследований (спланированных с пози-
ций доказательной медицины), включив-
шего результаты наблюдения за 1335 па-
циентами с ожирением после проведения 
бариатрической операции на желудке. 
Отмечена значительно меньшая частота 
развития конкрементов в ЖП в группах, 
в которых назначалась УДХК, по сравне-
нию с контрольными группами: ОР через 
6 мес после операции –  0,11 (95% ДИ 0,04, 
0,26), через 12 мес после операции –  0,18 
(95% ДИ 0,12, 0,29) [17].

В  соответствии с  рекомендациями 
Европейской ассоциации по изучению 
печени, опубликованными в  2016 г., 
сопутствующая терапия препаратами 
УДХК может назначаться пациентам, 
находящимся на длительной терапии 
соматостатином или его аналогами, для 
профилактики формирования холесте-
риновых желчных камней [16].

При постхолецистэктомическом 
синдроме применение УДХК лик-
видирует дефицит ЖК и  билиарную 
недостаточность, снижает литоген-
ность желчи. Д. И. Трухан и  соавт. 
(2016) в качестве профилактического 
средства рекомендуют постоянный 
прием препаратов УДХК однократно 
от  250  до   500750  мг/сут, в  качестве 
альтернативной схемы предлагается 
назначение препарата месячными кур-
сами каждый второй или третий месяц, 
а  также проведение 2 курсов в  год 
по 50 дней по 250 мг вечером [13].

Эффективность и безопасность УДХК 
подтверждены множеством клиниче-
ских исследований и многолетним опы-
том применения.

S. Tamida и соавт. (1999) приводят дан-
ные 18-летнего наблюдения за 527 боль-
ными с ЖКБ, получавшими или не полу-
чавшими препараты УДХК. Продемон-
стрировано статистически достоверное 
уменьшение риска болевого абдоми-
нального синдрома у больных с симп-
томатикой ЖКБ, получавших УДХК, 
по сравнению с контрольной группой 
(62 против 92% за 10 лет; р<0,01) и у бес-
симптомных пациентов (6 против 12% 
за 10 лет; р=0,037). Риск проведения холе-
цистэктомии также был ниже у больных, 
принимавших УДХК (26 против 88% 
за 10 лет; р<0,001). Это не зависело от эф-
фективности литолитической терапии, 
что позволило авторам рекомендовать 
назначение УДХК пациентам, имеющим 
значительный хирургический риск, т. к. 
длительная урсотерапия явно связана 
со снижением риска болевого абдоми-
нального синдрома и атаки острого хо-
лецистита [20].

Этот эффект объясняется тем, что 
УДХК восстанавливает функции мы-
шечного аппарата ЖП и снижает уро-
вень биохимических маркеров окисли-
тельного стресса и воспаления [8].

Собственные наблюдения и  прове-
денные исследования подтверждают 
высокую терапевтическую эффектив-
ность препарата Урсосан® при лечении 
пациентов с БС на фоне билиарной дис-
функции, хронического холецистита, 
пред каменной стадии ЖКБ, что способ-
ствовало устранению билиарной и пече-
ночно-клеточной дисхолии [5].

Таким образом, терапия БС должна 
быть комплексной, воздействующей 
на патогенетические механизмы разви-
тия заболевания.

Средством выбора для лечения БС 
является урсодезоксихолевая кислота 
(препарат Урсосан®).

По показаниям возможна комбинация 
с миотропными селективными спазмо-
литиками для купирования спазма СО 
и пробиотиками.

Список литературы находится в редакции.

Продолжение. Начало на стр. 20.
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Значение конфокальной лазерной эндоскопии 
в оценке качества заживления язв двенадцатиперстной кишки

Конфокальная лазерная эндомикроскопия (КЛЭ) – это новая эндоскопическая 
методика, позволяющая получать изображения клеток и внутриклеточных структур 
слизистой оболочки желудка in vivo. Целью данного исследования было изучить 
значение КЛЭ в оценке качества заживления язвы двенадцатиперстной кишки (ДПК) 
и предварительно установить критерии оценки.
Методы. В исследование были включены пациенты с язвой ДПК. После ее зажив-

ления сравнивалась эффективность КЛЭ и эндоскопии белого света (WLE) в оценке 
качества заживления с использованием гистопатологического диагноза в качестве 
золотого стандарта. В то же время проводилась иммуногистохимия для изучения 
экспрессии трансформирующего фактора роста β1 (TGFβ1) и фактора роста фибро-
бластов 2 (FGF2) в нормальных и рубцовых тканях.
Результаты. При оценке качества заживления язвы ДПК, классифицированного 

как плохое, хорошее и отличное согласно патологической классификации, чувстви-
тельность WLE составила 57,14; 50 и 47,26%, специфичность – 87,80; 52,38 и 81,58%, 
точность – 80,00; 50,91 и 70,91% соответственно. Между тем чувствительность КЛЭ 
составила 73,33; 85,19 и 92,31%, специфичность – 95; 85,71 и 92,86%, а точность – 
89,09; 85,45 и 92,73% соответственно. Значение коэффициента корреляции со сте-
пенью патологической диагностики составило 0,38 для WLE против 0,74 для КЛЭ. 
Оценка качества заживления язвы ДПК в классификации изображений КЛЭ показала 
значительно лучшие результаты по сравнению с оценкой в классификации изобра-
жений WLE. Классификация изображений КЛЭ не была связана с иммуногистохими-
ческой экспрессией TGFβ1 или FGF2 в соответствии с коэффициентом корреляции 
Спирмена (P>0,05).
Выводы. КЛЭ по сравнению с WLE имеет более высокую ценность при оценке 

качества заживления язвы ДПК.
Rong J. et al. The value of confocal laser endoscopy in assessing the quality  

of duodenal ulcer healing. Lasers Surg. Med. 2019.

Серопозитивность к инфекции H. pylori: 
распространенность и влияние на заболевания обмена веществ / 
факторы риска в популяционном исследовании KORA

Helicobacter pylori является распространенным инфекционным агентом и известным 
фактором риска развития рака желудка. Целью данного исследования было изучить 
влияние серопозитивности к H. pylori на заболевания обмена веществ.
Методы. Серопозитивность к H. pylori в образцах сыворотки крови в рамках ис-

следования KORA анализировалась методом мультиплексной серологии. Рассчиты-
валась распространенность серопозитивности к H. pylori среди людей разного пола 
на основе первого из последовательных опросов (названного F4) исследования 
KORA S4. Были определены факторы, связанные с серопозитивностью к H. pylori. 
Кроме того, были оценены относительный риск развития заболеваний обмена ве-
ществ / факторы риска во время второго из последовательных исследований S4 (на-
зываемого FF4) и серопозитивность к H. pylori в рамках F4 в качестве детерминанты. 
Модели были скорректированы с учетом возраста, пола, наличия избыточного веса, 
физической активности, курения, уровня образования, потребления алкоголя и дру-
гих заболеваний обмена веществ в анамнезе.
Результаты. По данным обследования 3037 человек в возрасте от 32 до 82 лет, 

распространенность H. pylori составила 30,2% среди мужчин (n=1465) и 28,1% среди 
женщин (n=1572). Увеличение возраста, курение, низкий уровень образования 
и отсутствие употребления алкоголя в анамнезе были достоверно связаны с серо-
позитивностью к H. pylori в исследовании F4. Однако не наблюдалось никакой связи 
между серопозитивностью к H. pylori и индексом массы тела, заболеваниями обмена 
веществ (сахарный диабет 2 типа, гипертония, дислипидемия, подагра или повышен-
ный уровень мочевой кислоты) и желудочнокишечными заболеваниями (гастрит, 
воспалительные заболевания кишечника, язва желудка либо ДПК). Никаких суще-
ственных связей между серопозитивностью к H. pylori и одним из 5 исследованных 
случаев заболеваний обмена веществ / наличия факторов риска при продольном 
анализе не было установлено.
Выводы. В ходе исследования были выявлены связи между возрастом, курением, 

уровнем образования, потреблением алкоголя и серопозитивностью к H. pylori, 
но последняя не влияла на развитие заболеваний обмена веществ / факторы риска.

Wawro N. et al. Helicobacter pylori seropositivity: prevalence, associations, and the impact on incident metabolic 
diseases / risk factors in the population-based KORA study. Front Public Health. 2019.

Клинические и эндоскопические данные для раннего выявления 
аденомы ДПК и аденокарциномы

Спорадическая неампулярная аденокарцинома ДПК является редким злокачест-
венным новообразованием, при котором плохой прогноз часто связан с отсрочен-
ным диагнозом. Данное исследование было разработано для оценки клинических 
и эндоскопических находок у пациентов с неампулярными опухолями (НАО) ДПК.
Методы. Пациенты с НАО ДПК были разделены на экспериментальную и контроль-

ную группы. Два сопоставимых по возрасту и полу контрольных индивида для каж-
дого исследуемого случая были случайным образом выбраны из лиц без НАО ДПК.
Результаты. Всего было проанализировано 368 пациентов с аденомой, 81 с аденокар-

циномой и 314 пациентов контрольной группы. Курение, наличие пищевода Барретта, 

полипов фундальных желез, злокачественных новообразований в анамнезе и от-
сутствие дислипидемии были независимо связаны с наличием НАО ДПК. Сочетание 
этих пяти факторов позволило эффективно выявлять НАО ДПК с чувствительностью 
0,81 в контрольной группе. Исследование также показало, что аденокарциномы 
в ампуле ДПК имели больший инвазивный потенциал, чем аденокарциномы в не-
ампулярной части.
Выводы. Наличие опухоли в ампуле ДПК может быть диагностировано при по-

мощи клинических и эндоскопических данных, которые помогают улучшить прогноз 
и качество жизни пациентов.

Matsuzaki J. et al. Clinical and endoscopic findings to assist the early detection of duodenal adenoma and 
adenocarcinoma. United European Gastroenterol. J. 2019.

Наличие аденокарциномы пищевода у лиц первой степени 
родства увеличивает риск развития аденокарциномы пищевода 
у пациентов с пищеводом Барретта

Значение наличия аденокарциномы пищевода в семейном анамнезе в прогресси-
ровании до аденокарциномы пищевода у пациентов с пищеводом Барретта ранее 
не оценивалось. Целью данного исследования является оценка наличия аденокарци-
номы пищевода у родственников первой степени у пациентов с пищеводом Барретта.
Методы. Было проведено ретроспективное когортное исследование с участием 

пациентов с пищеводом Барретта, подвергшихся радиочастотной абляции. Семей-
ный анамнез, демографические данные и результаты эндоскопии были оценены 
у всех участников.
Результаты. Был обследован 301 пациент с пищеводом Барретта. 19 лиц, у кото-

рых диагностировали аденокарциному пищевода при индексной эндоскопии, были 
исключены из исследования. 19 (6,7%) пациентов имели родственников первой 
степени с аденокарциномой пищевода. У 4 (21,1%) из этих пациентов отмечалось 
прогрессирование до данной патологии. Из 263 участников без наличия родствен-
ников первой степени с аденокарциномой пищевода прогрессирование отмечалось 
у 22 (8,7%). В модели логистической регрессии, скорректированной по полу и коли-
честву сеансов радиочастотной абляции, было обнаружено, что семейный анамнез 
аденокарциномы пищевода был значимым независимым предиктором прогресси-
рования до данной патологии (КР 5,55; 95% ДИ 1,4720,0).
Выводы. Данное исследование показало, что у пациентов с пищеводом Барретта 

с аденокарциномой пищевода у родственников первой степени родства в семей-
ном анамнезе риск развития данной патологии в 5,5 раз выше, чем у пациентов 
с не отягощенным анамнезом. Семейный анамнез аденокарциномы пищевода у па-
циентов с пищеводом Барретта следует учитывать при ведении таких пациентов 
и лечении с помощью радиочастотной абляции.

Tofani C.J. et al. Esophageal adenocarcinoma in a first-degree relative increases risk for esophageal 
adenocarcinoma in patients with Barrett’s esophagus. United European Gastroenterol. J. 2019.

Возможна ли связь между желудочной метаплазией 
и системной артериальной жесткостью?

Инфекция H. pylori тесно связана с предраковыми состояниями, такими как атро-
фический гастрит и кишечная метаплазия желудка. Связь между воспалением, 
гипергомоцистеинемией и артериальной жесткостью имеет патофизиологическое 
значение для развития сердечнососудистых заболеваний. Это исследование было 
направлено на изучение взаимосвязи между уровнями витамина B12, фолиевой 
кислоты, гомоцистеина и скорости пульсовой волны (СПВ) у пациентов с кишечной 
метаплазией желудка, атрофическим гастритом и неатрофическим неметапласти-
ческим хроническим гастритом.
Методы. В исследование были включены 97 пациентов с кишечной метаплазией, 

67 пациентов с атрофическим и 69 пациентов с хроническим гастритом. С помо-
щью биохимических методов были измерены уровни глюкозы, креатинина, общего 
холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеинов низкой и высокой плот-
ности, витамина B12, фолиевой кислоты и гомоцистеина. СПВ и другие сосудистые 
парамет ры измерялись с помощью устройства Phsyioport AS.
Результаты. СПВ была выше у пациентов с кишечной метаплазией и атрофи-

ческим гастритом, чем в контрольной группе (p<0,05 и p<0,05 соответственно). 
Уровни витамина B12 были значительно ниже у пациентов с кишечной метапла-
зией и атрофическим гастритом, чем в контрольной группе (р<0,01 и р<0,01 со-
ответственно). Уровни фолиевой кислоты были значительно ниже у пациентов 
с кишечной метаплазией, чем в контрольной группе (р<0,05). Уровни гомоцисте-
ина были значительно выше у пациентов с кишечной метаплазией и атрофиче-
ским гастритом, чем в контрольной группе (р<0,001 и р<0,05 соответственно). 
 Логистический регрессионный анализ показал, что атрофический гастрит, ки-
шечная метаплазия желудка и дефицит витамина B12 являлись определяющими 
факторами артериальной жесткости.
Выводы. Значения СПВ были выше у пациентов с кишечной метаплазией и атро-

фическим гастритом по сравнению с пациентами с неатрофическим неметапласти-
ческим хроническим гастритом, без типичных сердечнососудистых факторов риска.

Kutluana U. et al. Is there a possible relationship between gastric intestinal metaplasia and systemic arterial 
stiffness? Rev. Esp. Enferm. Dig. 2019.

Подготовила Дарья Мазепина
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Летняя гастроэнтерологическая конференция:  
в центре внимания – адеметионин и панкреатин

В начале лета гостеприимный Днепр радушно встречал участников научно-практической 
конференции «VII научная сессия ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины». 
Современные технологии в теоретической и клинической гастроэнтерологии». Насыщенная 
научная программа, представленная авторитетными отечественными и зарубежными 
учеными, не оставила равнодушным ни одного участника: специалисты самых разнообразных 
специальностей (гастроэнтерологи, врачи общей практики –  семейной медицины, терапевты, 
эндоскописты, сонологи, хирурги), принявшие участие в работе конференции, получили 
новые знания, необходимые для успешной практической деятельности. Среди множества 
докладов, прозвучавших в ходе VII научной сессии, особый интерес у присутствующих 
вызвали сообщения, посвященные неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) 
и хроническому панкреатиту (ХП).

Доклад «Междисциплинарные пози-
ции НАЖБП: реалии и перспективы» 
научного руководителя конференции, 
директора ГУ «Институт гастроэнте-
рологии НАМН Украины», доктора 
медицинских наук, профессора Юрия 
 Мироновича Степанова разрушил рас-
пространенный миф об изолированном 
поражении печени при НАЖБП. Про-
фессор подчеркнул многогранность пато-
генеза данного заболевания, определяю-
щую сопутствующее поражение различ-

ных органов, но преимущественно затрагивающую жировую ткань, 
печень, почки сердечно- сосудистую систему, поджелудочную же-
лезу (ПЖ), кишечник. Именно поэтому типичными причинами 
летального исхода больных НАЖБП являются внепеченочные 
осложнения, а не только поражение печени как таковое. В насто-
ящее время НАЖБП рассматривается с позиции полисистемной 
патологии, течение которой сопровождается формированием 
ожирения, развитием сахарного диабета (СД) 2 типа, гипертонии, 
метаболического синдрома (МС), гиперлипидемии. Доказано, что 
НАЖБП является предиктором риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний (относительный риск, ОР 4,12; 95% доверительный интервал, 
ДИ 1,58-10,75; р<0,05), каротидного атеросклероза и тромбообра-
зования. Помимо ряда гепатологических и кардиальных прояв-
лений, течение НАЖБП сопровождается появлением системных 
симптомов: повышенной сонливости, утомляемости, когнитивной 
дисфункции, обмороков, синдрома обструктивного апноэ сна.

В 2018 г. Американская ассоциация по изучению заболеваний 
печени (AASLD) опубликовала обновленное практическое руко-
водство по лечению НАЖБП. Согласно этому документу, терапия 
НАЖБП базируется на трех основополагающих компонентах: 
модификации образа жизни, фармакотерапии и бариатрической 
хирургии. Модификацию образа жизни следует использовать 
на любой стадии НАЖБП, так как снижение массы тела на 3-5% 
позволяет достоверно уменьшить степень выраженности стеатоза, 
на 7-10% –  ассоциируется с благотворными гистологическими из-
менениями структуры печени. Фармакотерапия показана при 
прогрессирующем неалкогольном стеатогепатите (НАСГ), на ран-
них стадиях НАСГ с риском прогрессирования фиброза, активном 
НАСГ с высокой некровоспалительной активностью. Фармакологи-
ческие средства, предназначенные для лечения НАЖБП, должны 
повышать чувствительность к инсулину. При этом эксперты AASLD 
не рекомендуют назначать метформин больным НАСГ, прием пи-
оглитазона предусмотрен только при гистологически верифици-
рованной НАЖБП, а обязательными условиями к назначению 
витамина E являются наличие гистологически верифицированной 
НАЖБП и отсутствие СД 2 типа. Не рекомендуется в лечении 
НАЖБП/НАСГ использовать урсодезоксихолевую кислоту.

Основными требованиями при назначении медикаментозной 
терапии являются эффективность и переносимость лекарст-
венных средств. Одним из оптимальных препаратов является 
 Гептрал® (действующее вещество – адеметионин), который, со-
гласно доказательным данным, подавляет активность окис-
лительного стресса, апоптоз и злокачественную трансформа-
цию в гепатоцитах, улучшает функционирование митохондрий 
в клетках печени. Докладчик привел результаты нескольких 
клинических исследований эффективности препарата  Гептрал® 
при НАЖБП с внутрипеченочным холестазом (ВПХ). В работе, 
проведенной под руководством L. Boming (2011), показано, что 
пероральный прием препарата Гептрал® в дозе 1000 мг/сут по-
зволяет добиться достоверного снижения уровня АЛТ и АСТ 
в сравнении с контролем (витамин C в дозе 600 мг/сут). Подоб-
ные результаты получены в работе А. Барановского и соавт. 
(2010), в которой в качестве контроля использовалось плацебо. 
В обоих исследованиях  отмечалось уменьшение уровня сыво-
роточного холестерина и триглицеридов (ТГ) на фоне приема 
препарата Гептрал®. Ю. М. Степанов подчеркнул, что помимо 
гепатопротекторных свойств адеметионин оказывает прямое 
и опосредованное нейропротекторное действие, благодаря чему 
Гептрал® активирует процессы метилирования в головном мозге, 
усиливает синтез нейромедиаторов (серотонина, дофамина, 
норадреналина), активирует нейросинаптическую передачу. 
Следовательно, терапия препаратом Гептрал® приводит не только 
к нивелированию клинической симптоматики, ВПХ, уменьше-
нию степени стеатоза печени по данным УЗИ, но и к исчезнове-
нию усталости на фоне заболеваний печени с ВПХ.

Логическим продолжением доклада 
ведущего специалиста  отечественной 
гастроэнтерологии стало выступление 
президента Украинской гастроэнтеро-
логической ассоциации, проректора 
по последипломному образованию, 
профессора  кафедры внутренней 
медицины № 1 Украинской медицин-
ской стоматологической академии 
(г. Полтава),  доктора медицинских 
наук Игоря  Николаевича Скрыпника 
под названием «НАЖБП: новости 

 Международного гепатологического конгресса EASL 2019».
Согласно современным статистическим данным, прозву-

чавшим на конгрессе EASL 10-14 апреля, 70% больных НАСГ 
страдают артериальной гипертензией, 82% –  ожирением 
и гипер липидемией, у 76% диагностируют МС, у 48% –  СД 
2 типа. Докладчик ознакомил присутствующих с результатами 
популяционного проспективного обсервационного исследова-
ния, представленного на конгрессе EASL и анализировавшего 
частоту назначения, а также эффективность препарата Гептрал® 
в лечении ВПХ у больных НАЖБП (n=525). Ученые характе-
ризуют Гептрал® как эффективный и безопасный препарат 
для лечения НАЖБП с ВПХ. Согласно данным исследований, 
прием адеметионина позволяет эффективно снизить у таких 
пациентов уровень биохимических показателей: ГГТ, ЩФ, АЛТ, 
АСТ, а также устранить клинические симптомы, такие как 
утомляемость, желтуха, зуд.

И. Н. Скрыпник представил положения практического руко-
водства Китайского гепатологического общества (CSH) по диаг-
ностике и лечению лекарственно-индуцированного поврежде-
ния печени (ЛИПП), согласно которым пациентам с холестати-
ческой формой ЛИПП показано назначение препарата Гептрал®. 
Известно, что Гептрал® замедляет прогрессирование НАЖБП 
с ВПХ. Эксперты CSH подчеркивают способность адеметионина 
улучшать гистологическую структуру печени за счет уменьше-
ния ультразвуковых признаков стеатоза.

Пристальное внимание участников 
конференции привлек доклад «Дока-
зательная панкреатология 2018-2019» 
президента Украинского Клуба пан-
креатологов, избранного президента 
Европейского Клуба панкреатологов 
(2022), профессора кафедры внут-
ренней медицины № 2 Донецкого 
национального медицинского уни-
верситета (г. Лиман), доктора меди-
цинских наук, профессора Натальи 
Борисовны  Губергриц. Центральное 

место в своем сообщении докладчик отвела ХП –  самому рас-
пространенному заболеванию ПЖ. Только в 2018 г. опублико-
вано четыре международных согласительных документа, в том 
числе практическое руководство EPC/HPSG, посвященное ле-
чению панкреатита у детей, а также рекомендации европейской 
рабочей группы по терапии ХП.

В одном из последних систематических обзоров показано, что 
естественные возрастные изменения сопровождаются появле-
нием специфической трансформации ПЖ: редукцией ее объема, 
снижением продукции ферментов, развитием «молчаливого» 
панкреатита. Такие изменения влекут за собой появление кли-
нической симптоматики внешнесекреторной недостаточности 
ПЖ (ВНПЖ), мальнутриции, дефицита жирорастворимых ви-
таминов, имеющих значимые вторичные последствия вплоть 
до снижения минеральной плотности костной ткани, развития 
остеопороза и переломов.

Согласно положениям Международного консенсуса по ран-
нему ХП, естественное течение панкреатита происходит в не-
сколько стадий: первоначально под влиянием повреждающих 
и предрасполагающих факторов развивается острый панкре-
атит с возможным последующим рецидивом патологического 
процесса. Впоследствии формируется ранний ХП, который 
трансформируется в доказанный, а затем –  в ХП поздней ста-
дии, осложняющийся развитием ВНПЖ, СД, аденокарциномы.

Систематический обзор и метаанализ 13 рандомизиро-
ванных контролированных исследований доказал, что ХП 
ассоциирован с возрастанием риска рака ПЖ,  выявленного 

на  протяжении 2  лет после диагностики ХП (ОР  16,16; 
95% ДИ 12,59-20,73). В течение 5 лет от момента выявления 
ХП вероятность развития рака ПЖ несколько уменьшается 
(ОР 7,90; 95% ДИ 4,6-14,66), спустя 5 лет после диагностики 
ХП риск рака ПЖ снижается еще больше (ОР 3,53; 95% ДИ 
1,69-7,38). Именно поэтому больные ХП нуждаются в тща-
тельном скрининге рака ПЖ на протяжении как минимум 
5 лет после диагностики ХП.

Большое внимание профессор Н. Б. Губергриц уделила со-
временной диагностике ХП посредством определения сыво-
роточных уровней амилазы и липазы. При помощи этих по-
казателей можно дифференцировать некальцифицирующий 
ХП и норму (пограничные значения для амилазы –  40 Ед/л, 
липазы –  20 Ед/л). Традиционно при обследовании больных ХП 
используют УЗИ брюшной полости, но наибольшей диагности-
ческой ценностью обладают МРТ-панкреатохолангиография 
и эндоскопическое УЗИ.

Доказано, что уровень смертности при ХП с ВНПЖ чрезвы-
чайно высок: он составляет 34,3‰ в год, тогда как у больных 
ХП без ВНПЖ этот показатель достоверно ниже –  12,3‰ в год. 
При этом средний возраст летального исхода у пациентов с ХП 
и ВНПЖ составляет 57 лет, тогда как не имеющие признаков 
ВНПЖ больные ХП погибают, как правило, при достижении 
63-летнего возраста.

Главный акцент профессор сделала на современных способах 
терапевтической коррекции ВНПЖ, ведь согласно данным од-
ного из проспективных когортных исследований, проведенных 
с участием больных ХП (n=430), наличие ВНПЖ у пациентов 
с сопутствующим циррозом печени, патологией органов ды-
хания, алкогольным ХП ассоциировано с достоверным и зна-
чимым возрастанием риска летального исхода. Докладчик 
процитировала некоторые положения европейского консенсуса, 
регламентирующие особенности проведения заместительной 
ферментной терапии (ЗФТ):

Оптимальным препаратом для лечения ВНПЖ, отвеча-
ющим всем вышеперечисленным требованиям, является 
Креон®. Его эффективность и безопасность в лечении ХП 
убедительно доказаны в ряде метаанализов и системати-
ческих обзоров. Назначение препарата Креон® необходимо 
после проведения оперативного вмешательства по поводу 
ХП: согласно данным ретроспективного обсервационного 
исследования, отсутствие ЗФТ после хирургического лече-
ния оказалось значимым и независимым фактором риска 
смерти после выписки из стационара, тогда как назначение 
минимикросферического ферментного препарата позволяло 
повысить качество жизни в 73% случаев.

Летняя гастроэнтерологическая конференция заверши-
лась, а практические врачи, пополнившие теоретические 
знания, оказались единодушны в своем решении продолжить 
научное общение в рамках последующих, теперь уже осенне-
зимних гастроэнтерологических сессий.

Подготовила Лада Матвеева

Вопрос 4.2-1. Каковы показания к проведению ЗФТ 
при ХП?

Положение 4.2-1. Проведение ЗФТ показано при ХП 
с ВНПЖ и наличии клинических симптомов / лаборатор-
ных признаков мальабсорбции. Рекомендуется исследо-
вание нутритивного статуса для выявления признаков 
мальабсорбции (уровень доказательности 1А, строгое 
согласие).

Вопрос 4.2-2. Каковы ферментные препараты выбора?
Положение 4.2-2. Покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой микросферы или минимикросферы размером 
менее 2 мм являются препаратами выбора при ВНПЖ. 
Микротаблетки размером 2,2-2,4 мм также могут назна-
чаться, но научные доказательства их эффективности при 
ХП ограничены (1В, сильное согласие).

Комментарии: эффективность ферментных препаратов 
зависит от их смешивания с пищей, эвакуации из же-
лудка с пищей, смешивания с дуоденальным содержи-
мым и желчными кислотами, быстрого высвобождения 
ферментов в двенадцатиперстной кишке.

Вопрос 4.2-3. Как должны назначаться ферментные 
препараты?

Положение 4.2-3. Пероральные ферментные препараты 
следует распределять между основными приемами пищи 
и перекусами (1А, строгое согласие).

Вопрос 4.2-4. Какая оптимальная доза ферментных 
препаратов при ВНПЖ, обусловленной ХП?

Положение 4.2-4. Минимальная доза липазы состав-
ляет от 40 000 до 50 000 PhU на основной прием пищи 
и половинная доза на перекус (1А, сильное согласие).

ЗУ
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Наприкінці травня у самобутньому яскравому Львові відбулася науково-практична 
конференція «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. Сучасні проблеми 
панкреатології». Участь у заході взяли провідні профільні спеціалісти і практичні лікарі 
з багатьох областей нашої країни. Різноманіття тем наукових доповідей не залишило 
байдужим жодного учасника цієї конференції.

Особливу увагу привернула 
доповідь професора кафедри 
терапії № 1  та  медичної діа-
гностики факультету післядип-
ломної освіти Львівського на-
ціонального медичного універ-
ситету ім. Данила  Галицького, 
доктора медичних наук Ольги 
 Олександрівни  Бондаренко 

на тему: «Мультифокус пробіотичної терапїї в прак-
тиці лікаря-інтерніста. Глобальні практичні рекомен-
дації Всесвітньої гастроентерологічної організації 
«Пробіотики та пребіотики» (2017)».

Починаючи свій виступ, професор О. О. Бондаренко 
підкреслила, що мікроби з’явилися на земній кулі 
понад 4,5 млрд років тому. Відносно недавно, при-
близно 1,5 млрд років тому, відбувся перехід від ма-
леньких клітин прокаріот до більших за розмірами 
еукаріотичних клітин, подібних до клітин вищих 
тварин. Не дивно, що на поверхні та всередині лю-
дини також міститься значна кількість бактерій. 
 Відомо,  що в  організмі людини присутні понад 
500 видів мікроорганізмів, їх загальна маса стано-
вить 3-5 кг, приблизна кількість – 1014-1015 мікробних 
клітин, причому переважна більшість (майже 60%) 
знаходиться в шлунково-кишковому тракті, а саме 
в кишках (рис.).

Встановлено,  що кишкова мікробіота виконує 
 багато різноманітних функцій. Найвідоміша з них –  
захисна –  реалізується завдяки пристінковій мікро-
флорі, що підвищує колонізаційну резистентність 
кишкової стінки, попереджає колонізацію кишки 
пато генною й умовно патогенною мікрофлорою. Зав-
дяки  ферментопродукуючій функції  полегшуються 

гідроліз клітковини, білків, жирів, крохмалю, 
декон’югація жовчних кислот, а внаслідок синтетичної 
активності відбувається синтез вітаміну С, вітамінів 
групи В, амінокислот, холестерину, сечової кислоти, 
органічних кислот тощо. Кишкова мікрофлора бере 
участь у відновленні імунітету шляхом посилення 
синтезу імуноглобулінів, вона також сприяє дозрі-
ванню та функціонуванню імунокомпетентних ор-
ганів. Завдяки функціонуванню мікробіоти інтенси-
фікуються всі види обміну речовин: білковий, жиро-
вий, вуглеводний; покращується травлення, засвоення 
їжі, інтелект; поліпшуються психоемоційні функції. 
Кишкова мік робіота посилює виведення токсинів, 
канцерогенів та алергенів, сприяє підвищенню актив-
ності імунної системи і в кінцевому підсумку –  зрос-
танню тривалості життя та покращенню його якості.

У деяких випадках склад і кількість кишкової 
мік рофлори змінюються або значно порушуються 
під впливом різноманітних факторів, що призво-
дить до розвитку дисбіозу. Дисбіоз –  це клініко-
лабораторний синдром, пов’язаний зі змінами якіс-
ного та/або кількісного складу мікрофлори кишок 
із подальшим розвитком метаболічних та імуноло-
гічних порушень і можливим виникненням шлун-
ково-кишкових розладів. Попри вагомі наслідки, 
початкові зміни мікробіому не мають значної спе-
цифічної симптоматики, тому виражені клінічні 
прояви з’являються протягом деякого часу.

Нині в клінічній практиці з метою відновлення 
складу та кількості мікробіоти застосовують пробіо-
тики. Це живі мікроорганізми, які можуть позитивно 
впливати на стан здоров’я  людини,  нормалізувати 
склад і  функції мікрофлори шлунково-кишко-
вого тракту та здатні виявляти антагонізм проти 

 патогенних й умовно патогенних мікробів.  З-поміж 
великої кількості пробіотиків у  клінічній прак-
тиці найчастіше використовуються пробіотичні 
мікро організми, що належать до видів Lactobacillus 
та Bifidobacterium, а також дріжджі Saccharomyces 
boulardi та деякі види Escherichia coli.

Розрізняють декілька механізмів дії пробіотиків, 
їх можна класифікувати як імунологічні та неімуноло-
гічні. До  імунологічних  ефектів відносять активацію 
локальних макрофагів, зростання презентації антигена 
Влімфоцитами, локальну/системну продукцію секре-
торного імуноглобуліну А, модуляцію цитокінового 
профілю, появу толерантності до харчових анти генів. 
Великого значення надають неімунологічним ефектам. 
Доведено, що пробіотики сприяють травленню та кон-
курують за поживні речовини з пато генами, змінюють 
рівень місцевого рН для створення несприятливого 
навколишнього середовища для пато генів. Пробіотики 
виробляють бактеріоцини для пригнічення патогенів 
і здатні знищувати супероксидні радикали, стимулю-
вати епітеліальну продукцію муцину та підсилювати 
бар’єрну функцію кишечнику. Встановлено, що пробіо-
тики конкурують з пато генами за адгезію та модифіку-
ють бактеріальні токсини.

На сьогодні доведено, що застосування пробіоти-
ків дозволяє запобігти розвитку колоректального 
раку, ці препарати використовуються в лікуванні 
та профілактиці діареї, в ерадикації Helicobacter 
pylori. Пробіотикам відводиться значна роль у про-
філактиці та лікуванні печінкової енцефалопатії, 
їх призначають за необхідності зміцнити імунну 
відповідь. Прийом пробіотиків дозволяє покращити 
стан пацієнтів із запальними захворюваннями ки-
шечнику, синдромом подразненого кишечнику, нек-
ротичним ентероколітом, неалкогольною  жировою 
хворобою печінки. Пробіотичні препарати значно 
покращують стан немовлят, які страждають від ко-
льок, дорослих і маленьких пацієнтів із порушенням 
всмоктування лактози; пробіотики також застосо-
вують із метою профілактики системних інфекцій.

Пробіотики в практиці лікаря-інтерніста:  
фокус на практичні рекомендації WGO та ESPGHAN

За матеріалами науково-практичної конференції, 29 травня, м. Львів
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Доповідач наголосила, що нині пробіотики яв-
ляють собою велику групу, до складу якої входять 
лікарські засоби, біологічно активні добавки, харчові 
продукти: загалом в Україні зареєстровано понад 
100 препаратів і продуктів, різноманітних за складом, 
якістю та кількістю пробіотичних мікро організмів. 
Обрати безпечний та ефективний препарат серед 
такої великої кількості засобів дуже складно. Тому 
вибір лікаря має базуватися на  даних доказової 
медицини, які є  вірним орієнтиром для вибору 
 пробіотика. Варто послуговуватися спеціальними 
практичними рекомендаціями, які сформульовані 
відповідно до наявних даних доказової медицини –  
метааналізів, рандомізованих контрольованих до-
сліджень. Найвідомішими є настанови ESPGHAN 
 (Європейське товариство дитячої гастроентероло-
гії, гепатології та нутриціології) та WGO (Всесвітня 
гастроентерологічна організація), опубліковані 

у 2014 р. та 2017 р. відповідно. Європейські експерти, 
представляючи практичні рекомендації «Пробіотики 
для профілактики антибіотик-асоційованої діареї», 
назвали декілька пробіотичних штамів, які можна 
застосовувати в педіатричній практиці, й умовно 
розподілили пробіотики на групи залежно від сили 
та якості доказової бази. До пробіотиків, котрим була 
надана позитивна сильна рекомендація, належать 
Saccharomyces boulardii та Lactobacillus GG. Зазначені 
пробіотики представники ESPGHAN рекомендують 
приймати в дозі  250750 мг/добу та >1010 КУЕ/добу 
відповідно, зазвичай протягом 5-7 діб. Слабку, але 
також позитивну рекомендацію отримали L. reuteri 
DSM та L. acidophilius LB. З метою профілактики 
анти біотик-асоційованої діареї експерти ESPGHAN 
рекомендують приймати такі пробіотичні штами, 
як LGG та S. boulardii  (рівень доказів I, клас реко-
мендації A). Крім цього, S. boulardii показані також 
для профілактики та лікування Clostridium difficile- 
асоційованої діареї. Фахівці ESPGHAN констатували: 
S. boulardii має найвищу позитивну рекомендацію 
для лікування гострого гастроентериту. Профе-
сор О. О. Бондаренко підкреслила, що в Україні штам 
S. boulardii І‑745 міститься в препараті Ентерол.

У  практичних рекомендаціях WGO «Пробіо-
тики та пребіотики», які широко застосовуються 
в міжнародній медичній практиці, вказується, що 
застосування пробіотичних штамів S. boulardii 
показане як в амбулаторних, так і в стаціонарних 
умовах з метою профілактики антибіотик-асоці-
йованої діареї, а також для лікування гострої діареї 
та  профілактики C. difficile-асоційованої діареї. Екс-
перти WGO рекомендують проводити коад’ювантну 
терапію при ерадикації H. pylori саме за допомогою 
штаму S. boulardii І‑745, зареєстрованого в нашій 
країні під торговою назвою Ентерол.

Рекомендації щодо використання S. boulardii можна 
знайти в  інших міжнародних настановах, напри-
клад у підготовленому Гарвардською робочою гру-
пою документі (Recommendations for Probiotic Use: 
update 2015) та  Маастрихтському консенсусі 
(Management  of  Helicobacter pylori infection –  
the Maastricht V / Florence Consensus Report, 2016).

Отже, пробіотична терапія характеризується 
широкими можливостями в різних розділах ме-
дицини, що сприяє неухильно зростаючій час-
тоті її застосування в клініці внутрішніх хвороб. 
Світовими експертами застосування S. boulardii 
І‑745 (препарату  Ентерол) визнано безпечним і ко-
рисним як у педіатричній, так і в дорослій попу-
ляції.  Ентерол застосовується з метою профілак-
тики та  лікування колітів і  діареї, пов’язаних 
із прийомом антибіотиків (у таких випадках при-
йом пробіотика слід розпочинати з першого дня 
антибіотикотерапії), корекції дисбіозу та синд-
рому подразненого кишечнику (тривалість ліку-
вання має становити 10-14 діб), лікування гострої 
діареї (препарат приймають протягом 3-5 діб). 
Ентерол має декілька форм випуску (капсули, 
порошок для  перорального застосування), що 
дозволяє поводити терапію в пацієнтів різного 
віку. Препарат слід приймати щодня натщесерце, 
запиваючи капсули водою або розчиняючи по-
рошок у воді чи молоці; максимальна тривалість 
застосування –  30 діб.

Ентерол робить пробіотичну терапію ефектив-
ною та безпечною, доступною та приємною як для 
дітей, так і для дорослих, у тому числі для осіб по-
хилого віку.

Підготувала Лада Матвєєва
ЗУ

Рис. Мікрофлора шлунково-кишкового тракту
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ДАЙДЖЕСТЖЖЖЕЕСССТТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
Фекальный лактоферрин в оценке активности ВЗК: 
систематический обзор и метаанализ

Частые обострения связаны с плохим прогнозом у пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника (ВЗК). Следовательно, мониторинг активности ВЗК по-
зволяет избежать плохого прогноза. Сывороточные биомаркеры отражают общий 
системный ответ, но не являются специфичными для воспалительных заболеваний 
кишечника. А эндоскопический мониторинг является инвазивным, дорогостоящим 
и длительным методом диагностики.

Цель данного исследования – проведение метаанализа для оценки диагностиче-
ской точности фекального лактоферрина (ФЛ) при оценке активности ВЗК.

Методы. Систематически (до мая 2018 г.) просматривались базы данных, кото-
рые просчитывали активность ВЗК. Качество каждого исследования оценивалось 
в соответствии с общей контрольной диагностикой. Модель случайных эффектов 
использовалась для оценки чувствительности, специфичности, вероятности псевдо
положительного и псевдоотрицательного результатов.

Результаты. 10 исследований, в которых участвовали 773 пациента с ВЗК, были 
включены в метаанализ. Объединенные значения чувствительности и специ-
фичности для оценки активности язвенного колита (ЯК) составили 0,81 (95% ДИ 
0,640,92) и 0,82 (95% ДИ 0,610,93) соответственно. Объединенные значения 
чувствительности и специфичности для оценки активности болезни Крона (БК) 
составляли 0,82 (95% ДИ 0,730,88) и 0,71 (95% ДИ 0,630,78) соответственно. 
Диагностическая эффективность оценки уровня ФЛ у пациентов с ЯК оказалась 
выше, чем у  пациентов с БК.

Выводы. Данный метаанализ показал, что ФЛ – недорогой, простой, стабильный 
и полезный скрининговый маркер с высокой чувствительностью и умеренной спе-
цифичностью для оценки активности ВЗК, который (как было выявлено) обладает 
большей информативностью для оценки ЯК, а не БК.

Dai C. et al. Fecal Lactoferrin for Assessment of Inflammatory Bowel Disease Activity: A Systematic Review and 
Meta- Analysis. J Clin Gastroenterol. 2019.

Эзофагит при атрезии пищевода у детей: кислота не всегда 
является основной причиной

Эзофагит широко распространен у пациентов с атрезией пищевода. Соляной кис-
лоте долгое время приписывалась основная роль в развитии эзофагита у пациентов 
с таким заболеванием, а длительное применение антацидных препаратов являлось 
распространенным методом терапии. Такая тактика лечения имеет неустановленную 
эффективность и несет потенциальный риск.

Методы. С целью лучшего понимания роли наиболее часто применяемых анти-
рефлюксных препаратов при атрезии пищевода были изучены истории болезни всех 
пациентов с вылеченной атрезией, которые подверглись эндоскопии с биопсией 
в период с января 2016 г. по август 2018 г. Макроскопически и гистологически эзо-
фагит на образцах биопсии оценивался по заранее определенным критериям. Были 
рассмотрены клинические характеристики, в том числе применение антацидных 
препаратов в анамнезе, тип эзофагита и тип регенерации, наличие грыжи пищевода 
и операции фундопликации в анамнезе.

Результаты. В исследовании участвовали 310 пациентов, которые подверглись 
576 эндоскопиям с биопсией в течение периода исследования. Средний возраст 
составил 3,7 года (межквартильный диапазон 2178 мес). Эрозивный эзофагит 
был обнаружен у 8,7% пациентов (6,1% эндоскопий). Любая степень гистоло-
гически установленной эозинофилии (≥1 эозинофил / поле высокой мощности 
[HрF]) наблюдалась у 56,8% пациентов (48,8% эндоскопий), а >15 эозинофилов / 
HрF наблюдалась у 15,2% пациентов (12,3% эндоскопий). 86,9% эндоскопий  
предшествовало употреблению антацидных препаратов. Фундопликация была 
выполнена у 78 пациентов (25,2%). Использование ингибиторов протонной помпы 
(ИПП) и/или антагонистов Н2рецепторов (Н2рА) были единственными значимыми 
предикторами снижения вероятности аномальной биопсии пищевода (р=0,011 
для ИПП, р=0,048 для Н2рА и р=0,001 для ИПП в сочетании с Н2рАтерапией). 
Однако изменение дозировки или частоты применения антацидных препаратов 
не было достоверно связано с изменением выраженности макроскопических 
или  гистологических признаков эзофагита (р>0,437 и р>0,13 соответственно). 
Наличие и эффективность операции фундопликации в анамнезе имели связи 
с эзофагитом (р=0,236).

Выводы. У пациентов с атрезией пищевода медикаментозная терапия связана 
с уменьшением вероятности аномальных данных после биопсии пищевода, хотя 
эозинофильный эзофагит широко распространен даже при высоких показателях 
применения антацидных препаратов. Эзофагит, вероятно, является мультифактори-
альным у пациентов с атрезией пищевода, а соляная кислота является лишь одним 
из возможных этиологических факторов воспаления слизистой. Клиническое значе-
ние гистологически выявленной эозинофилии слизистой у этих пациентов требует 
дальнейшего изучения.

Yasuda J.L, et al. Esophagitis in Pediatric Esophageal Atresia: Acid May Not Always Be the Issue.  
Gastroenterol Nutr. 2019.

Подготовила Дарья Мазепина
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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ НАУКА – ПРАКТИЦІ

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

І.В. Махніцька, м. Тернопіль

Л.С. Бабінець

Діагностична значимість  
рН-метрії в персоніфікованому веденні 
пацієнта після пілорус-зберігальної 

панкреатодуоденальної резекції
Кислотозалежні захворювання становлять значну частку в структурі гастроентерологічної 
патології. Точна діагностика й ефективно підібрана терапія в кінцевому підсумку 
визначають перебіг захворювання і прогноз пацієнта [4, 5]. Останніми роками з’явилась 
удосконалена медична електронна техніка, яка суттєво розширила уявлення не тільки 
про стан кислотопродукуючої функції шлунка, а й про характер моторних порушень із боку 
верхнього відділу шлунково-кишкового тракту. Нині оцінка секреторної функції шлунка 
із застосуванням рН-метрії є найбільш інформативною і досконалою.
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Рис. 2. Динамічне графічне зображення поширеності значень рН  
у кожному ФІ (перша рН-експрес-діагностика пацієнта С.)
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Рис. 3. Динамічне графічне зображення поширеності значень рН  
у кожному ФІ (повторна рН-експрес-діагностика пацієнта С.)

Рис. 1. Схема no-touch пілорус-зберігальної 
панкреатодуоденальної резекції за Nagai

Таблиця 1. Поширеність показників рН у ФІ  
під час першої рН-експрес-діагностики пацієнта С. 

Введення Виведення Загальне

ФI pH n (%) n (%) n (%)

5 (0,86-1,30) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

4 (1,30-1,60) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

3 (1,60-2,30) 1 (5,0) 0 (0,0) 1 (2,5)

2 (2,30-3,60) 1 (5,0) 3 (15,0) 4 (10,0)

1 (3,60-7,00) 18 (90,0) 10 (50,0) 28 (70,0)

0 (7,00-8,50) 0 (0,0) 7 (35,0) 7 (17,5)

Таблиця 2. Поширеність показників рН у ФІ під час 
повторної рН-експрес-діагностики пацієнта С. 

Введення Виведення Загальне

ФI pH n (%) n (%) n (%)

5 (0,86-1,30) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

4 (1,30-1,60) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

3 (1,60-2,30) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

2 (2,30-3,60) 12 (57,1) 7 (33,3) 19 (45,2)

1 (3,60-7,00) 9 (47,6) 14 (71,4) 23 (57,1)

0 (7,00-8,50) 0 (4,7) 0 (4,7) 0 (2,3)

Внутрішньошлункова рН-метрія розглядається як фізіо-
логічний метод, оскільки не впливає на фізіологічні умови 
та роботу шлунка, не стимулює секреторну функцію, не про-
вокує появу патологічних рефлексів [3]. З погляду практики 
лікування, за допомогою цього методу можна оцінити ефек-
тивність різних антацидних препаратів, а також нових по-
тужних інгібіторів шлункової секреції, в тому числі засо-
бів пролонгованої дії. Виконання внутрішньошлункової 
рН-метрії та її ретельна оцінка бувають дуже цінними при 
вирішенні питань лікарської тактики в складних і невизна-
чених випадках. До таких проблемних для лікаря ситуацій 
відноситься виявлення в пацієнта інсуломи [1, 6].

Інсулома –  гормонально активна пухлина, яка розви-
вається з базофільних інсулоцитів (бета-клітин) панкреатич-
них острівців і продукує надлишкову кількість інсуліну, що 
проявляється нападами гіпоглікемічних симптомів. Уперше 
інсулому описав в 1902 р. Ніколс, коли виявив цю пухлину 
при аутопсії. Через 2 роки Л. В. Соболєв виявив її в пацієнта 
із цукровим діабетом та охарактеризував як гіпертрофію 
і гіперплазію острівцевих клітин. У 85-90% випадків інсулома 
є солідною доброякісною пухлиною, 10-15% пухлин мно-
жинні, 1% –  локалізуються поза підшлунковою залозою (во-
рота селезінки, печінка, стінка дванадцятипалої кишки або 
шлунка, сальник та ін.). Таке розташування і гормональна ак-
тивність інсуломи часто призводять до довготривалої клініч-
ної невизначеності щодо діагнозу та лікувальної тактики [2, 6].

Продемонструємо на клінічному прикладі діагностичну цін-
ність використання рН-метрії щодо визначення лікарської так-
тики при кислотозалежному поліморбідному стані пацієнта.

Клінічний випадок
Пацієнт С., 45 років, уперше відмітив напад гіпогліке-

мії в серпні 2016 р. Після клінічного обстеження було 
встановлено діагноз інсуломи головки підшлункової за-
лози Т2N0M0, ІІ стадія, ІІа клінічна група. 10.04.2017 була 
виконана атипова резекція головки підшлункової залози 
з інсуломою. Стан тимчасово покращився, але в серпні 
2017 р. напади гіпоглікемії поновилися.

У квітні 2018 р. було виконано no-touch пілорус-збері-
гальну панкреатодуоденальну резекцію за Nagai (рис. 1).

У травні 2018 р. проходив стаціонарне лікування з при-
воду клінічного діагнозу: «Інсулома головки підшлункової 
залози Т2N0M0, ІІ стадія, ІІа клінічна група. Гострий після
операційний панкреатит культі підшлункової залози. Зов-
нішня панкреатична нориця. Хронічний гастродуоденіт». 
У червні 2018 р. пацієнту було виконано малоінвазивну хо-
лецистектомію з приводу гострого каменевого холециститу, 
після чого його стан покращився.

На момент звернення (березень 2019 р.) пацієнт висловлює 
ск арги на печію, часті закрепи, які чергуються з проносами, 
неприємний запах з рота, іноді гіркоту. Дані езофагогастро‑
дуоденоскопії: хронічний гастродуоденіт 3 ст.; дуоденогаст-
ральний рефлюкc. УЗД органів черевної порожнини: печінка 
не збільшена, 172 мм, однорідна, середньозерниста, дещо 
ущільнена; холедох 7 мм, портальна вена 12 мм; жовчний 
міхур відсутній, у ложі –  без особливостей; підшлункова 
залоза збільшена 21×9×21 мм, контури чіткі, нерівні, з яви-
щами фіброзу; селезінка не збільшена 106×35 мм, однорідна, 
селезінкова вена 6 мм; наднирники без особливостей; нирки –  
паренхіма збережена, містять солі 3 мм, ЧМК не розширений, 
сечоводи не розширені; стінка шлунка 4,7 мм, рихла; кишеч-
ник –  перистальтика збережена, випоту немає. Було виявлено 
позитивний антиген на Helicobacter pylori в калі; результат 
дихального тесту на H. pylori негативний.

При внутрішньошлунковій рН-експрес-діагностиці 
отримано висновок про виражену гіпоацидність: по-
ширеність показників рН у  функціональних інтерва-
лах (ФІ) виражена у відсотковому значенні при введенні, 
виведенні та в загальному підрахунку; результат: домі-
нуючий ФІ 1 вказує на виражену гіпоацидність 70,0% 
(табл. 1, рис. 2). Такий висновок зроблено на тлі наяв-
ності дуодено гастроезофагельних рефлюксів і відміни 
протягом тижня прийому інгібітора протонної помпи 
пантопразолу, який до цього пацієнт приймав у дозі 20 мг 
1 р/добу протягом тривалого часу.

У ході рН-експрес-моніторингу повторна внутрішньо-
шлункова рН-метрія на тлі відміни пантопразолу протягом 
1 міс також показала результат на рівні вираженої гіпо-
ацидності: поширеність показників рН у ФІ виражена у від-
сотковому значенні при введенні, виведенні та в загальному 
підрахунку; результат: домінуючий ФІ 1 вказує на виражену 
гіпоацидність 57,1% (табл. 2, рис. 3).

Про гіпоацидність шлунка свідчать отримані значення 
домінуючих ФІ, на які припадає найбільша кількість показ-
ників виміру рН в обох обстеженнях. З-поміж 40 показників 
внутрішньошлункової експрес-рН-метрії найбільша кіль-
кість рН в обох обстеженнях відповідає першому ФІ (рН від 
3,6 до 7,0), що свідчить про виражену гіпоацидність шлунка. 
Моніторинг показує наявність поступового зниження гли-
бини гіпоацидності шлунка в пацієнта, однак наразі рекомен-
дація щодо відміни інгібітора протонної помпи залишається 
в силі. Стан пацієнта покращився, зменшилася частота чер-
гувань закрепів із проносами, хоча явища порушення випо-
рожнень і епізоди періодичної гіркоти у роті ще зберігаються.

Для більш точної діагностики і динамічного спостереження 
рекомендовано добовий рН-імпеданс-моніторинг з метою уточ-
нення секреторної активності шлунка пацієнта і встановлення 
можливого зв’язку симптомів печії та гіркоти з рефлюксами. 
Для визначення доцільності атисекреторної терапії пацієнту 
рекомендовано динамічне проведення експрес-рН-метрії.

Висновки
1. Призначення протокольної терапії пацієнтам із кис-

лотозалежними захворюваннями навіть при позитивному 
тесті на H. pylori потребує додаткового визначення кислот-
ності шляхом виконання внутрішньошлункової рН-експрес-
діагностики.

2. Аналіз цього клінічного випадку з виконанням рН- 
мет рії підтвердив вищу діагностичну цінність дихального 
тесту на H. pylori у порівнянні з виявленням позитивного 
антигена в калі.

3. Результат рН-метрії у цьому клінічному випадку став 
підґрунтям для відміни антисекреторного препарату пан-
топразолу.

У подальшому варто вивчити в дослідженні доцільність 
призначення антисекреторних препаратів за допомогою 
внутрішньошлункової рН-метрії пацієнтам з кислотозалеж-
ними захворюваннями і коморбідними станами.

Список літератури знаходиться в редакції. ЗУ
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Салофальк у лікуванні синдрому подразненого кишечнику
За матеріалами VІІ наукової сесії Інституту гастроентерології НАМН України  

«Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології», 13-14 червня, м. Дніпро

Цього року програма науково-практичної конференції з міжнародною участю охоплювала питання 
етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення; 
інноваційні технології хірургічного лікування хвороб травної системи; особливості діагностики  
та лікування цих станів у дітей; нутриціологію та лікувальне харчування при хворобах органів травлення. 
У рамках заходу було проведено низку тематичних пленарних і секційних засідань, сателітних 
симпозіумів і дискусій за участю провідних колопроктологів та гастроентерологів України.

Професор кафедри 
внутрішньої та  сі-
мейної медицини 
Вінницького націо-
на л ьног о мед и ч-
ного університету 
ім.  М. І.  Пирогова, 
доктор медичних 
наук Ірина Гордіївна 
Па лій  за ціка вила 
 аудиторію виступом, 

присвяченим помилкам у лікуванні синдрому 
подразненого кишечнику (СПК). За оцінками, 
лікар загальної практики витрачає на СПК 
приблизно 12% робочого часу, гастроентеро-
лог – 28%, утім, дотепер у лікуванні СПК є низка 
поширених помилок. Їх перелік з невеликими 
коментарями подано далі.

Помилка 1. Використання в діагностиці 
СПК Римських критеріїв ІІІ. Відповідно 
до найновішої редакції Римських критеріїв – 
IV перегляду, який було опубліковано у 2016 р., – 
ознакою СПК є рецидивуючий абдомінальний 
біль, наявний у середньому один день на тиж-
день протягом останніх 3 міс та асоційований 
з ≥2 такими ознаками, як характер дефекації, 
зміна частоти і форми випорожнень. Ці кри-
терії є дійсними за умови наявності означених 
симптомів протягом останніх 3 міс з моменту 
виникнення початкових симптомів не менш ніж 
6 міс тому (Schmulson M. J., Drossman D. A., 2017). 
У Римських критеріях ІІІ використовувалося по-
няття «дискомфорт» як менш виражене непри-
ємне відчуття, ніж біль, однак, залежно від рівня 
медичної обізнаності та культуральних відмін-
ностей, на практиці цей термін трактували по- 
різному, що значно ускладнювало діагностику. 
Крім того, в попередній версії Римських крите-
ріїв частота проявів болю для діагностики СПК 
становила 3 дні на місяць.

Помилка 2. Відсутність інформації в лікаря 
або ігнорування ним можливості синдрому 
перехресту функціональних захворювань. 
У Римських критеріях IV уведено поняття синд-
рому перехресту (overlap syndrome), що перед-
бачає поєднання кількох функціональних за-
хворювань, наприклад СПК і функціональної 
диспепсії, та їх перехід з однієї форми в іншу.

Помилка 3. Відсутність інформації в лікаря 
або ігнорування ним можливості поєднання 
СПК із функціональними захворюваннями 
інших органів і систем та органічною пато-
логією. Значно ускладнює діагностику СПК 
низка позакишкових проявів СПК, у тому числі 
головний біль, розлади смакових відчуттів, 
фіброміалгія, відчуття неповноцінного вдиху, 
диспепсія, сексуальна дисфункція, диспаре-
унія, холодні пальці рук, тремтіння пальців 
рук, біль у куприку та проекції прямої кишки, 
відчуття грудки в горлі при ковтанні, тахікардія, 
неможливість спати на лівому боку, слабкість, 
сонливість, гіперактивний сечовий міхур. Слід 
зазначити, що ці прояви можуть бути як складо-
вими СПК, так і ознаками інших хвороб, тому 
дуже часто результат лікування пацієнта із СПК 
залежить від того, до якого спеціаліста він по-
трапить насамперед.

Помилка 4. Недостатнє інформування паці-
єнта про високу імовірність наявності в нього 
СПК. Наявність СПК асоціюється з дуже ви-
сокою імовірністю того, що при обстеженні 
не будуть виявлені жодні зміни, тому важливо 
інформувати пацієнтів про це завчасно.

Помилка 5. Інтерпретація симптомів 
хвороби Крона як прояву СПК. Масштабне 
канадське дослідження показало, що 8,6% па-
цієнтів, які повторно звернулися до лікаря 

з   проявами, що відповідають діагнозу СПК 
згідно з Римськими критеріями ІІІ, насправді 
мали хворобу Крона.

Помилка 6. Переоцінка значення фекаль-
ного кальпротектину для диференційного 
діа гнозу функціональних і запальних за-
хворювань кишечнику. У значної частини 
пацієнтів із СПК має місце підвищення рівня 
фекального кальпротектину.

Помилка 7. Ігнорування можливості субклі-
нічного запалення слизової оболонки кишечнику 
при СПК та феномену постінфекційного СПК. 
У разі СПК спостерігається низько інтенсивне за-
палення слизової оболонки кишечнику, що обґрун-
товує доцільність застосування протизапального 
засобу, наприклад месалазину.

Помилка 8. Недооцінка ролі вісцеральної 
гіперчутливості у хворих на СПК, що призво-
дить до надмірного діагностичного пошуку. 
Виражений абдомінальний біль може висту-
пати характеристикою СПК. Призначення 
 Салофальку в дозі 2 г/добу дозволяє зменшити 
інтенсивність больового синдрому (Dorofyeyev 
et al., 2011), а також знизити частоту розладів 
дефекації та вираженість метеоризму. Меха-
нізм дії Салофальку є багатофакторним і вклю-
чає пригнічення синтезу вільних радикалів 
і метаболітів арахідонової кислоти, передусім 
лейкотрієнів, а також гальмування міграції, 
дегрануляції та фагоцитозу нейтрофілів.

Помилка 9. Заохочення до виключення 
певних продуктів з раціону без повторного 
контролю харчування. Часто пацієнти нама-
гаються пов’язати загострення СПК зі вживан-
ням певних продуктів і в подальшому виклю-
чають їх із раціону. Тому важливо пояснити 
хворим, що посилення симптомів слід асоці-
ювати з продуктами лише у випадках, коли 
реакція повторюється.

Помилка 10. Твердження, що наявність 
змін мікробіоти є фактором виключення діа-
гнозу СПК. Дисбіоз і СПК можуть співіснувати, 
погіршуючи перебіг один одного.

Помилка 11. Використання для лікування 
СПК препаратів, ефективність яких не дове-
дена з позиції доказової медицини. У терапії 
функціональних захворювань травної системи 
використовується низка медикаментів (спаз-
молітики, аналгетики, прокінетики, антациди, 
інгібітори протонної помпи, антидепресанти, 
Н2-антагоністи тощо) та немедикаментозних 
методів (акупунктура, когнітивно- поведінкова 
терапія тощо). Однак не всі ці способи лікування 
мають доведену ефективність, тому лікарю слід 
бути особливо уважним.

Тему лікування СПК 
продовжив головний 
спеціаліст НАМН 
України з  гастро-
ентерології та дієто-
логії, директор ДУ 
«Інститут гастроенте-
рології НАМН Укра-
їни», доктор медич-
них наук, професор, 
Юрій  Миронович 

 Степанов. Він зазначив, що всі основні процеси 
в кишечнику (моторика, секреція, всмоктування, 
мікроциркуляція, місцевий імунний захист, про-
ліферація клітин) контролюються впливом дво-
спрямованої осі «кишечник – головний мозок». 
Патологічна активність цієї осі та порушення 
функціональних зв’язків між її структурами 
становлять патофізіологічну основу СПК. При 
цьому розладі  розвивається каскад  патологічних 
взаємозв’язків між шлунково- кишковим 

 трактом і механізмами сприйняття болю на всіх 
рівнях – від периферії до центральної нервової 
системи. Це призводить до сенсорно- моторної 
дисфункції кишечнику, що разом із порушенням 
серотонінергічної передачі зумовлює кишкові 
та позакишкові прояви СПК.

Одна з головних причин СПК – вплив не-
гативних психоемоційних чинників. Але чи 
завжди СПК є винятково психосоматичним 
розладом? При СПК незалежно від його типу 
має місце підвищення проникності кишкового 
бар’єра, наслідками чого є мікрозапалення сли-
зової оболонки та вісцеральна гіперчутливість 
(Gonzales Castro A.M. et al., 2017). У зв’язку 
із цим важливим компонентом лікування будь- 
якої форми СПК є протизапальний засіб меса-
лазин (Салофальк).

Професор Ю. М. Степанов наголосив, що 
 Салофальк ефективно зменшує інтенсив-
ність (з 7,6 до 1,4 бала за візуально- аналоговою 
шкалою) та тривалість (з 7,8 до 1,5 год/день) 
больового синдрому, частоту стулу та вира-
женість метеоризму. Так, на початку дослі-
дження порушення стулу відзначалися в усіх 
учасників. Після проведення курсу стандарт-
ної терапії розлади дефекації зберігалися 
у 25,4% хворих, натомість після застосування 
Салофальку – в 19,2%. Що стосується мете-
оризму, то цей симптом був зафіксований 
у 82,2% учасників. Після  стандартної терапії 

скарги на  метеоризм зберігалися у 25,0% паці-
єнтів, а після застосування Салофальку – лише 
в 16,7% (Dorofyeyev et al., 2011).

У дослідженні А. Е. Дорофєєва та співавт. 
(2018) застосування Салофальку в молодих 
пацієнтів із СПК забезпечило зниження рівня 
фекального кальпротектину в 69% осіб із підви-
щеним вихідним рівнем цього показника проти 
9% у групі плацебо. Окрім того, автори зафік-
сували зменшення інтенсивності та частоти 
виникнення абдомінального болю. Салофальк 
також ефективно протидіяв розвитку синдрому 
надлишкового бактеріального росту.

Важливо, що Салофальк представлений 
у вигляді широкого спектра лікарських форм. 
Для ефективної дії месалазину препарат по-
винен досягти ураженої ділянки слизової 
оболонки. Вивільнення Салофальку з гранул 
відбувається при рH >6, тобто безперервно 
в усьому товстому кишечнику незалежно від 
швидкості кишкового транзиту. Наявність гра-
нульованої форми, таблеток, вкритих кишково-
розчинною оболонкою, та ректальних супози-
торіїв дозволяє обрати оптимальне лікування 
при будь- якій локалізації запального процесу.

Таким чином, відповідно до сучасного розу-
міння проблеми, важливою патофізіологічною 
складовою СПК є низькоінтенсивне запалення 
слизової оболонки кишечнику, для ліквідації 
якого застосовується месалазин (Салофальк). 
Терапія Салофальком дозволяє не лише зни-
зити інтенсивність запалення (за рівнем фе-
кального кальпротектину), а й зменшити ви-
раженість і тривалість абдомінального болю, 
усунути розлади стулу в більшості випадків 
та мінімізувати метеоризм.
Підготувала Лариса Стрільчук ЗУ
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Европейское общество офтальмологов – одно из не-
ординарных научных сообществ, которое для созда-
ния своей аббревиатуры использовало не английский, 
а исконно «медицинский» язык – латынь. Представи-
тели 19 национальных офтальмологических обществ, 
встретившись в 1956 г., решили назвать объединен-
ное европейское сообщество Societas Ophthalmologica 
Europæa (SOE).

Научная программа SOE 2019 была чрезвычайно 
обширна и насыщена: организаторы конгресса пред-
ложили делегатам посетить 4 программных сессии, 
69 симпозиумов, раскрывавших различные аспекты 
современной диагностики и лечения офтальмологи-
ческой патологии. Открывая работу конференции, 
президент SOE Jan-Tjeerd de Faber выразил надежду, 
что каждый специалист сможет найти новые интересные 
знания, необходимые для практической деятельности.

Представители организационного комитета уделили 
большое внимание презентации данных, изложенных 
в абстрактах и вошедших в материалы конференции. 
В ходе 22 сессий авторы избранных научных работ пред-
ставляли полученные результаты, обсуждая их с дру-
гими участниками конгресса. Молодые специалисты, 
представившие наиболее интересные работы в рамках 
постерной сессии, а также авторы электронных абстрак-
тов, занявшие призовые места, помимо наградных дип-
ломов были удостоены специальными грантами для 
проведения дальнейших научных изысканий.

Кроме обширного представления новых теоретических 
знаний, организаторы SOE 2019 уделили большое внима-
ние практическим навыкам. Каждое утро на протяжении 
2 ч делегаты конгресса имели возможность освежить 
навыки оказания неотложной помощи в офтальмологии, 
а также отработать основные хирургические приемы.

В этом году визитной карточкой SOE 2019 стали 
лаунж-сессии, которые проводились в нестандартной 
обстановке. Непринужденная атмосфера, радушие спи-
керов и готовность к общению позволили молодым спе-
циалистам обсудить актуальные вопросы современной 
офтальмологии, поделиться накопленным опытом 
и завязать новые деловые знакомства.

Среди множества докладов, прозвучавших в ходе 
SOE 2019, особое внимание участники уделили новым 
способам диагностики офтальмологических заболева-
ний. Одно из таких сообщений представил R. Marques 
(Португалия), который описал преимущества приме-
нения высокоинтенсивного фокусированного ультра-
звука (ВИФУ) для проведения селективной коагуля-
ции цилиарного тела. Данная методика использова-
лась у  больных глаукомой с  неконтролированным 
внутриглазным давлением (ВГД), несмотря на прием 
медикаментозных препаратов. Первичной конечной 
точкой этого проспективного исследования являлись 
снижение исходного ВГД на 20% без использования 

гипотензивных медикаментов или уменьшение час-
тоты использования ВГД-снижающих средств для его 
стабилизации. В качестве вторичных конечных точек 
использовали среднее значение ВГД, возникновение 
интра- и  постоперационных осложнений, скоррек-
тированную остроту зрения, количество препаратов, 
принимаемых для снижения ВГД. Оценку состояния 
пациентов и анализ эффективности хирургического 
вмешательства проводили спустя 1 и 7 дней, а также 
через 1, 3, 6 и 12 мес. Операция с использованием ВИФУ 
проведена на 51 глазе у 49 пациентов (28 мужчин, сред-
ний возраст – 70±14 лет), у которых среднее значение 
ВГД перед вмешательством составляло 26,7±7,7 мм рт. ст. 
на фоне приема 2,8±0,9 вида медикаментов. После про-
ведения операции спустя 12 мес уровень ВГД снизился 
до 18±6,2 мм рт. ст., количество принимаемых ВГД-
снижающих средств уменьшилось до 2,3±1 препарат 
(р<0,01). ВИФУ признан эффективным у 80% пациентов, 
так как операция сопровождалась улучшением контроля 
над ВГД в 68,6% случаев и снижением числа гипотензив-
ных средств в 66,7%. Восьми пациентам понадобилось 
проведение другого противоглаукомного вмешатель-
ства. Исследователи зафиксировали только 1 нежела-
тельное явление (гипотония). R. Marques считает ВИФУ 
инновационной неинвазивной технологией, которая 
может использоваться для безопасного и эффективного 
снижения ВГД у больных глаукомой.

Залогом быстрого выздоровления офтальмологиче-
ских больных является успешная реабилитация, для 
которой, по мнению многих специалистов, необходимо 
поддерживать строгий постельный режим, пребывая 
в положении лежа на животе. Профессор V. Forsaa 
(Норвегия) продемонстрировал несостоятельность 
этого утверждения, представив результаты проспек-
тивного многоцентрового исследования, в котором 
анализировалась скорость заживления раневого де-
фекта в зависимости от положения пациента в постопе-
рационном периоде. Больным, перенесшим первичную 
витрэктомию с удалением внутренней пограничной 
мембраны и последующей тампонадой газовоздушной 
смесью SF6 (n=205), рекомендовали не лежать на животе 
после выполнения операции. Для регистрации позы па-
циента использовали специальное устройство, датчик 
которого фиксировали на лбу больного. Конечными 
точками являлись скорость анатомического закрытия 
макулярного дефекта на протяжении ≥2 нед после вы-
полнения оперативного вмешательства, а также время, 
проведенное в положении на животе в течение первых 
24 ч постоперационного периода. Показатель скорости 
заживления раневого дефекта в течение 2 нед составил 
99,5% (95% доверительный интервал 97,3-99,9%), а сред-
нее время пребывания в положении лежа на спине 
в течение первых 24 ч – 29 с (временной диапазон – 
0:00:00-01:52:28). Авторы исследования не зафиксиро-
вали наличия корреляционной связи между высокой 

скоростью закрытия раневого дефекта и перевернутым 
положением тела, что позволило ученым утверждать 
об отсутствии целесообразности соблюдения позы 
«лежа на животе» после выполнения первичной витр-
эктомии с последующей газовоздушной тампонадой.

В последние годы большое внимание уделяется интра-
витреальным имплантатам, содержащим глюкокортико-
стероиды, что позволяет увеличить внутриглазную 
концентрацию медикамента, повысить длительность вли-
яния лекарственного средства на очаг поражения, а также 
уменьшить системное побочное действие применяемых 
препаратов. Среди множества подобных сообщений сле-
дует выделить доклад N. Moura-Coelho (Португалия), 
представившего результаты использования интравитре-
ального имплантата, содержащего 0,19 мг флуоцинолона 
ацетонида, в лечении рефрактерного отека макулы. Перед 
введением имплантата ученые анализировали этиологию 
макулярного отека, эффективность ранее проводимого 
лечения (интравитреального введения ингибиторов фак-
тора роста эндотелия сосудов, лазерного вмешательства, 
витрэктомии), а также учитывали ношение линз, скор-
ректированную остроту зрения, ВГД, толщину сетчатки 
(ТС) в области центральной ямки. Состояние больных 
анализировали спустя 3, 6 и 12 мес от момента введения 
имплантата посредством определения максимальной 
остроты зрения (МОЗ), ТС, ВГД, потребности в дальней-
шем лечении. Первичными конечными точками считали 
динамику МОЗ, ТС через 12 мес; вторичной конечной точ-
кой являлись изменения ВГД. Имплантат ввели в 14 глаз 
(10 пациентов), в 13 случаях диагностирован хронический 
рефрактерный диабетический отек сетчатки, в 1 случае 
патология развилась после выполнения витрэктомии. 
Средние исходные значения МОЗ с коррекцией составили 
35,7±27,4 буквы, ТС до имплантации – 605,4±189,2 мкм, 
ВГД – 16,7±3,0 мм рт. ст. Среднее время постоперацион-
ного наблюдения составило 13,6±8,8 мес, за это время 
МОЗ с коррекцией достоверно увеличилась к 3-му месяцу 
лечения (+15,8±17,4 буквы; р=0,026) и еще улучшилась 
спустя 12 мес (медиана +6,5±15 букв; р=0,043). Статисти-
чески значимое увеличение ТС констатировали спустя 
3 (-52,2±149,4 мкм; р=0,001) и 12 мес (-146,4±169,3 мкм; 
р=0,038). Более высокое исходное значение МОЗ ассоци-
ировалось с достижением наиболее оптимальных резуль-
татов по восстановлению остроты зрения. Помимо про-
веденного лечения, 7 глаз нуждались в дополнительном 

Европейский офтальмологический конгресс в Ницце:    новости и инновации
Знаменательное событие в сфере офтальмологии, ожидаемое специалистами  
на протяжении двух лет, – конгресс Европейского общества офтальмологов – 
состоялось 13-16 июня в неофициальной культурной столице Французской Ривьеры – 
Ницце. Крупнейший конференц-центр Ниццы Acropolis Convention Centre предоставил свои 
просторные помещения, оснащенные по последнему слову техники, делегатам SOE 2019.

Acropolis Convention Centre гостеприимно распахнул двери  
перед делегатами SOE 2019

Участников конгресса встречают казначей общества Wagih 
Aclimandos (Великобритания), президент SOE Jan-Tjeerd de Faber 
(Нидерланды), с гордостью демонстрирующий президентский 

колар, и генеральный секретарь Thomas Fenech (Мальта)
Президент SOE, профессор Jan-Tjeerd de Faber 

открывает работу конгресса Зона электронных постеров
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назначении ингибиторов фактора роста эндотелия, 
2 глаза – в проведении лазерного оперативного вмеша-
тельства; спустя 12 мес средние изменения ВГД не подвер-
глись статистически значимым модификациям (р=0,638). 
Исследователи констатировали, что интравитреальное 
введение флуоцинолона ацетонида способствовало умень-
шению рефрактерного отека макулы, характеризуя этот 
метод лечения как высокоэффективный и безопасный.

Гепарин, будучи естественным компонентом тела че-
ловека, обладающим выраженной антитромботической 
активностью, используется во многих лекарственных 
средствах, в том числе в составе глазных капель и оф-
тальмологических мазей. Е. Mrukwa-Kominek (Польша) 
представил результаты проспективного обсервационного 
исследования, в котором анализировались эффектив-
ность и переносимость различных офтальмологических 
средств, содержащих гепарин. В исследовании приняли 
участие пациенты с эрозией роговицы, возникшей вслед-
ствие тупой травмы глаза (n=9), инородным телом рого-
вицы, госпитализированные в отделение реанимации 
и интенсивной терапии (n=11). Помимо стандартной анти-
биотикотерапии, больным назначили дополнительные 
препараты в виде глазных капель, содержавших 1 мг/мл 
натрия гиалуроната и 1300 МЕ/мл гепарина, или офталь-
мологической мази, основным компонентом которой 
также являлся гепарин (1300 МЕ/мл). Спустя 57 дней 
лечения исследователи констатировали нивелирование 
симптомов заболевания у всех пациентов. Проводимая 
терапия способствовала регенерации эпителия роговицы 
(незначительные дефекты роговицы остались у неболь-
шого процента больных). Продукция слезной жидкости 
без анестезии, определенная при помощи стандартного 
теста Ширмера, составила 15,5 мм/5 мин, что полностью 
соответствовало нормативным значениям (>15 мм/5 мин 
без анестезии). Основываясь на полученных данных, уче-
ные резюмировали: глазные капли и мази, содержащие 
гепарин, являются эффективным средством дополнитель-
ной терапии эрозии роговицы после удаления инородного 
тела / тупой травмы роговицы.

В лечении воспалительных заболеваний глаз могут ис-
пользоваться селективные иммуносупрессивные препа-
раты, в том числе мофетила микофенолат. S. Sousa Mano 
(Португалия) и коллеги использовали этот препарат 
для лечения увеита и пемфигоида слизистых оболочек 
у больных, не ответивших на первоначальную терапию 
пероральными стероидами (n=7) или другим иммуно-
супрессивным препаратом (адалимумаб, циклоспорин). 
На момент включения в исследование у 50% пациентов 
признаки активного воспалительного процесса отсут-
с твовали; у 3% больных в течение периода наблюдения 
имело место обострение заболевания. У всех пациентов с ис-
ходно активным течением увеита удалось достичь контроля 
над активностью воспалительного процесса на протяжении 
2,3 мес терапии. Средняя доза пероральных стероидов, ко-
торую пациенты принимали на момент включения в иссле-
дование, составляла 54 мг/сут, после завершения лечения – 
11 мг/сут. По завершении исследования 5 пациентов смогли 
полностью отказаться от приема стероидов, спустя 6 мес еще 
у 2 больных препараты этой фармакологической группы 
удалили из схемы терапии. Исходная средняя частота зака-
пывания стероидосодержащих капель составила 5 р/сут, при 

проведении заключительного осмотра – 2 р/сут. В одном 
случае помимо мофетила микофенолата понадобилось 
дополнительное назначение адалимумаба для достиже-
ния контроля над воспалительным процессом. По мне-
нию португальских ученых, это небольшое исследование 
серии случаев подтверждает, что мофетила микофенолат 
является эффективным препаратом для лечения воспа-
лительных заболеваний глаз.

Безопасность длительной противовоспалитель-
ной терапии 0,03% топическим такролимусом у детей 
младше 18 лет анализировалась группой ученых под 
руководством К. Koh (Корея). Пациентам, приняв-
шим участие в исследовании (n=72, 144 глаза, сред-
ний возраст – 10,79±3,96 года), рекомендовали пользо-
ваться глазной мазью, содержавшей 0,03% такролимуса; 
длительность поддерживающей терапии составляла 
≥6 мес. Такую противовоспалительную терапию реко-
мендовали пациентам с офтальмологической реакцией 
«трансплантат против хозяина», весенним кератоконъ-
юнктивитом, аллергическим конъюнктивитом, флик-
тенулезом роговицы. Клиническую эффективность 
применения 0,03% топического такролимуса оцени-
вали, анализируя выраженность симптомов, остроту 
зрения по шкале Снеллена, ВГД. По окончании терапии 
проводили контрольный осмотр с использованием 
щелевой лампы, пациентов просили заполнить специ-
ально разработанный опросник. Лица, пользовавшиеся 
мазью такролимуса, не отмечали каких-либо серьезных 
нежелательных явлений при использовании препарата. 
Шесть из 65 больных беспокоило сильное чувство жже-
ния, потребовавшее отмены лечения. Использование 
мази такролимуса позволило полностью купировать 
проявления заболевания у 25 больных до истечения 
запланированного 6-месячного курса терапии, что 
явилось основанием для досрочной отмены препарата. 
Часть пациентов (n=34) получали лечение 0,03% топи-
ческим такролимусом более 6 мес (средняя длитель-
ность терапии составила 23,12±19,07 мес). В ходе заклю-
чительного осмотра все пациенты отметили улучшение 
самочувствия, а исследователи не зафиксировали тяже-
лых нежелательных явлений, ассоциированных с прие-
мом такролимуса. Основываясь на полученных резуль-
татах, К. Koh и соавт. констатировали целесо образность 
включения топического такролимуса в схему лечения 
детей с различными воспалительными заболеваниями 
органа зрения.

Представляя международную группу ученых, 
J. Przybek-Skrzypecka (Польша) обратил внимание 
слушателей на проблему постинфекционных рубцов 
роговицы, являющихся одной из основных причин сле-
поты во всем мире. Увеличение распространенности 
мультирезистентных кератитов на протяжении послед-
них 5 лет ассоциируется с прогрессирующим снижением 
эффективности антибактериальной терапии. По мнению 
исследователей, перекрестное сшивание роговицы может 
быть одним из потенциальных методов лечения, альтер-
нативным антибиотикотерапии, поскольку при использо-
вании этой методики у больных инфекционным керати-
том происходит одновременное уничтожение микробов 
и стабилизация матрикса. В исследовании, проведенном 
J. Przybek-Skrzypecka и соавт., в условиях in vitrо оце-
нивалась антимикробная эффективность 5 растворов, 
способных выделять формальдегид, являющихся веро-
ятными кандидатами для перекрестного связывания. 
Тестируемыми формальдегид-высвобождающими 

веществами оказались диазолидинил мочевина (ДЗМ), 
1,3-дигидрометил-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион 
(ДМДМ), натрия гидроксиметилглицинат (ГМГ), 
2-гидроксиметил-2-нитро-1,3-пропандиол (НПД), 
2-нитро-1-пропанол (НП). Бактерицидная активность 
исследовалась в отношении 5 различных патогенов, 
способных вызвать инфекционный кератит: метицил-
лин-чувствительного и метициллин-резистентного 
золотистого стафилококка, ванкомицин-резистентных 
энтерококков, синегнойной палочки, дрожжеподобных 
грибков. Ученые установили, что ДЗМ, ДМДМ и ГМГ 
эффективно подавляют рост метициллин-чувстви-
тельного и метициллин-резистентного золотистого 
стафилококка; бактерицидная активность перечислен-
ных растворов возрастала при увеличении времени 
инкубации и концентрации указанных веществ. ГМГ 
и ДЗМ оказались более эффективны в отношении ван-
комицин-резистентных энтерококков. Все вещества, 
выделяющие формальдегид, продемонстрировали вы-
раженную бактерицидную активность в отношении 
сине гнойной палочки, делая этот возбудитель более 
чувствительным к воздействию тестированных ве-
ществ. Штаммы Candida albicans оказались относи-
тельно резистентными к действию всех исследуемых 
веществ, однако применение высоких концентраций 
(потенциально токсичных) указанных растворов по-
зволило подавить рост дрожжеподобных грибков в 50% 
случаев. Результаты, полученные многонациональной 
группой ученых, свидетельствуют о способности всех 
тестированных веществ, высвобождающих формаль-
дегид, оказывать бактерицидное воздействие на раз-
личные виды микроорганизмов. Антимикробный по-
тенциал современных антибактериальных средств, 
использующихся для лечения полирезистентного бак-
териального кератита, может быть расширен благодаря 
ДЗМ, ДМДМ, ГМГ.

В ходе отдельных сессий SOE 2019 рассматривались 
сложные клинические случаи. L. Perez Miloševic (Сербия) 
представил результаты обследования 38-летней жен-
щины, обратившейся в офтальмологическую клинику 
с жалобами на раздражение, сильное покраснение, слезо-
течение, зуд, слизисто-гнойные и желтовато-гнойные 
выделения из обоих глаз, светобоязнь. На протяжении 
последних 6 мес пациентка непрерывно использовала 
различные офтальмологические капли, содержащие 
антибиотик (тобрамицин, неомицин, офлоксацин, 
ципрофлоксацин, хлоранфеникол). Молодая женщина 
утверждала, что основанием для применения всех 
перечисленных антибактериальных средств являлись 
результаты микробиологического исследования выде-
лений из глаз, в ходе которого выявлены патогенные 
микробы – золотистый и эпидермальный стафило-
кокки, резистентные к безрецептурным препаратам. 
Со слов пациентки, до появления признаков этого 
заболевания она страдала синдромом сухого глаза 
(ССГ), длительно работая за компьютером. Во время 
офтальмологического осмотра у больной выявили 
признаки отека конъюнктивы, гиперемию тарзальной 
и бульбарной конъюнктивы в сочетании с фоллику-
лярной папиллярной реакцией. В ходе контрольного 
микробиологического исследования в глазном отделяемом 
выделены штаммы Candida, в связи с чем принято реше-
ние инициировать топическую антифунгальную терапию 
в сочетании с применением системных противогрибковых 

Продолжение на стр. 32.
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препаратов. Пациентке назначен флуконазол – 0,3% 
раствор для обработки глаз и таблетки по 150 мг для 
приема внутрь. Проводимая терапия позволила ни-
велировать симптомы грибкового конъюнктивита, 
контрольное микробиологическое исследование не вы-
явило представителей рода Candida. Несмотря на то что 
грибковый конъюнктивит не является распространен-
ным заболеванием, необходимо учитывать вероятность 
этого этиологического агента у пациентов, не соблюда-
ющих правила гигиены, носящих контактные линзы. 
Факторами, предрасполагающими к возникновению 
данного вида конъюнктивита, являются длительное 
применение топических стероидов, прием топических 
антибиотиков широкого спектра действия, использова-
ние некачественных косметических продуктов.

В ряде сообщений, сделанных в ходе SOE 2019, были оха-
рактеризованы эффективность и безопасность различных 
лекарственных средств в лечении офтальмологической 
патологии. Результаты проспективного многоцентрового 
исследования, в котором сравнивалась результативность 
терапии травопростом и тимололом, представил G. Hoxha 
(Республика Косово). Больных открытоугольной глауко-
мой (ОУГ) с повышенным ВГД рандомизировали для ле-
чения 0,004% раствором травопроста (n=31) или фиксиро-
ванной комбинацией 0,004% травопроста и 0,5% тимолола 
(n=31) на протяжении 2 лет. Динамику ВГД оценивали 
в ходе контрольных осмотров, которые проводили через 
3, 6, 12 и 24 мес лечения. Во время первого контрольного 
визита среднее значение ВГД на фоне лечения 0,004% 
травопростом составило 26,4±2,1 мм рт. ст., в группе соче-
танной терапии – 26,3±2,1 мм рт. ст. Спустя 24 мес уровень 
ВГД в группе монотерапии был равен 20,5±1,5 мм рт. ст.; 
у пациентов, принимавших комбинацию травопроста 
и тимолола, этот показатель составил 18,5±1,5 мм рт. ст. 
Статически значимые различия в значениях ВГД зафик-
сировали в ходе третьего (после 1-го года терапии) и чет-
вертого (по окончании 2-го года лечения) контрольного 
визита. Исследователи констатировали, что 2-летняя те-
рапия фиксированной комбинацией 0,004% травопроста 
и 0,5% тимолола позволяет достичь клинически значимого 
снижения ВГД у больных ОУГ и внутриглазной гипертен-
зией по сравнению с монотерапией 0,004% травопростом.

Одним из широко используемых консервантов при 
производстве офтальмологических лекарственных 
средств является бензалкония хлорид. Исследователи под 
руководством R. Malhotra (США) сравнили эффектив-
ность и безопасность глазных капель, содержащих 0,005% 
раствор латанопроста и не имеющих в своем составе бен-
залкония хлорид, с препаратом, в котором содержатся 
как 0,005% латанопрост, так и указанный консервант. 
Больных ОУГ с внутриглазной гипертензией, принявших 
участие в III фазе исследования не меньшей эффективно-
сти (n=578), рандомизировали в соотношении 1:1 для ис-
пользования глазных капель 0,005% латанопроста без кон-
серванта или раствора, содержащего латанопрост и бен-
залкония хлорид. Тестируемые препараты рекомендовали 
вводить 1 р/сут в пораженный глаз на протяжении 12 нед. 
Согласно дизайну исследования, ВГД измеряли трижды 
(8, 10 и 16 ч) в течение суток на 7-й, 28-й, 56-й и 84-й день 
терапии. По результатам среднего снижения ВГД пациен-
тов дополнительно распределили на две группы – низкого 
(22-28 мм рт. ст.) и высокого (29-35 мм рт. ст.) ВГД. Эффек-
тивность латанопроста, не содержавшего консервант, 
не уступала таковой препарату сравнения: среднее ВГД 
в группе 0,005% латанопроста без бензалкония хлорида 
и в группе сравнения составила 6,6 и 7,1 мм рт. ст. соот-
ветственно. Наиболее распространенным нежелательным 
явлением оказалась боль в глазах; появление этого побоч-
ного действия отметили 64% пациентов, пользовавшихся 
латанопростом без консерванта, и 47% больных из группы 
сравнения. Таким образом, среднее снижение ВГД в обеих 
группах оказалось аналогичным, как и переносимость 
раствора латанопроста, содержавшего и не имевшего 
в своем составе бензалкония хлорид.

В рамках SOE 2019 проведено несколько сателлитных 
симпозиумов под патронатом различных фарма цевтических 
фирм. В одном из докладов F. Oddone (Италия) представил  

результаты промежуточного анализа продолжающегося 
многоцентрового (n=23) исследования VISIONARY, 
в котором анализировалась эффективность лечения 
ОУГ с  внутри глазной гипертензией посредством 
фиксированной комбинации 0,0015% тафлупроста / 
0,5% тимолола, не содержавшей консервантов. В ходе 
исследования оценивали динамику среднего ВГД 
на 4-й и 12-й неделе терапии, как и наличие симптомов 
и признаков заболевания. В анализ вошли результаты 
лечения 161 пациента (59,6% – женщины). На фоне 
лечения среднее исходное ВГД достоверно снизилось 
к 4-й неделе на 23,3% и составило 5,73±3,45 мм рт. ст., 
к 12-й неделе эти показатели составили, соответст-
венно, 25,3% и 5,32±3,45 мм рт. ст. (в обоих случаях 
р<0,001). Количество пациентов, достигших ремиссии 
и значительного улучшения самочувствия (в виде 
уменьшения ВГД на >20% от исходного) к 12-й неделе 
терапии составило 71,4% (р<0,0001; n=161). Введение 
фиксированной комбинации сопровождалось сниже-
нием конъюнктивальной гипере мии на 43,6% (р<0,001; 
n=149) к 12-й неделе лечения; к этому же сроку умень-
шилась выраженность симп томов, вызванных ССГ 
(34,6%; р<0,001; n=130), как и раздражение глазного 
яблока (34,1%; р<0,001; n=129), чувство наличия ино-
родного тела (31,8%; р=0,005; n=129). Подавляющее 
большинство врачей (92,5%) сообщили об улучше-
нии контроля над ВГД на фоне приема фиксирован-
ной комбинации тафлупроста/тимолола в сравнении 
с ранее принимаемыми медикаментами. Всего зафик-
сировано 1 тяжелое и 9 легких нежелательных явле-
ний, только 3 из них (аллергический конъюнктивит, 
ССГ, зуд глаз) спровоцированы приемом исследуемого 
препарата, протекали легко и не требовали отмены ле-
карственного средства. Пациенты оценили переноси-
мость комбинированной терапии как хорошую / очень 
хорошую (87,1%). Таким образом, в рутинной практике 
фиксированная комбинация 0,0015% тафлупроста / 
0,5% тимолола продемонстрировала статистически 
и клинически значимое снижение ВГД у пациентов, 
у которых применение иных гипотензивных препара-
тов оказывало недостаточное действие; проведенное 
исследование также подтвердило высокий профиль 
безопасности и хорошую переносимость исследуемого 
препарата.

Лечение ССГ – это быстро развивающаяся область оф-
тальмологии, в которой постоянно появляются новые лекар-
ственные средства и отмечается неуклонный рост научных 
исследований и статей, посвященных данной проблеме. 
Команда ученых под руководством С. Pelletier (Франция) 

проанализировала динамику публикаций в электронной 
базе данных Scopus на протяжении 1970-2017 гг., посвя-
щенных ССГ, используя ключевые слова «сухой глаз», 
«сухой кератоконъюнктивит». Поиск осуществляли также 
в патентной базе данных с дополнительными ключевыми 
словами «биомаркер», «качество зрения». На протяжении 
указанного временного периода обнаружено 2300 боль-
ных данной нозологией и 8700 публикаций, освещающих 
проблему сухого глаза, причем на протяжении последнего 
десятилетия эти показатели составили, соответственно, 
1800 пациентов и 5600 статей. Исследователи отметили 
прогрессирующий рост количества публикаций, посвя-
щенных ССГ: в 1970 г. ему было посвящено 12 статей, 
в 2001 г. – чуть меньше 100, тогда как в 2017 г. их коли-
чество превысило 700. Подобную динамику исследователи 
отметили в отношении количества пациентов, страдав-
ших ССГ. Взаимодополняющий анализ библиографиче-
ских и патентных источников продемонстрировал рост 
исследовательского интереса к диагностике и фармаколо-
гическому лечению ССГ, особенно на протяжении послед-
него десятилетия. Появляющиеся разработки касаются 
использования разнообразных биомаркеров и липидов, 
вновь синтезированных молекул для диагностики и тера-
пии ССГ. Значительное увеличение количества патентных 
заявок, также отмеченное в течение последнего деся-
тилетия, является надежным индикатором появления 
разнообразных инноваций в этой области.

Одной из  таких инноваций, предназначенных 
для лечения ССГ, является использование глазной 
эмульсии, содержащей циклоспорин. Промежуточ-
ные результаты продолжающегося исследования 
PERSPECTIVE, дизайн которого предполагает назна-
чение больным ССГ или тяжелым кератитом глаз-
ной эмульсии циклоспорина, представил М. Zierhut 
(Германия). В этом европейском многоцентровом 
(n=29) проспективном исследовании клиническую 
эффективность, переносимость и безопасность тести-
руемого препарата оценивали спустя 4 и 12 нед тера-
пии. Первичной конечной точкой являлось изменение 
окрашивания роговицы флюоресцеином (согласно 
Оксфордской шкале) спустя 12 нед от момента начала 
лечения. Промежуточный анализ основан на результа-
тах терапии 162 пациентов (76,5% – женщины, средний 
возраст – 63,7±14,48 года). В сравнении с исходными 
данными (2,64±1,16; n=162) ученые зафиксировали 
статистически значимое уменьшение интенсивно-
сти окрашивания флюоресцеином на 4-й (1,77±1,21; 
р<0,001; n=49) и 12-й неделе (1,36±1,10; р<0,001; n=117). 
К  4-й неделе улучшение самочувствия отметили 
71,8% больных, при этом 22,9% не отмечали значи-
мого изменения своего состояния. Значения шкалы 
CFS к 12-й неделе терапии улучшились у 75,0% боль-
ных и достоверно не изменились в 23,1% случаев. Все 
субъективные симптомы заболевания нивелированы 
к 4-й и 12-й неделе лечения. К 12-й неделе отмечена 
статистически значимая положительная динамика 
(р<0,001; n=111) в отношении ощущения инородного 
тела в глазу в сравнении с исходными данными: оно 
полностью нивелировано у 45,9% пациентов и сохра-
нялось у 42,3% больных в значительно меньшей интен-
сивности. К 12-й неделе терапии отмечено снижение 
выраженности эритемы конъюнктивы в 45,8% слу-
чаев по сравнению с первоначальными данными (для 
любой тяжести заболевания: р<0,001; n=131). Зафикси-
ровано всего 53 нетяжелых нежелательных явления, 
которые развились у 31 пациента, при этом только 
23 из них были связаны с проводимой терапией, но-
сили локальный характер и в 50,9% случаев не тре-
бовали назначения дополнительной терапии. Таким 
образом, глазная эмульсия, содержащая циклоспорин, 
эффективно купирует проявления ССГ и тяжелого 
кератита у взрослых, не ответивших на ранее назна-
ченную терапию.

Офтальмологический конгресс успешно завер-
шился, и представители организационного комитета 
уже пригласили всех участников продолжить науч-
ное общение в рамках SOE 2021, который состоится 
в Праге (Чехия).
Подготовила Лада Матвеева

Продолжение. Начало на стр. 30.
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Одним из  наиболее 
важных направлений 
работы мероприятия 
было ведение паци-
ента с  глау комой. 
Именно этом у во-
просу посвятил свой 
доклад заведующий 
кафедрой офтальмо-
логии Харьковского 
национального ме-

дицинского университета, доктор меди-
цинских наук, профессор Павел Андреевич 
Бездетко.

Традиционно высокий интерес к проб-
леме глаукомы объясняется чрезвычайной 
медицинской и социальной значимостью. 
С социальной точки зрения данная проб-
лема особенно важна тем, что глаукома 
занимает лидирующее место в статистике 
необратимой слепоты и слабовидения. Со-
гласно прогнозам, до 2020 г. число больных 
глаукомой достигнет 79 млн, 11 млн из ко-
торых полностью ослепнут. Более того, счи-
тается, что реальные масштабы распростра-
ненности глаукомы примерно вдвое выше 
расчетных.

Целью лечения глаукомы является за-
медление развития нейропатии, преимуще-
ственно путем снижения внутриглазного 
давления (ВГД). Согласно рекомендациям 
Европейского глаукомного общества (2014), 
алгоритм лечения глаукомы включает ме-
дикаментозные методы (препараты 1-го 
и 2-го ряда) и лазерные вмешательства. Од-
нако даже после самых совершенных лазер-
ных и хирургических операций глаукома 
может сохраняться, нейропатия – прогрес-
сировать, а  офтальмотонус – превышать 
пределы допустимого уровня. Так, в  ис-
следовании Г. И. Должич и Е. Н. Осиповой 
(2008) после селективной и аргон-лазерной 
трабекуло пластики лишь на 48,3% глаз была 
достигнута нормализация ВГД без гипотен-
зивных средств. В связи с этим медикамен-
тозная терапия глаукомы остается неотъ-
емлемой частью как терапевтического, так 
и хирургического лечения.

В настоящее время принципы лечения 
глаукомы не изменились: базисным эле-
ментом терапевтической стратегии явля-
ется снижение ВГД. Однако выбор гипо-
тензивных препаратов крайне велик, что 
зачастую осложняет работу офтальмолога-
клинициста.

Что же представляет собой целевое ВГД? 
Существует несколько отличных друг 
от друга определений. Так, согласно под-
ходу Европейского общества глаукомы, це-
левое ВГД – это то среднее ВГД, получен-
ное при лечении, которое, как ожидается, 
предотвратит дальнейшее глаукоматозное 
поражение глаза. В соответствии с позицией 
Американского общества офтальмологии, 
целевое ВГД – это диапазон ВГД, достаточ-
ный для прекращения прогрессирующего 
повреждения, вызванного давлением. В тер-
минах Всемирной ассоциации глаукомы 
целевое ВГД определяется балансом рис-
ков лечения и снижения качества жизни 
вследствие падения зрения из-за глаукомы. 
В общем, целевой диапазон ВГД является 
динамичной концепцией, поэтому должен 
быть индивидуализирован и должен пос-
тоянно переоцениваться с учетом стадии 
заболевания, факторов риска, ожидаемой 
продолжительности жизни, социальных 
особенностей. При выборе лечения следует 
учитывать тот факт, что наиболее масштаб-
ные потери ганглиозных клеток сетчатки 

происходят на начальной стадии глаукомы, 
поэтому именно тогда необходимо агрессив-
ное лечение.

Рациональная тактика ведения больных 
предусматривает соблюдение основных 
принципов лечения. Как правило, начи-
нать следует с монотерапии. Сегодня в оф-
тальмологии применяют пять классов пре-
паратов, снижающих ВГД, которые можно 
разделить на вещества, уменьшающие вы-
работку внутриглазной жидкости (ВГЖ), 
а именно α-агонисты, β-блокаторы, селектив-
ные β-блокаторы, ингибиторы карбоангид-
разы, и вещества, стимулирующие ее отток 
(α-агонисты, синтетические простагландины).

У 75% пациентов с глаукомой монотера-
пия не способна обеспечить достижения 
и поддержания целевого ВГД после двух лет 
терапии, в связи с чем эти больные нужда-
ются в замене препарата или добавлении 
второго действующего вещества. Указан-
ную статистику подтверждают данные ис-
следования The Ocular Hypertension Study, 
согласно которым через пять лет лечения 
большинство пациентов применяют два или 
более двух препаратов. В связи с этим возник 
термин «максимальная медикаментозная 
терапия глаукомы» (ММТГ), предусматри-
вающий обеспечение максимальных пре-
имуществ медикаментозной терапии при 
сохранении качества жизни. Можно сказать, 
что ММТГ – это своего рода искусство до-
стижения наилучшего возможного терапев-
тического результата с помощью лекарств, 
предполагающего исключение токсичности 
и неудобств для пациента. Первый шаг при 
назначении ММТГ – убедиться, что паци-
ент способен придерживаться назначенного 
режима лечения, так как увеличение ко-
личества препаратов и инстилляций нега-
тивно влияет на комплайенс. Таким образом, 
не рекомендуется назначать более двух видов 
глазных капель, поскольку это может значи-
тельно снизить приверженность к лечению 
в целом. Данные понятия обосновывают це-
лесообразность назначения фиксированных 
комбинаций (ФК) гипотензивных средств.

ФК играют значительную роль в сниже-
нии кратности назначения капель и повыше-
нии гипотензивной эффективности: путем 
снижения воздействия консервантов, что 
улучшает переносимость препарата; благо-
даря устранению эффекта вымывания, свя-
занного с недостаточным временным интер-
валом между несколькими инстилляциями; 
посредством упрощения схемы лечения, 
которая способствует соблюдению режима 
лечения и, как следствие, стабилизации ВГД. 
Есть два пути к назначению ФК: переход 
на ФК с неэффективной монотерапии и до-
бавление ФК к неэффективной монотерапии.

С 2013 г. на  мировом фармацевтиче-
ском рынке представлена ФК Симбринза 
(«Новартис Фарма»), содержащая бримо-
нидин и  бринзоламид. Данная комбина-
ция одобрена американским Управлением 
по санитарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов (FDA) 
и характеризуется высокой гипотензивной 
эффективностью: обеспечивает устойчивое 
снижение ВГД примерно на 37% от исход-
ного уровня. Немаловажно, что Симбринза 
эффективно снижает ВГД на протяжении 
суток, в т. ч. ночью. T. Aung и соавт. (2014) 
показали, что эффективность комбинации 
бримонидина и бринзоламида значительно 
превышает аналогичный показатель моно-
терапии каким-либо из названных агентов, 
а  безопасность ФК находится на  уровне 
безопасности отдельных ее компонентов. 

В исследовании S. A. Gandolfi и соавт. (2014) 
было продемонстрировано, что гипотензив-
ное действие ФК бримонидин/бринзоламид 
находится на уровне гипотензивного дейст-
вия сочетания отдельных инстилляций этих 
активных веществ.

Бримонидин и  бринзоламид приводят 
к снижению ВГД у больных с открытоуголь-
ной глаукомой и  офтальмогипертензией 
 прежде всего путем подавления образования 
ВГЖ, однако с помощью разных механизмов.

α-агонист бримонидин снижает ВГД бла-
годаря двойному действию: уменьшению 
продуцирования водянистой влаги цилиар-
ным телом вследствие угнетения аденилат-
циклазы, а  также благодаря усилению 
увеосклерального оттока. Переносимость 
препарата обычно хорошая, в единичных 
случаях отмечаются гиперемия конъюнк-
тивы, ощущение жжения в глазу, сухость 
во рту, сонливость. Следует отметить, что 
бримонидин можно отнести к препаратам 
прямого нейропротекторного действия.

Бринзоламид ингибирует фермент карбо-
ангидразу в цилиарном теле, что снижает 
образование ионов бикарбоната и натрия 
с дальнейшим снижением выработки камер-
ной влаги.

Рекомендуемая доза препарата Симбринза 
составляет 1 каплю в пораженный глаз 2 р/сут. 
Контактные линзы можно надевать через 
15 минут после инстилляции этих капель. 

Наиболее частыми побочными реакциями 
на данный препарат являются гиперемия 
глаза и реакции аллергического типа.

Симбринзу следует назначать при потреб-
ности в снижении ВГД более чем на 30%; 
в случае необходимости уверенного, гаран-
тированного и длительного снижения ВГД 
при ограниченных возможностях наблюде-
ния за больными и регулярного контроля 
ВГД; во всех случаях, когда необходима ФК 
без β-блокатора.

Преимущества Симбринзы – это высокая 
гипотензивная активность (снижение ВГД 
на 37%, или приблизительно на 10 мм рт. ст.), 
отсутствие в составе β‑блокатора (един‑
ственная подобная ФК), тройной механизм 
нейропротекции (повышение уровня нейро-
трофического фактора мозга, антагонизм 
к NMDAрецепторам, улучшение перфузи-
онного давления зрительного нерва).

Таким образом, агрессивный контроль 
ВГД является краеугольным камнем лечения 
и предупреждения прогрессирования гла-
укомы. Рекомендованным стартовым лече-
нием является гипотензивная монотерапия, 
однако у большинства пациентов не удается 
достичь целевого ВГД с помощью одного 
препарата. С другой стороны, увеличение 
количества медикаментов снижает привер-
женность к лечению, не позволяя достичь 
целевых показателей. Это обусловливает не-
обходимость применения ФК, в частности 
препарата Симбринза (бримонидин/бринзо-
ламид), выраженно снижающего ВГД и обес-
печивающего тройную нейропротекцию.

Подготовила Лариса Стрильчук

Современные подходы к медикаментозному лечению глаукомы: 
максимальная медикаментозная терапия глаукомы

Научно-практическая конференция с международным участием «Филатовские чтения – 2019», 
состоявшаяся 23-24 мая в Одессе, включала лекции, сателлитные симпозиумы,  
постерные доклады и серию офтальмологических мастер-классов.
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Доповідачі приділили значну увагу ва-
гомому впливу ХСО на якість життя па-
цієнтів, акцентували на ролі запалення 
ока в патогенезі ХСО та детально зупи-
нилися на застосуванні топічного цик-
лоспорину А (Ікервис, фармацевтична 
компанія Santen), який нині рекомен-
дується як ключовий елемент протидії 
запаленню при ХСО. Поряд із цим роз-
глядалися інші топічні засоби для ліку-
вання зазначеного патологічного стану; 
пристрої, здатні покращити функціону-
вання мейбомієвих залоз (МЗ); велику 
увагу було приділено ролі інфікування 
кліщем роду Demodex у формуванні ХСО 
та способам його усунення.

У доповіді Jennifer Hind (Велика 
Британія) було представлено резуль-
тати застосування топічного циклоспо-
рину А 0,1% (Ікервис, фармацевтична 
компанія Santen) при ХСО протягом 
12 міс у реальній клінічній практиці. 
Загалом топічний циклоспорин А лі-
цензований для лікування тяжкого 
кератиту в разі ХСО. Більшість клю-
чових досліджень, присвячених цьому 
препарату, повідомляють дані щодо 
використання циклоспорину в період 
до  12 міс, тому метою дослідження 
стало вивчення ефективності топічного 
циклоспорину А 0,1% при тривалому 
використанні.

У Шотландії Ікервис було схвалено 
для клінічного застосування у 2015 р. 
Доповідач ретроспективно проана-
лізувала випадки тривалої терапії 
 Ікервисом із жовтня 2015 р. до травня 
2018 р. з  метою визначення типових 
схем одночасного призначення топіч-
них медикаментів і сумарної кількості 
лікувальних крапель на день у пацієн-
тів, які протягом тривалого часу під-
лягали лікуванню циклоспорином А. 
У дослідження було включено 23 паці-
єнти (15 жінок, 8 чоловіків), 18 (78,3%) 
з  яких на  момент початку спостере-
ження користувалися топічними кор-
тикостероїдами. Було встановлено, що 
призначення циклоспорину А дозво-
лило зменшити використання останніх.

Медіана тривалості лікування ста-
новила 21 міс (від 13 до 34 міс). На мо-
мент включення в дослідження кожен 
учасник у  середньому застосовував 
3 різні топічні засоби, середня кіль-
кість крапель на день дорівнювала 11. 
Усі пацієнти користувалися топіч-
ними зволожувальними краплями 
4  р/день. Через 1 рік застосування 
циклоспорину А (препарату Ікервис) 
середня щоденна кількість крапель 
зменшилася до  7, хоча число препа-
ратів залишилася на  попередньому 
рівні. Через 2 роки щоденна кількість 
крапель у користувачів Ікервису про-
довжувала зменшуватися. Так, 9 (39%) 

із 23 осіб зменшили кількість застосо-
вуваних крапель на 58% (з 12 до 5 кра-
пель на день). Упродовж першого року 
лікування Ікервисом так званої ря-
тівної терапії кортикостероїдами по-
требували 10 пацієнтів, довготривалої 
стероїдної терапії – 7 із них. У міру 
зростання тривалості лікування цик-
лоспорином рятівна терапія була по-
трібна в меншій кількості випадків: 
через 2 роки курсу кортикостероїдів 
потребували лише 3 пацієнти, довго-
тривалої терапі ї цими засобами – 
6 осіб. На момент останнього спосте-
реження (грудень 2018 р.) терапію 
Ікервисом продовжували 91% (21/23) 
пацієнтів. Один хворий припинив лі-
кування через 13 міс у зв’язку з клі-
нічним покращенням, ще один – через 
22 міс унаслідок незадовільної перено-
симості препарату.

Підсумовуючи дані спостереження, 
J. Hind зробила висновок, що топічний 
циклоспорин А 0,1% (Ікервис) добре пе-
реносився пацієнтами з ХСО. У цій серії 
реальних клінічних випадків пацієнти 
користувалися Ікервисом понад 1 рік 
поспіль, що дозволило більшості з них 
зменшити або повністю припинити те-
рапію топічними кортикостероїдами, 
а також зменшити загальну кількість 
крапель офтальмопрепаратів.

Stephen Kaufmann (США) відповів 
на запитання, чи є справді ефективними 
інноваційні засоби та пристрої для лі-
кування ХСО. Доповідач зауважив, що 
для досягнення оптимального резуль-
тату слід точно ідентифікувати причину 
ХСО, а вже після цього – підібрати відпо-
відну терапію. Так, за умови дисфункції 
МЗ для виявлення потовщення в пові-
ках можна застосовувати мейбографію. 
Існують також прилади для лікування 
дисфункції МЗ. Зокрема, пристрій під 
назвою Lipoflow, наявний на світовому 
ринку вже кілька років, чинить легкий 
тиск на повіки та МЗ; також він містить 
нагрівальний елемент, що за рахунок 
теплового впливу на  внутрішню по-
верхню повік дозволяє розріджувати 
та  стимулювати виділення жирового 
секрету залози, запобігаючи його за-
гусанню. Однак терапія за допомогою 
цього пристрою обмежена через його ви-
соку вартість. Мануальний прилад Ilux 
є новішим, він дає можливість розташу-
вати нагрівальні елементи на внутрішній 
поверхні повік і застосовує силу ручного 
тиску. Своєю чергою, TearCare чинить 
тепловий вплив через накладки, які роз-
ташовують на поверхні повік. Усі ці при-
лади схвалені Управлінням з контролю 
якості продуктів харчування і лікарських 
засобів США (FDA) і продемонстрували 
здатність покращувати оцінку за індек-
сом захворювань поверхні ока (ocular 

surface disease index, OSDI), утім, жод-
них масштабних або порівняльних дослі-
джень із цього питання дотепер не про-
ведено.

Хоча візуалізувати покращення після 
лікування за  допомогою мейбографії 
досить складно, пацієнти зазвичай по-
відомляють про позитивну динаміку. 
Разом із тим у більшості випадків існує 
потреба в повторному лікуванні. Крім 
вищеназваних приладів, активно розви-
вається створення та дослідження при-
строїв із використанням інтенсивного 
пульсуючого світла та радіочастотних 
приладів.

Важливим елементом ведення паці-
єнтів із ХСО є ліквідація кліщів роду 
Demodex. З цією метою можуть застосо-
вуватися засоби на основі олії чайного 
дерева, але нові препарати потребують 
специфічних досліджень.

Сучасні препарати штучної сльози 
на олійній/ліпідній основі допомагають 
відновити ліпідний шар слізної плівки, 
а також зміцнити або замінити її муци-
новий шар. Безрецептурні засоби, що 
містять вітамін A та омега-3 поліненаси-
чені жирні кислоти, допомагають зни-
зити інтенсивність запалення поверхні 
ока. При цьому великі або порівняльні 
дослідження на тему застосування таких 
топічних засобів наразі відсутні. Існують 
також очні краплі на основі екстракту чи 
похідних амніотичної мембрани.

Найновішим пристроєм для лікування 
ХСО, доступним у  США, є TrueTear – 
нейростимулятор, який активує роботу 
назальних нервів і первинних слізних 
залоз,  що підсилює сльозовиділення 
центральним шляхом. TrueTear має ви-
соку вартість, але є ефективним та легким 
у використанні приладом. Безумовно, по-
трібні довготривалі дослідженнях цього 
приладу, але наявні дані свідчать, що 
лікування за  допомогою TrueTear веде 
до зростання оцінки за тестом Ширмера. 
Приладом можна користуватися до 10 разів 
на день (максимум упродовж 30 хв/добу). 
Дослідження, проведені в  ході підго-
товки до схвалення пристрою FDA, по-
казали, що покращення сльозопродукції 
утримувалося впродовж 6 міс, але су-
проводжувалося підвищенням частоти 
носових кровотеч. Інші побічні ефекти 
зустрічалися надзвичайно рідко.

« І н ’є к ц і ї  к л і т и н  т а   і н г іб і т о ри 
R ho -к і на зи (ROCK):  ке рат оп лас-
тика при ендотеліальній дисфункції 
більше не потрібна?» – це провокаційне 
запитання стало темою виступу профе-
сора Jod Mehta (США). Він повідомив, 
що, незважаючи на нещодавній прогрес 
у  галузі ендотеліальної хірургії, для 
проведення подібних втручань необ-
хідна дуже висока кваліфікація. Окрім 
того, доступ до ендотеліальної тканини 

високої якості обмежений у  всьому 
світі у зв’язку зі старінням населення. 
На думку доповідача, в майбутньому 
пересадка рогівки передбачатиме також 
клітинну та тканинозамісну терапію.

ROCK – протеїнова/серинова кіназа, 
задіяна в змінах цитоскелету, регуля-
ції клітинного циклу й апоптозі. Хоча 
обидва типи цього ферменту експре-
суються в  усіх тканинах, в  ендотелії 
рогівки ROCK 1  типу переважає над 
ROCK 2. Пригнічення ROCK дозволяє 
клітинам реплікуватися більш ста-
більно, полегшуючи перехід з фази G1 
до  S-фази клітинного циклу. Згідно 
з дослідженнями, посилення міграції 
клітин унаслідок пригнічення ROCK, 
а  також ступінь міграції значно від-
різняються в  різних осіб. Додавання 
до лікування інгібітора ROCK здатне 
посилити міграцію клітин з 10 до 80% 
навіть у донорів рогівки старшого віку. 
На сьогодні зміни в клітинних і тка-
нинних культурах, у які додано інгі-
бітори ROCK, ретельно  вивчаються 
в тканинно- інженерних  дослідженнях.

Введення клітин у передню камеру 
ока також виглядає привабливим для 
клінічної практики в порівнянні з про-
стою трансплантацією тканин, оскільки 
клітинна терапія сприяє приживленню 
трансплантату. Після трансплантації 
значно покращувалася гострота зору. 
Дослідження з  використанням транс-
корнеального заморожування та ROCK- 
інгібіторів продемонстрували збільшення 
інтенсивності міграції клітин через 
транс плантовану десцеметову оболонку 
та покращення гостроти зору в порів-
нянні зі стандартними втручаннями. Ця 
технологія підвищила вікову межу для 
виконання згаданої операції до 80 років. 
Таким чином, додавання інгібітора 
ROCK до тканин трансплантату є багато-
обіцяючим методом, здатним покращити 
наслідки для пацієнта і його гостроту 
зору, а також зменшити час очікування 
при хірургії рогівки.

Stephen Pf lugfelder (США) зробив 
акцент на необхідності нової галузевої 
термінології, зокрема нового визначення 
сухого ока. S. Pflugfelder представив по-
точне визначення ХСО та пояснив, що 
наявні критерії не є чітко визначеними, 
тому потрібна більш практична з клі-
нічного погляду дефініція, зокрема, для 
регуляторних органів, які регламентують 
впровадження нових медикаментів для 
лікування ХСО. Доповідач нагадав, що 
головним критерієм дисфункції слізної 
плівки є її нестабільність, і саме тип роз-
риву слізної плівки визначає тип ХСО. 
Нестабільність слізної плівки призво-
дить до запалення, подразненню, болю, 
зростання частоти кліпання та зниження 
гостроти зору. Алгоритм лікування ХСО 
відповідно до  положень консенсусу 
DEWS II ґрунтується на причині та тяж-
кості хвороби.

Edmar Uribe (Іспанія) присвятив до-
повідь новітнім інструментам для діа-
гностики та лікування ХСО. Визначення 

Хвороба сухого ока: інновації в діагностиці та лікуванні
За матеріалами з’їзду Європейського товариства офтальмології, 13-16 червня, 

м. Ніцца, Франція

Черговий з’їзд Європейського товариства офтальмології став резонансною подією в професійному 
житті профільних фахівців. Окремі секції заходу були присвячені хворобі сухого ока (ХСО), глаукомі, 
застосуванню інтраокулярних лінз, міопії, проблемам нейроофтальмології тощо. Сесії конференції, 
що стосувалися питань ХСО та хвороб поверхні ока, відвідала велика кількість учасників. 
Це підкреслює, що наукова та клінічна зацікавленість зазначеною галуззю офтальмології зростає.
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осмоляльності сльози дає надзвичайно 
варіабельні результати, є високовар-
тісним і зазвичай застосовується лише 
в  клінічних дослідженнях. Оцінка 
функціонального стану МЗ використо-
вує стандартизовану процедуру з метою 
виявлення анатомічних відмінностей, 
але в окремий проміжок часу зазвичай 
активна лише половина МЗ. Перевагою 
мейбографії є її неінвазивність, однак 
цей метод також дає розбіжності в ре-
зультатах у  зв’язку з  відмінностями 
в  анатомічній будові МЗ. Крім того, 
на точність мейбографії впливають такі 
чинники, як застосування антиглауком-
них крапель чи контактних лінз, наяв-
ність алергії та розацеа.

Прилади для кератографії дозволяють 
оцінювати час неінвазивного розриву 
слізної плівки та висоту слізного меніска, 
а також проводити мейбографію. Ці тести 
можуть проводитися навіть особами 
без медичної освіти, що економить час 
і ресурси. Аналіз стану ліпідного шару 
сльози є неінвазивним, його результати 
корелюють з оцінкою за індексом захво-
рювань поверхні ока. Також може про-
водитися конфокальна мікроскопія МЗ.

Розроблено низку швидких діагнос-
тичних тестів для визначення біомарке-
рів ХСО (наприклад, тест на визначення 
матриксної металопептидази-9 (ММП-9) 
InflamaDry), проте ці тести зазвичай ре-
зервуються для особливих ситуацій. 
З  метою диференційної діагностики 
вимірюється чутливість рогівки (ви-
значення гіпо- та гіпералгезії), вручну 
або за допомогою естезіометрів Cochet-
Bonnet чи Belmonte.

Професор Elisabeth Messmer (Німеч-
чина) привернула увагу аудиторії до важ-
ливості усунення запалення в сухому оці. 
Не підлягає сумніву, що запалення асо-
ціюється з дисфункцією МЗ та виступає 
ключовим патогенетичним фактором ви-
никнення та прогресування ХСО.

У розвитку ХСО вагому роль відігра-
ють Tлімфоцити й антигенпрезентуючі 
клітини. Гіперосмолярність стимулює 
запальний каскад та вивільнення нейро-
генних факторів, а ферменти та сигнальні 
молекули на кшталт ММП-9 та інтерлей-
кіну-1β індукують руйнування епітеліаль-
них клітин. За умови ХСО спостерігається 
міграція до поверхні ока CD4+-клітин 
та активованих лімфоцитів. Ознаки запа-
лення зазвичай є невиразними та можуть 
бути навіть субклінічними. Для діагнос-
тики та моніторингу перебігу ХСО було 
запропоновано певні запальні маркери, 
як-от людський лейкоцитарний антиген 
гістосумісності (HLA-DR).

У зв’язку з підтвердженням ролі запа-
лення в патогенезі ХСО важливе місце 
в лікуванні цього стану відведено проти-
запальним препаратам, наприклад топіч-
ним кортикостероїдам (коротким курсом), 
циклоспорину А, жирним кислотам та лі-
фітеграсту. Доказова база свідчить, що 
при лікуванні топічними кортикосте-
роїдами в пацієнтів із синдромом Шег-
рена та дисфункцією МЗ спостерігається 
зниження експресії ММП-9 і трансглу-
тамінази-2. Показано також, що ліку-
вання циклоспорином А знижує рівень 
HLA-DR і ММП-9 уже через 1 міс ліку-
вання, а також забезпечує покращення 
за індексом захворювань поверхні ока 
та забарвленням рогівки. На жаль, навіть 
під час лікування ХСО прогресує, хоча 

лікування циклоспорином А сповіль-
нює прогресування в порівнянні з моно-
терапією штучними сльозами. За умови 
відміни циклоспорину А та заміни його 
на препарат штучної сльози прогресу-
вання ХСО пришвидшується.

Професор Kevin Kavanagh (Ірландія) 
зупинився на абсолютно іншому пато-
генетичному елементі хвороб поверхні 
ока – інфікуванні кліщем роду Demodex, 
представивши учасникам заходу нову 
інформацію щодо зв’язку наявності 
Demodex folliculorum і симптомів сухого 
ока в осіб з розацеа.

Випадки розацеа з ураженням очей часто 
пов’язані з великою кількістю кліщів роду 
Demodex на віях. Хоча кліщі не зумовлю-
ють симптомів офтальмологічної розацеа, 

їх розглядають як одну з патогенетич-
них причин цієї хвороби. Живі кліщі, 
які часто присутні на  шкірі та  віях, 
не спричиняють жодної клінічної симп-
томатики, але в процесі смерті кліща ви-
діляється велика кількість ферментів, 
бактерій і відходів метаболізму, здатних 
призвести до розацеа. Дослідження по-
казують, що контакт з білками Bacillus 
oleronius, ізольованої з біоматеріалу клі-
щів роду Demodex, індукує дезоргані-
заційні процеси в ході загоєння дефек-
тів рогівкового епітелію. При контакті 
з B. oleronius зростає й рівень ММП-9, яка 
сприяє рухомості клітин і їх відділенню 
від поверхні ока. Підвищена експресія 
антимікробних пептидів і прозапаль-
них цитокінів, зокрема інтерлейкіну-6, 
також може бути причиною залучення 

до патологічного процесу нейтрофілів 
і посилення запалення поверхні ока.

Таким чином, ХСО дедалі частіше 
зустрічається в  щоденній клінічній 
практиці лікарів-офтальмологів, що 
зумовлює важливість формування 
точної термінології та  розроблення 
чітких діагностично-лікувальних ал-
горитмів цієї хвороби. Оскільки пато-
генетичною основою ХСО є запалення 
поверхні ока, застосування топічного 
циклоспорину А (Ікервис, фармацев-
тична компанія Santen,) дозволяє запо-
бігти прогресуванню змін органа зору 
та зменшити вираженість відповідної 
клінічної симптоматики.

Підготувала Лариса Стрільчук ЗУ
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ОФТАЛЬМОЛОГІЯ КОНФЕРЕНЦІЯ

Філатовські читання – 2019
Щорічно на базі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН 
України» (далі – Інститут) за підтримки Національної академії медичних наук України 
та Товариства офтальмологів України проводиться науково-практична конференція 
офтальмологів із міжнародною участю «Філатовські читання».

Основними науково- практичними напрямами 
конференції є організація вчасної та кваліфікова-
ної офтальмологічної допомоги, сучасна діагнос-
тика та профілактика патологій ока, нові технології 
в  лікуванні захворювань очей дорослого й дитя-
чого віку, тканинна терапія та перспективи засто-
сування природних біологічно активних речовин 
у сучасній офтальмології. Значна увага приділялася 
запровадженню нових методик у  роботу лікаря- 
офтальмолога. Обговорювалися патології рогівки 
ока, кератопластика, глаукома, вітреоретинальні 
патології, аномалії рефракції, патології окорухового 
апарату тощо. Насичена програма конференції була 
цікавою для лікарів- практиків, які активно обгово-
рювали актуальні теми в офтальмології.

Спеціалісти з  інших країн традиційно беруть 
участь у Філатовських читаннях. Відвідавши конфе-
ренцію одного разу, часто повертаються з виступами 
й на наступний рік. Це вкотре підтверджує міцні 
міжнародні зв’язки Інституту. Цьогоріч виступали 
спікери з Болгарії, Німеччини, Швейцарії, Ірану, 
Польщі, Великої Британії, Греції, США, Італії. Крім 
того, в рамках конференції проводиться виставка 
сучасних лікарських засобів, виробів медичного 
призначення та спеціалізованих видань.

Ві д к ри ла  конф е р ен ц і ю д и-
р е к т о р  І н с т и т у т у,  ч л е н - 
кореспондент НАМН України, 
доктор медичних наук, профе-
сор Наталія  Володимирівна 
Пасєчнікова ,  представивши 
нові відкриття в галузі офталь-
мології, такі як оптичний пін-
цет, на дкороткі оптичні ім-
пульси високої інтенсивності, 

телемедицина та роботизована хірургія в офталь-
мології, розвиток штучного інтелекту та 3D-друк 
біологічних тканин.

На базі Інституту проводилося дослідження тем-
ператури й теплового потоку ока. Теплові процеси, 
як відомо, характеризуються не лише значеннями 
температури та  їх розподіленням, а  й тепловим 
потоком, який є важливим показником тепло-
обміну. Температура є якісним показником, а теп-
ловий потік – кількісним, а отже, він повніше ві-
дображає функціональний стан органів і  тканин 
 (Анатичук Л. І., Пасєчнікова Н. В., Науменко В. О. 
та ін., 2018).  Доповідач зауважила, що Інститут під-
тримує наукове партнерство в Україні та міжнародну 
співпрацю. Зростання попиту на офтальмологічні 
медичні послуги, зацікавленість в офтальмологічних 
дослідженнях і технологіях у світі створили умови 
для організації філіалів Інституту в інших країнах 
(наразі в Китаї та Болгарії). Спеціалісти Інституту 
беруть активну участь у міжнародних дослідженнях.

Із докладною інформацією про 
патологію, що перебуває на пе-
ретині офтальмології й ендокри-
нології, – ендокринні офтальмо-
патії (ЕОП) виступила старший 
науковий співробітник відділу 
офтальмоонкології  Інституту, 
доктор медичних наук  Світлана 
 Іванівна Полякова.

У патогенезі ЕОП відіграють 
роль фактори щитоподібної залози: синтез і зв’язу-
вання антитіл до рецепторів тиреотропного гормона 
(рТТГ) з α- субодиницею рТТГ на мембрані тиреоци-
тів, що призводить до активації аденілатциклази, 

підвищення рівня внутрішньоклітинного цикліч-
ного аденозинмонофосфату, далі фосфорилювання 
протеїнкінази А й активації різних транскрипційних 
факторів, підвищення рівня йоду, посилення синтезу 
тиреоїдної пероксидази й тиреоглобуліну; та з боку 
орбіти: експресія рТТГ на фібробластах і преадипо-
цитах тканин орбіти, зв’язок антитіл до рТТГ, ак-
тивація Т-лімфоцитів і продукція цитокінів (IL-1, 
TNF, IFNγ), активація секреції глікозаміногліка-
нів у фібробластах, фіброз і набряк тканин орбіти. 
До екзофтальму призводять набряк м’яких тканин 
орбіти в результаті надлишкового накопичення глі-
козаміногліканів, збільшення об’ємів екстраокуляр-
них м’язів і орбітального жиру на тлі порушеного 
адипогенезу. Сучасна класифікація, запропонована 
Європейською групою з вивчення орбітопатії (2016), 
передбачає три категорії ЕОП за тяжкістю процесу:

1. ЕОП із загрозою втрати зору (оптична нейро-
патія та/або пошкодження рогівки), потребує екс-
треного лікування.

2. ЕОП помірної тяжкості без загрози втрати зору. 
У разі погіршення якості життя показане імуно-
супресивне (при активній ЕОП) або хірургічне лі-
кування (при неактивній ЕОП). Пацієнти з помір-
ною ЕОП мають ≥1 з таких ознак: ретракція повіки, 
помірно виражені зміни м’яких тканин орбіти, екз-
офтальм більше норми для відповідної статі та раси, 
непостійна чи постійна диплопія.

3. Легка ЕОП характеризується незначним знижен-
ням якості життя, позитивним результатом у разі 
лікування очними мазями. Імуносупресивна терапія 
та хірургічні методи на цій стадії не застосовуються.

Існує ще декілька класифікацій, які варто пам’я-
тати. За  клінічними формами ЕОП поділяється 
на тиреотоксичний екзофтальм, набряковий екз-
офтальм та ендокринну міопатію. Стадійність па-
тологічного процесу за гістоморфологічними озна-
ками: клітинна інфільтрація (активна), перехід у фіб-
роз (менш активна), завершений фіброз (неактивна).

Діагностика ЕОП ґрунтується на скаргах та анам-
незі, результатах дослідження тиреоїдного статусу 
(Т3, Т4, ТТГ, антитіл до рТТГ і пероксидази), УЗД 
щитоподібної залози, дослідження гостроти та полів 
зору, екзофтальмометрії, дослідження рухомості 
очних яблук, очного дна, внутрішньоочного тиску, 
УЗД, КТ і МРТ орбіти.

Алгоритм лікування включає нормалізацію функ-
ції щитоподібної залози, патогенетичну, медикамен-
тозну та променеву терапію, хірургічне (ургентне 
й відновлювальне) та фізіотерапевтичне лікування, 
екстракорпоральну гемокорекцію. У хворих із мож-
ливим розвитком ЕОП варто пам’ятати про профі-
лактику: зменшення впливу факторів ризику, раннє 
виявлення хвороби, запобігання прогресуванню 
захворювань і розвитку ускладнень.

Про помилки в діагностиці та лікуванні керато-
конусу розповіла старший науковий співробітник 
відділу патології рогівки ока Інституту, кандидат 
медичних наук Олена Володимирівна  Івановська. 
За  даними Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я, патологія рогівки посідає третє місце серед 
причин розвитку сліпоти. Кератоконус – двобічне 
дистрофічне захворювання рогівки, що прогресує, 
при якому відбуваються зміни форми та структури 
рогівки, котрі призводять до різкого її стоншення. 
Захворювання зазвичай проявляється в молодому 
працездатному віці. У патогенезі кератоконусу ви-
діляють такі фактори:

• Пошкодження епітелію – апоптоз кератоци-
тів – підвищення рівня лізосомальних ферментів, 

 інгібіторів протеїнази – руйнування колагену, дис-
трофічні, дегенеративні процеси в рогівці.

• Вроджені ознаки мезодермального дисгенезу ді-
лянки фільтраційної зони кута передньої камери 
свідчать на  користь генетичної теорії розвитку 
керато конусу (аномалії розвитку мезенхіми).

• Внутрішньоочний тиск унаслідок уповіль-
нення відтоку вну трішньоочної рідини через 
 недорозвинення фільтраційного апарату та  при-
криття зони кута передньої камери мезодермальною 
тканиною.

О. В. Івановська навела результати клінічного до-
слідження 108 хворих із кератоконусом, яке прово-
дилося з метою підвищення ефективності лікування 
гострого кератоконусу шляхом уникнення помилок 
у ході ранньої діагностики та лікування. Встанов-
лено, що медикаментозне лікування показано при 
локальному гострому кератоконусі. При субтоталь-
ному й тотальному з  підвищенням внутрішньо-
очного тиску – оперативне лікування.

Старший науковий співробіт-
ник відділу патології рогівки 
ока Інституту, доктор медич-
них нау к Тетяна  Борисівна 
Гайдамака ознайомила слухачів 
із помилками й ускладненнями 
в лікуванні герпетичного кера-
титу.

Існує велика кількість мож-
ливих причин розвитку герпе-

тичного кератиту, серед них тяжкі соціальні умови, 
нервовий стрес, пізнє звернення до офтальмолога, 
самолікування, особливості імунного стану орга-
нізму тощо. Діагностика герпетичного кератиту 
ґрунтується на даних клінічного обстеження та лабо-
раторних досліджень: виявлення збудників і їх анти-
генів, специфічної гуморальної та клітинної імунної 
відповіді. Метод полімеразної ланцюгової реакції 
дає змогу виявити ДНК вірусу герпесу в слізній рі-
дині, камерній волозі, тканинах ока. За допомогою 
імуноферментного аналізу визначають підвищення 
рівня IgG. Диференційна діагностика проводиться 
з кератитом, спричиненим вірусом Varicella zoster, 
а також цитомегаловірусним, аденовірусним та акан-
тамебним кератитами й дистрофією рогівки. Меди-
каментозна терапія передбачає етіотропне лікування 
(протигерпетичні засоби: ацикловір, валоцикловір), 
патогенетичне (нестероїдні протизапальні засоби, 
кортикостероїди), симптоматичне (мідріатики, зне-
болювальні, гіпотензивна терапія, лікування бле-
фариту).

Відзначено, що група хворих на герпетичний ке-
ратит, яким виконали кератопластику, характери-
зується важким станом очей і перебігу інфекційно -
запального процесу.

Проведений аналіз свідчить про те, що хворі на ре-
цидивуючий герпетичний кератит мають перебувати 
на диспансерному обліку. У разі загострення пато-
логічного процесу лікування в стаціонарі за місцем 
проживання за відсутності ефекту не повинно пере-
вищувати 60 днів.

Для досягнення ефективної медичної реабілітації 
хворих на герпетичний кератит треба застосову-
вати протигерпетичні препарати та кортикостероїди 
в дозах, відповідно до форми та стадії герпетичного 
кератиту, включення в комплекс лікування препара-
тів, що поліпшують кровообіг і трофіку тканин, пси-
хологічну реабілітацію пацієнтів. У разі ускладнень 
ефективним є хірургічне лікування з використанням 
алотрансплантату рогівки або амніотичної мемб-
рани, а коли їх немає – ксенотрансплантату.

Завідувач кафедри патології рогівки ока Інституту, 
доктор медичних наук, професор Галина  Іванівна 
 Дрожжина розкрила тему уражень поверхні ока 
й особливостей лікування розацеа- кератитів.
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Розацеа – хронічний ідіопа-
тичний дерматоз, який може 
вражати шкіру обличчя, шиї 
та  верхньої частини тулуба. 
Ма ніфес т ує за зви ча й п ісл я 
30  років. Характерними озна-
ками розацеа обличчя є ери-
тема середньої частини обличчя 
(носа та  щік), телеангіоектазії 
(розширення дрібних і поверх-

невих судин обличчя), висипання у вигляді папул 
і пустул, вогнища гіперплазії сальних залоз і спо-
лучної тканини. 6-72%  пацієнтів із розацеа мають 
ураження поверхні ока. Ураження очей зазвичай 
білатеральне, але асиметричне. Більш ніж у третини 
пацієнтів спостерігається зниження секреції вод-
ного компонента сльози. Якісні та кількісні зміни  
слізної рідини призводять до  розвитку синд-
рому су хого ока змішаного типу. При розацеа  
можливий розвиток кон’юнктивіту – дифузного 
та вузлового.

Найнебезпечнішим є ураження рогівки при ро-
зацеа. Клінічна картина така: точкова кератопатія, 
іррегулярний епітелій, персистуючі дефекти епіте-
лію, крайові інфільтрати рогівки, стерильні виразки 
з потоншенням строми рогівки, формування десце-
метоцелє, можливі перфорації рогівки, неоваскуля-
ризація рогівки.

Окремою проблемою є розацеа в дітей, оскільки 
в 55% випадків ураження очей у цій групі пацієн-
тів залишається недіагностованим. Ураження очей 
у разі розацеа в дітей можуть передувати шкірним 
проявам захворювання. Проявляється хронічним 
блефарокон’юнктивітом, рецидивними ячменем і ха-
лязіонами, фліктенульозним кератокон’юнктивітом, 
точковою кератопатією в нижній третині рогівки.

Лікування хворих на розацеа з ураженням перед-
нього відділу ока має бути комплексним і прово-
дитися з огляду на лабораторні дані, рекомендації 
дерматолога, стан рогівки й поверхні ока. У зв’язку 
з ураженням різних структур поверхні ока керато-
пластика при розацеа- кератитах належить до опера-
цій високого ризику й має несприятливий прогноз. 
Терапію необхідно починати якомога раніше, щоб 
уникнути ускладнень з боку рогівки та зберегти зір.

Старший науковий співробіт-
ник ДУ «Інститут нейрохірур-
гії ім. А. П. Ромоданова НАМН 
України» (м. Київ), доктор ме-
дичних наук Віра Анатоліївна 
Васюта розпочала свою допо-
відь «Нейроофтальмологічні 
аспекти раптової втрати зору» 
зі  слів Є. Ж. Трона: «Захворю-
вання зорового шляху однако-

вою мірою стосуються як офтальмології, так і нев-
рології. З одного боку, зоровий шлях є невід’ємною 
частиною зорового аналізатора, проте з іншого – він 
є також частиною мозку».

Яскравий приклад нейроофтальмологічної па-
тології – раптова втрата зору (РВЗ). За  тривалі-
стю РВЗ поділяють на  транзиторну (від декіль-
кох  секунд до декількох хвилин) і тривалу (понад  10- 
15 хв). Спричинити транзиторну РВЗ можуть amaurosis 
fugax, мігрень, набряк дисків зорових нервів – ДЗН 
(обнубіляція), функціональна втрата зору. До тривалої 
РВЗ призводять оклюзія центральних артерії чи вени 
сітківки, нейропатії та неврити, ураження зорового 
тракту й зорової кори.

Розгляньмо докладніше транзиторну монокулярну 
втрату зору (amaurosis fugax). Проявляється нетри-
валою (кілька хвилин) втратою зору на одне око. 
Причиною є ішемія сітківки (іноді часткова ембо-
лія). Трапляється частіше в пацієнтів після 50 років 
з атеросклеротичним фактором ризику (цукровий 
діабет, артеріальна гіпертензія, гіперліпідемія) чи 
з транзиторною ішемічною атакою в анамнезі. Ха-
рактерною рисою є стенозувальні ураження, рідше 
неспецифічне запалення брахіоцефальних артерій 
(каротидні, вертебральні та підключичні). Під час 
об’єктивного обстеження на очному дні виявляються 

спазмовані судини. Необхідно рекомендувати кон-
сультації невролога, кардіолога, нейрохірурга.

Можливий розвиток бінокулярної РВЗ, яка є ха-
рактерною для коркової, істеричної сліпоти, оклюзій 
гілок середньої та задньої мозкових артерій. Напади 
транзиторної бінокулярної втрати зору можуть бути 
проявом вертебробазилярної ішемії, а саме ішемії 
в басейні задньої мозкової артерії. При цій патології 
зір завжди втрачається на обидва ока одночасно. 
Пацієнт описує свій стан як «зір крізь туман», «сіра 
пляма». Тривалість нападів – близько 1 хв. Довші 
напади можуть супроводжуватися відчуттям ме-
рехтіння перед очима. На очному дні виявляються 
помітно звужені судини.

В. А. Васюта звернула увагу аудиторії на можли-
вість розвитку офтальмологічної мігрені (миготлива 
скотома). В основі патогенезу лежить дисциркуля-
ція в басейні задньої мозкової артерії. Зображення 
на  певних ділянках поля зору періодично випа-
дає, й у пацієнта з’являється відчуття миготіння. 
Також відокремлюють ретинальну мігрень – напади 
однобічної транзиторної втрати зору тривалістю 
до 1 год, що зумовлюються транзиторною ішемією 
сітківки. Головний біль не є патогномонічним симп-
томом цього розладу.

Рідкіснішими, але не менш важливими причинами 
втрати зору можуть бути новоутворення хіазмально- 
селярної ділянки, котрі проявляються хіазмальним 
синдромом (зміни полів зору, зниження гостроти 
зору та розвиток низхідної атрофії зорових нервів). 
Поодинокі випадки РВЗ трапляються при значних 
розмірах новоутворень із компресією зорових нервів 
і хіазми. При апоплексії гіпофіза виникає раптове 
зниження чи втрата зору через швидкий екстрасе-
лярний ріст новоутворення – цей стан асоціюється 
з  головним болем, офтальмоплегією, звуженням 
полів зору.

Такий небезпечний патологічний стан, як підви-
щення внутрішньочерепного тиску, може супрово-
джуватися розвитком застійних ДЗН. Внутрішньо-
черепна гіпертензія розвивається внаслідок вну-
трішньочерепних новоутворень, крововиливів, 
черепно- мозкових травм, гідроцефалії, ідіопатичної 
внутрішньочерепної гіпертензії, аномалій черепа, 
уражень мозкових синусів. На тлі вираженого застою 
може розвиватися транзиторна короткочасна втрата 
зору – обнубіляції, пов’язані з короткочасним погір-
шенням провідності в нервових волокнах у каналі 
зорового нерва в результаті наростання внутрішньо-
черепної гіпертензії.

Існує значна анатомічна спорідненість зорового 
аналізатора та центральної нервової системи. Почи-
наючись від гангліозних клітин сітківки й закінчу-
ючись потиличною часткою кори головного мозку, 
зоровий аналізатор тісно контактує зі структурами 
мозку. Безпосередня компресія, підвищення вну-
трішньочерепного тиску, ішемія мозкових ділянок, 
травматична дія – основні патогенетичні механізми 
впливу на зоровий аналізатор, які можуть спричи-
нити РВЗ.

С т а р ш и й  н а у к о в и й  с п і в -
робітник відділу запальної па-
тології ока Інституту, доктор 
медични х нау к Олекс а ндра 
 Володимирі вна Зборовська 
 зацікавила аудиторію доповіддю 
на  тем у «Набряк и зорового 
нерва: диференційна діагнос-
тика». До  патологій зорового 
нерва належать захворювання 

судинного тракту (ішемічна оптична нейропатія), 
запального генезу (неврит зорового нерва), пухлини 
(гліома, менінгіома) та вроджені аномалії. Ішемічну 
нейропатію може спричиняти велика кількість чин-
ників, зокрема гіпертонічна хвороба, атеросклероз, 
цукровий діабет, скроневий артеріїт, дископатії з по-
рушенням у вертебробазилярній системі, системна 
гіпотензія, гематологічні захворювання, масивні кро-
вотечі, наркоз. Провідна роль у патогенезі передньої 
ішемічної нейропатії належить порушенню крово-
току в системі задніх коротких циліарних артерій, 

виникненню дисбалансу між внутрішньосудинним 
і внутрішньоочним тиском, зниженню перфузійного 
тиску в задніх коротких циліарних артеріях та іше-
мії в прелімінарній, ламінарній і ретроламінарній 
частинах зорового нерва. Гостра судинна оптична 
нейропатія проявляється гострим, безбольовим по-
чатком, втратою зору, що не прогресує. На очному 
дні візуалізуються набряк ДЗН, геморагії у вигляді 
язиків полум’я, атрофія після розрішення набряку.

Неврит зорового нерва характеризується раптовим 
зниженням зору, центральними й парацентральними 
скотомами, колірною сліпотою на зелений і червоний, 
збільшенням сліпої плями, аферентним дефектом 
зіниці, ураження частіше монолатеральне. Важливо 
пам’ятати, що при ретробульбарному невриті пацієнт 
нічого не бачить і лікар теж «нічого не бачить». Ос-
новні принципи терапії полягають в етіологічному 
та патогенетичному лікуванні (протизапальні, де-
сенсибілізувальні, трофічні, антиоксидантні засоби, 
діуретики, дезінтоксикація, нейропротекція).

Приват-доцент кафедри очних 
хвороб університетської клі-
ніки м. Кельна (Німеччина), 
що є одним із провідних євро-
пейських центрів із трансплан-
тації рогівки, Маріо Маттеї 
поділився новими даними щодо 
ендотеліальної дистрофії ро-
гівки. Насамперед варто пам’я-
тати, що до факторів ризику на-

лежать жіноча стать, куріння, низький індекс маси 
тіла, асоційовані хвороби: міотонічна дистрофія, 
патологія серцево- судинної системи, кератоконус, 
аксіальна гіперметропія та глаукома.

Ознаками ендотеліальної дистрофії є розплив-
частий зір, який виникає після сну, зміна гостроти 
зору, непереносимість яскравого світла, відчуття 
піску в очах. Визначити щільність клітин на одиниці 
площі та їх середній розмір дає змогу ендотеліальна 
мікроскопія.

Сьогодні ефективно застосовують такі хірургічні 
методи лікування, як  ендотеліальна кератоплас-
тика десцеметовою мембраною (DMEK), десцеме-
това задня пошарова ендотеліальна кератоплас-
тика (DSEK) і пересадка десцеметової мембрани без 
керато пластики (DWEK).

Пошарові техніки ендотеліальної кератопластики 
є малоінвазивними, не потребують шовної фіксації 
і дають змогу на ранніх стадіях ендотеліальних дис-
трофій селективно замінити уражені шари рогівки.

Актуальну тему підняла науко-
вий співробітник відділу з ви-
вчення біологічної дії та  ви-
користання лазерів в офталь-
мології, кандидат медичних 
нау к Ольга Володимирі вна 
Гузун – «Астенопія у студентів», 
яка стосується кожної сучасної 
людини. У зв’язку з постійним 
використанням електронних 

приладів у  студентів підвищилася напруженість 
зору, пам’яті й уваги. Дані закордонних досліджень 
показали, що симптоми астенопії у студентів обтя-
жують психоемоційний стан, умови навколишнього 
середовища та дієтологічні звички. Загальними ре-
комендаціями для всіх студентів є збалансоване хар-
чування, відмова від алкоголю та куріння, фізична 
активність, повноцінний сон.

Підбиваючи підсумки дводенної конференції, 
можна з упевненістю сказати, що ця подія є зна-
ковою для офтальмологів, які мали змогу ознайо-
митися з найновішими технологіями й обговорити 
найактуальніші проблеми сьогодення. Філатовські 
читання вже вкотре збирають разом провідних 
офтальмологів, видатних учених і спеціалістів су-
міжних спеціальностей для обміну досвідом і вдос-
коналення надання медичної допомоги в Україні.

Підготувала Тетяна Олійник ЗУ
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ОФТАЛЬМОЛОГІЯ КОНФЕРЕНЦІЯ

Ученые продолжают анализировать 
последствия воздействия радиа-
ционного загрязнения территорий 
и низко дозового облучения вслед-
ствие чернобыльской катастрофы 
на здоровье и будущее нашего насе-
ления. Вопросам взаимосвязи воз-
растной макулярной дегенерации 
(ВМД) с чернобыльской катастро-
фой и низкодозовым облучением, 
ее лечению и профилактике был 

посвящен доклад директора Института радиационной 
гигиены и эпидемиологии ГУ «ННЦ радиационной меди-
цины НАМН Украины» (г. Киев), доктора медицинских 
наук, профессора Павла Андреевича Федирко.

ВМД является основной причиной ухудшения централь-
ного зрения у лиц старше 50 лет, однако частота данного 
нарушения возрастает и среди молодых лиц трудоспособного 
возраста. В соответствии с ранее проведенными профес-
сором П.А. Федирко и его сотрудниками исследованиями, 
воздействие низких доз ионизирующей радиации может слу-
жить еще одним важным фактором риска прогрессирования 
ВМД. Так, изучение макулярной области у лиц, подвергав-
шихся длительному воздействию низких доз ионизирующей 
радиации, показало значительную распространенность ВМД 
и тенденцию к ее возрастанию.

Радиационное облучение ускоряет развитие ВМД, по-
скольку ионизация среды вызывает появление свободных 
радикалов и пероксидных соединений, ведет к нарушениям 
микроциркуляции, повреждению мембран клеток сетча-
той оболочки и митохондриальной дисфункции. При этом 
нарушения могут возникать рано и являются достаточно 
стойкими.

Согласно последним научным данным, специальные 
комп лексы – нутрицевтики для здоровья глаз могут бло-
кировать вышеуказанные звенья патогенеза ВМД. Поэтому 
для своего исследования профессор избрал диетическую 
добавку-нутрицевтик Нутроф® Форте (Théa, Франция), ко-
торая содержит в своем составе лютеин (10 мг), зеаксантин 
(2 мг), аскорбиновую кислоту (60 мг), токоферол (10 мг), 
цинк (10 мг), селен (25 мкг), медь (500 мкг), ресвератрол 
(1 мг), витамин D (5 мг), рыбий жир с омега-3 жирными 
кислотами (330 мг). В 2018 году она заменила прежде суще-
ствующую формулу Нутроф® Тотал: в состав был добавлен 
витамин D с учетом его важной роли в предупреждении 
патологии глаз и распространенности гиповитаминоза D 
в популяции.

В этом авторском исследовании профессора П. А. Фе-
дирко приняли участие 616 лиц, подвергшихся длитель-
ному воздействию ионизирующей радиации в малых дозах, 
с начальными проявлениями ВМД (работники в зоне Чер-
нобыльской АЭС). Всем им по показаниям был назначен 
 Нутроф® (1 р/сут на протяжении 3 мес 2 р/год). При по-
вторном обследовании было установлено, что 241 па  циент 
принимал лечение по рекомендованной схеме (группа 1), 
193 участника по разным причинам не придерживались дан-
ных рекомендаций (группа 2), 182 были исключены из иссле-
дования. В первой группе после более чем 2 лет приема пре-
парата Нутроф® у 54,3% пациентов отсутствовало прогрес-
сирование патологических изменений в макулярной зоне, 
а у 38,5% пациентов отмечено даже уменьшение  площади 

 патологического поражения в сравнении с исходным уров-
нем. Субъективно улучшение зрения отметили 70,13% па-
циентов группы лечения, 29,87% сообщали о стабилизации 
остроты зрения. Объективно улучшение центрального 
зрения отмечалось у 56,49% участников группы 1, стаби-
лизация или  уменьшение площади поражения сетчатки – 
у 92,8%, улучшение состояния микро циркуляции – у 59,3%.

Таким образом, результаты длительного наблюдения 
за группой больных ВМД, подвергавшихся длительному 
воздействию низкодозового облучения и принимавших 
комплексную диетическую добавку на основе лютеина, 
зеаксантина, ресвератрола, витаминов и микроэлементов 
(Нутроф® Форте), в сравнении с группой контроля сви-
детельствуют о ее положительном влиянии на состояние 
пациентов с начальной стадией ВМД.

Старший научный сотрудник отдела 
воспалительной патологии глаза 
и  микрохирургического лечения 
их последствий ГУ «Институт глаз-
ных болезней и тканевой терапии 
им. В. П. Филатова НАМН Украины» 
(г. Одесса), док тор медицинских наук 
Наталья Валерьевна Коновалова 
представила аудитории важнейшие 
вопросы касательно ишемической 
оптической нейропатии (ИОН).

Согласно определению, ИОН – это состояние гипок-
сического повреждения (инфаркт ишемического генеза) 
любой части зрительного нерва протяженностью от хиазмы 
до диска зрительного нерва (ДЗН). ИОН является одной 
из основных причин слепоты и серьезных нарушений зре-
ния. В последнее время отмечается рост распространенно-
сти сосудистой патологии за счет лиц молодого (30-44 года) 
и среднего (45-59 лет) возраста. Относительно патогенеза, 
клинических особенностей и тактики ведения пациентов 
с ИОН существуют разногласия. Это объясняется тем, что 
ИОН – не одно заболевание, а спектр многих нарушений, 
каждое из которых характеризуется собственными этио-
логией, патогенезом, клинической картиной. ИОН подраз-
деляется на переднюю и заднюю формы в соответствии 

с наличием или отсутствием набухания ДЗН. Передняя 
ИОН связана с нарушением кровообращения в задних ко-
ротких цилиарных артериях, а задняя – в сосудах юкста-
бульбарной и орбитальной части зрительного нерва.

В соответствии с работами А. Н. Еременко, сосудистые 
оптические нейропатии можно также подразделить 
на острые (сосудистый секторальный папиллит, сосу-
дистый папиллит, сосудистый ретробульбарный неврит, 
ишемический отек зрительного нерва) и хронические 
(хроническая сосудистая недостаточность зрительного 
нерва, простая склеротическая атрофия зрительного нерва, 
склеротическая атрофия зрительного нерва с псевдоглауко-
матозной экскавацией).

Составляющими патогенеза ИОН выступают некоторые 
структурные особенности ДЗН, узкий склеральный канал; 
нарушение ауторегуляции кровотока в ДЗН  вследствие 
атеросклероза или вазоспазма; ишемический инсульт или 
механические нарушения в аксонах нерва. Фоновыми за-
болеваниями, предрасполагающими к  ИОН, являются 
гиперлипидемия, метаболический ацидоз, гиперкоагуля-
ция, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Наиболее 
частыми местами для развития повреждений при ИОН 
выступают ламинарные и ретроламинарные области зри-
тельного нерва.

Хроническая ИОН составляет 62,8% от общего числа 
оптических нейропатий и в соответствии с выраженностью 
патологии делится на две группы: начальную и развитую. 
Начальная ИОН характеризуется минимальными, иногда 
обратимыми изменениями глазного дна и небольшими 
функциональными изменениями. Развитая ИОН вклю-
чает простую склеротическую атрофию зрительного нерва 
и склеротическую атрофию зрительного нерва с псевдо-
глаукоматозной экскавацией.

Одной из патогенетических основ ИОН выступают ана-
томические особенности области решетчатой пластинки: 
за последней диаметр центральных вены и артерии сет-
чатки меньше, чем в глазничной части. В норме решетчатая 
пластинка поддерживает сосуды, препятствуя их смещению 
и сдавливанию. Повышение внутриглазного давления вы-
зывает деформацию решетчатой пластинки. В свою очередь, 
подобное вдавление с последующей деформацией сосуди-
стого пучка вызывает дисбаланс внутриглазного и перфу-
зионного давления со снижением последнего. Нарушения 
гемодинамики и перфузии сетчатки, выраженная ишемия 
выступают факторами риска возникновения ретинальной 
венозной окклюзии.

Итак, главный механизм передней ишемической 
нейро патии – понижение перфузионного давления в бас-
сейне задних коротких артериальных сосудов. Поскольку 
ишемическое поражение сопровождается потерей нейронов 

Важные вопросы офтальмологии:  
возрастная макулярная дегенерация  

после чернобыльской катастрофы, оптическая 
ишемическая нейропатия, розацеа-кератит

23-24 мая Одесса гостеприимно встретила врачей-офтальмологов на традиционных 
Филатовских чтениях. Обширная научная программа включала важнейшие вопросы 
офтальмологии, в частности лечение диабетических поражений органа зрения, наиболее 
распространенные ошибки клиницистов, актуальные аспекты терапевтического 
и хирургического лечения глаукомы, тактику ведения больных с травмами и ожогами глаза, 
проблемы офтальмологии детского возраста. В данном обзоре представлено три выбранных 
доклада, посвященных разноплановым поражениям органа зрения.
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и других клеток, в данных случаях необходима нейро-
протекция. Препарат Монопрост (Théa, Франция) пред-
ставляет собой стабилизированную молекулу латанопроста 
и обладает нейропротекторными свойствами: как прямыми 
(поддерживает жизнеспособность и предотвращает апоптоз 
ганглионарных клеток, обладает прямым антиапоптозным 
действием посредством угнетения каспазы-3), так и непря-
мыми (снижает внутриглазное давление, усиливает крово-
ток в области ДЗН).

Преимуществами Монопроста являются значительное 
снижение внутриглазного давления (до 36% от исходного 
уровня), эффект нейропротекции, отличная переносимость 
и приверженность к лечению, высокая безопасность приме-
нения, защита и увлажнение глазной поверхности, легкость 
контроля с помощью подсчета унидоз, стабильность при 
комнатной температуре. Немаловажно и то, что препарат 
не содержит консервантов. При переходе с консервантных 
средств на Монопрост повышается переносимость и ком-
фортность лечения, улучшается качество жизни, у каждого 
второго пациента исчезает или уменьшается потребность 
в искусственных слезозаменителях, возрастает привер-
женность к лечению. Таким образом, Монопрост является 
гипотензивным и нейропротекторным средством с рядом 
важных преимуществ, которые обосновывают целесообраз-
ность его назначения при ИОН.

Поражению поверхности глаза 
и особенностям лечения розацеа-
кератитов посвятила свое выступ-
ление руководитель отдела пато-
логии роговицы глаза ГУ «Инсти-
тут глазных болезней и тканевой 
терапии им. В.П. Филатова НАМН 
Украины», член научного комитета 
Европейского общества заболева-
ний роговицы и поверхности глаза, 
член Немецкого офтальмологиче-

ского общества, доктор медицинских наук, профессор 
Галина Ивановна Дрожжина.

Розацеа представляет собой хронический идиопати-
ческий дерматоз, при котором в патологический про-
цесс вовлекается кожа лица, шеи, верхней части груди 
и спины. Распространенность данного дерматоза состав-
ляет 1-10%, преимущественно страдают люди со светлой 
кожей. Таким образом, розацеа не является редким забо-
леванием, однако часто остается недиагностированной. 
Генетическая предрасположенность отмечается у 30-40% 
больных розацеа. Наиболее часто розацеа развивается 
после 30 лет, а наиболее активный период развития из-
менений отмечается в 40-60 лет. Чаще болеют женщины, 
у которых наблюдаются обострения в период беремен-
ности, ранней менопаузы, климакса, однако у мужчин 
течение болезни является более тяжелым. Типичные про-
явления розацеа на коже лица включают эритему средней 
части лица (носа и щек), телеангиоэктазии (расширение 
мелких поверхностных сосудов лица), высыпания в виде 
папул и пустул, очаги гиперплазии сальных желез и со-
единительной ткани.

У 6-72% больных с розацеа отмечается поражение ор-
гана зрения. Вовлечение глаз в патологический процесс 
преимущественно является билатеральным, но асиммет-
ричным. Активность воспалительного процесса в глазу 
не всегда коррелирует с активностью воспалительного 
процесса на коже.

В патогенезе розацеа выделяют четыре ведущих меха-
низма: сосудистые нарушения, дегенеративные изменения 
дермы, фотодинамическое поражение кожи и влияние 
микроорганизмов, таких как Demodex folliculorum, Demodex 
brevis, Helicobacter pylori.

Важнейшее звено патогенеза розацеа – нарушение тонуса 
поверхностных артериол кожи лица. У 15% пациентов с ро-
зацеа в коже формируются микроаневризмы, которые при 
увеличении количества провоцирующих факторов ведут 
к развитию телеангиоэктазий. Недостаточность крово-
обращения в лицевой вене приводит к замедлению пере-
распределения кровотока и венозному стазу в зоне оттока. 
В зоне оттока лицевой вены находится и конъюнктива, 
чем частично объясняется частое возникновение при роза-
цеа конъюнк тивитов.

Диагноз розацеа ставится дерматологом. Лабораторная 
диагностика включает соскоб с кожи лица для выявления 
клещей и исследование содержимого пустул (для исклю-
чения присоединения вторичной инфекции). Офтальмо-
логическое обследование при розацеа должно включать 
оценку жалоб и субъективных ощущений с определением 
индекса заболевания поверхности глаза (OSDI), исследо-
вание состояния и выделительной функции мейбомие-
вых желез, определение величины слезопродукции (тест 

Ширмера І и ІІ), определение времени разрыва слезной 
пленки,  окрашивание поверхности роговицы и конъюн-
ктивы флуоресцеином, микробиологическое исследование 
содержимого конъюнктивальной полости, биомикроско-
пию переднего отдела глаза.

Розацеа-конъюнктивит подразделяется на диффузный 
(гиперемия и расширение сосудов тарзальной и бульбарной 
конъюнктивы) и узелковый. Для последнего характерно 
появление маленьких узелков сероватого цвета на буль-
барной конъюнктиве вблизи лимба в межпальпебральном 
пространстве. Данные узелки часто напоминают флик-
тену, быстро появляются, подвергаются поверхностному 
изъязвлению и быстро исчезают. Более чем у 1/3 пациентов 
наблюдается снижение секреции водного компонента слез-
ной жидкости. Качественные и количественные изменения 
последней ведут к развитию болезни сухого глаза (БСГ) 
смешанного типа.

Хроническое воспаление мейбомиевых желез, выступа-
ющее компонентом ассоциированных с розацеа поражений 
органа зрения, сопровождается гиперкератинизацией эпи-
телия выводных протоков желез и снижением их секре-
ции, что в дальнейшем ведет к нарушению стабильности 
и повышению осмолярности слезной пленки. Возникшие 
вследствие этого стимуляция продукции провоспалитель-
ных цитокинов и активация матриксных металлопротеиназ 
ведут к повреждению поверхности глаза.

Выделяют три степени тяжести глазных поражений 
при розацеа. Симптомами поражения 1 степени тяжести 
выступают умеренный зуд, сухость, ощущение песка 
в глазах, а объективными признаками – незначительное 
утолщение и покраснение краев век, телеангиоэктазии, 
умеренная гиперемия конъюнктивы. Для 2 степени ха-
рактерны жжение в глазу и появление корочек по краю 
век, выраженная гиперемия конъюнктивы, иррегуляр-
ный край века с эритемой и отеком, появление халя-
зионов или ячменей. При процессе 3 степени тяжести 
возникают боль, светобоязнь, снижение зрения, тяжелые 
изменения век, потеря ресниц, выраженный конъюнкти-
вит, изменения роговицы с потенциальным снижением 
зрения, эписклерит, склерит, ирит (Wilkin J. et al., 2002).

Что касается роговицы (в 45-74% всех опосредованных 
розацеа поражений глаза), то в воспалительный процесс 
обычно вовлекаются ее нижние 2/3. Характерными при-
знаками являются точечная кератопатия, иррегулярный 
эпителий, персистирующие дефекты эпителия, краевые 
инфильтраты роговицы, стерильные язвы с истончением 
стромы роговицы и формированием десцеметоцеле, неовас-
куляризация роговицы, возможны перфорации роговицы.

У детей поражение глаза при розацеа часто предше-
ствует кожным проявлениям и в 55% случаев остается 
недиагностированным. Классические характеристики 
опосредованного розацеа поражения глаза у детей вклю-
чают хронический блефароконъюнктивит, рецидивиру-
ющие ячмени и халязионы, фликтенулезный кератоконъ-
юнктивит, точечную кератопатию в нижней трети рого-
вицы. Дифференциальную диагностику следует проводить 
с герпес-вирусным кератоконъюнктивитом, хламидийным 
конъюнктивитом, весенним катаром, недостаточностью 
стволовых клеток лимба.

В авторском исследовании профессора Г. И. Дрожжиной 
приняли участие 27 больных (52 глаза) с розацеа-керати-
тами (сосудистая форма – 14 пациентов, воспалительная – 8, 
фимозная – 5). Наиболее часто отмечались такие субъектив-
ные жалобы, как светобоязнь, ощущение инородного тела 
в глазу, жжение, снижение зрения. Что касается объективных 
признаков розацеа, то у всех больных были  обнаружены 
 дисфункция мейбомиевых желез (задний блефарит), эритема 
и телеангиоэктазии краев век, БСГ средней и тяжелой сте-
пени. У 48,2% участников были диагностированы халязионы. 
Следует отметить, что офтальмологические нарушения стали 
причиной направления к дерматологу и выявления розацеа 
в 74,1% случаев. Демодекоз кожи лица был выявлен у 25,9% 
пациентов, демодекоз век – в 81,5%.

Целями лечения розацеа являются уменьшение ги-
перемии и воспалительной инфильтрации кожи, регресс 
элементов кожных высыпаний, предотвращение деструк-
ции роговицы и сохранение зрения. Обязательными  
компонентами лечения являются диета, устранение 
предрасполагающих и провоцирующих факторов, анти-
бактериальная терапия, уход за кожей лица и терапев-
тическая гигиена век, фотопротекция, физиотерапия 
(криотерапия, электрофорез). 

При лечении воспалительной (папуло-пустулезной) 
формы розацеа применяются деструктивные методики: 
электрокоагуляция, дермабразия, лазерная терапия.

Гигиена век является базовым этапом в лечении за-
болеваний век и поверхности глазного яблока, а также 
БСГ, обусловленной повышенным испарением слез-
ной пленки. В данном исследовании гигиена век у па-
циентов проводилась с помощью теплых компрессов, 
салфеток Блефаклин® (Théa, Франция)  и/или геля Теагель® 
(Théa, Франция) 2 р/сут. Блефаклин® обеспечиваeт очи-
щение век, устранение корочек и чешуек, клеточного де-
трита; облегчение проникновения лекарственных веществ 
в ткани век; открытие протоков и нормализацию секре-
ции мейбомиевых желез; улучшение структуры слезной 
пленки; санацию краев век, антисептическое и противо-
воспалительное действие; ликвидацию очага хронической 
инфекции. Важно, что в составе салфеток Блефаклин® 
не содержится ароматизаторов, парабенов и консервантов.

В свою очередь, гипоаллергенный гель Теагель® при-
меняется для ежедневной гигиены век и  ресниц при 
комплексной терапии чешуйчатого и  себорейного 
блефаритов, гиперкератозов, аллергических реакций. 
 Оригинальная формула Теагеля обладает следующими 
преимуществами:

• способствует удержанию геля на веках;
• содержит ингредиент полоксамер, который, образуя 

эмульсию, обеспечивает растворение и мягкое удаление 
слизи, чешуек, корочек и загрязнений с век и корней ресниц;

• сохраняет естественную гидратацию век; освежает, 
смягчает и успокаивает кожу век;

• не оставляет следов.
Кроме того, у участников исследования в зависимости 

от клинической картины розацеа-кератита применялись 
гели для век с метронидазолом и нитратом серебра, анти-
септики, антибиотики, мидриатики, ингибиторы коллаге-
назы, противовоспалительные препараты, антиоксиданты, 
эпителизирующие средства, кортикостероиды, слезозаме-
нители, мягкие контактные линзы.

Также пациентам был назначен Теалоз® Дуо (Théa, Фран-
ция) – глазные капли, в состав которых входят трегалоза, 
являющаяся био- и осмопротектором, и гиалуронат натрия. 
Среди протекторных эффектов компонентов Теалоз® Дуо – 
защита клеточных белков, стабилизация липидов мембран, 
обновление клеточного материала путем индуцирования 
аутофагии, самовосстановление и снижение гибели клеток, 
а также снижение маркеров воспаления.

Профессор Г. И. Дрожжина подытожила, что лечение 
больных с поражением переднего отдела глаз при роза-
цеа должно проводиться комплексно, с учетом лабора-
торных данных, рекомендаций дерматолога, состояния 
роговицы и поверхности глаза. В связи с поражением 
различных структур поверхности глаза кератопластика 
при розацеа-кератитах сопровождается высоким риском 
и неблагоприятным прогнозом. Лечение следует начи-
нать как можно раньше, чтобы избежать осложнений 
и сохранить зрение.

Подготовила Лариса Стрильчук ЗУ
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ОФТАЛЬМОЛОГІЯ ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

І.О. Насінник, к.м.н., ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», м. Одеса

Візит до офтальмолога може 
врятувати життя!

Однією з головних причин смертності й інвалідизації у світі натепер є інсульт.  
Захворюваність і смертність від мозкового інсульту широко варіюють у різних країнах. 
Пересічно частота інсульту становить 150-200 випадків на 100 тис. населення.  
Щороку близько 16 млн людей хворіє на мозковий інсульт, а близько 7 млн через це вмирає. 
Інсульт є другою причиною смертності населення після ішемічної хвороби серця. Експерти 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) припускають, що найближчими десятиліттями 
збільшиться кількість мозкових інсультів. Згідно з прогнозами, до 2030 р. захворюваність 
на інсульт зросте на 25%, що зумовлено старінням населення планети і зростанням 
поширеності в популяції чинників ризику мозкових інсультів.

І.О. Насінник

Провокувати появу інсульту можуть такі 
чинники, як ожиріння, мала фізична актив-
ність, гіпертонічна хвороба, куріння, алко-
голізм, цук ровий діабет, захворювання серця 
і судин  (миготлива аритмія, інфаркт міокарда, 
атеросклероз церебральних і прецеребральних 
(сонних і хребетних) артерій, аневризми судин 
головного мозку тощо), високий рівень холесте-
рину, підвищене згортання крові.

Гіпертонічна хвороба є одним із найпо-
ширеніших серцево-судинних захворювань. 
Підступність гіпертонічної хвороби полягає 
в тому, що подеколи вона не має симптомів, 
тож люди, не знаючи про наявність у них 
підвищеного артеріального тиску (АТ), не вжи-
вають гіпотензивних препаратів; відбувається 
ураження артерій різних органів. Дехто вперше 
дізнається про підвищений АТ тільки після 
розвитку судинних ускладнень, таких як ін-
сульт. А дехто знає про підвищений АТ, але 
гадає, ніби немає потреби вживати гіпотен-
зивних препаратів, бо самопочуття, мовляв, 
задовільне. Слід мати на увазі, що ураження 
артеріальної стінки відбувається не тільки 
через абсолютні значення АТ, а й через гемо-
динамічні особливості гіпертензії: підвищення 
діастолічного тиску, варіабельність систоліч-
ного тиску, порушення циркадного ритму АТ 
(відсутність фізіологічного зниження АТ уночі 
або, навпаки, його підвищення, епізоди над-
мірного нічного зниження АТ). Тож навіть по-
мірна гіпертензія потребує своєчасної корекції, 
бо може призводити до мозкових ускладнень.

! Чи не найперші ознаки гіпертонічної 
хвороби виявляються під час офтальмо-

логічного дослідження очного дна. 

Зміни виникають у судинах цілого організму 
(як наслідок пошкодження й адаптивних змін 
судинної стінки, характеру циркуляції крові 
у  відповідь на гіпертензію), але тільки біо-
мікроскопія очного дна дає змогу побачити 
 артерії та вени сітківки безпосередньо, через 
офтальмоскоп.

У міру прогресування захворювання на оч-
ному дні визначаються функціональні зміни: 
розширення вен, збільшення кута їх розбіжності 
2-го і 3-го порядків («симптом тюльпана»), зву-
ження артерій, можлива легка гіперемія диска 
зорового нерва. Далі визначаються потовщення 
стінок артерій, зменшення їх  просвіту, через що 
видно судини не  рожево-червоного, а жовто-
червоного кольору («симптом мідного дроту»). 
Відтак просвіт артерії повністю  перекривається 

наслідком розростання інтими, вона набуває 
білуватого відтінку («симптом срібного дроту»). 
Ущільнення артерії в місці перетину з веною 
призводить до стиснення вени, з’являються 
симптоми перехрещення судин (симптоми 
Салюс-Гуна). Може виявлятися гвинтоподібна 
звивистість судин у парамакулярной ділянці 
(симптом Гвіста). Наслідком прогресування хво-
роби поряд із зазначеними змінами спостері-
гається ураження сітківки: набряк, кровови-
лив, білуваті й жовтуваті плями, плазморагії 
по ходу нервових волокон, які навколо макули 
утворюють кільце або фігуру зірки. Пацієнти 
можуть відчувати зниження гостроти зору. Під 
час хвороби трапляється залучення в процес 
зорового нерва. Диск зорового нерва стає наб-
ряклим, збільшується, набряк поширюється 
на навколишню сітківку.

! Через підвищення артеріального тиску 
можуть статися оклюзії та тромбози 

ретинальних судин.

Оклюзія вен сітківки (коли просвіт судини 
перекриває тромб) найчастіше вражає людей 
середнього і старшого віку, але останнім часом 
дедалі частіше це спостерігається у моло-
дих людей. Оклюзія може вражати як основ-
ний стовбур центральної вени сітківки, так 
і її гілки. Зазвичай супроводжується раптовою 
безболісною втратою зору, хоч може розвива-
тися й поступово, протягом кількох днів або 
тижнів.  Офтальмоскопія виявляє множинні 
крововиливи в сітківку, «ватні» ексудати, що 
являють собою ділянки набряку сітківки на-
слідком значної її ішемії, повнокровні (розши-
рені) й покручені вени і, як правило, виразний 
набряк сітківки в зоні макули. Крововиливи 
найчастіше розташовуються в шарі нервових во-
локон і візуалізуються як штрихоподібні мазки 
крові. У разі оклюзії центральної вени сітківки 
ці зміни здебільшого мають дифузний характер, 
що на очному дні набуває вигляду «розчавле-
ного помідора», або обмежені одним квадрантом 
очного дна в разі оклюзії її гілки.

! Оклюзія центральної артерії сітківки 
розвивається через блокування ї ї , 

як правило, емболом. Це спричиняє раптову 
безболісну однобічну та здебільшого значну 
втрату зору. 

Можлива як оклюзія стовбура центральної 
артерії сітківки, так і однієї з її гілок. Реак-
ція зіниці ураженого ока на світло може бути 

знижена, проте вона активно звужується при 
освітленні здорового ока (відносний аферент-
ний дефект зіниці). У гострих випадках оф-
тальмоскопія виявляє бліде каламутне очне дно 
з вишнево-червоною плямою в ділянці цент-
ральної ямки («симптом вишневої кісточки»). 
Як правило, артерії звужені й можуть здава-
тися знекровленими. Іноді видно ембол (напри-
клад, з холестерину, який називають бляшкою 
 Холенхорста). У разі оклюзії основної гілки (але 
не всієї артерії) патологічні зміни очного дна 
і втрата зору спостерігаються тільки в басейні 
цієї артерії.

Безліч досліджень було спрямовано на вияв-
лення прогностичної цінності змін на очному 
дні в разі захворювань серцево-судинної сис-
теми. Найвиразніше виявився зв’язок із роз-
витком інсульту. Важливо, що ризик інсульту 
збільшувався удвічі у пацієнтів з ретинопатію, 
незалежно від рівня АТ.  

! Наявність змін на сітківці подвоює 
і ризик гіпертрофії лівого шлуночка. 

Пацієнти з геморагіями й ексудатами 
на очному дні вірогідно мають більшу 
товщи ну шару комплексу інтимамедіа 
сонної артерії. 

В окремих дослідженнях наголошено, що 
зменшення діаметра ретинальних артерій може 
бути незалежним чинником ризику розвитку 
гіпертензії. Так, наявність цієї ознаки у пацієн-
тів середнього та похилого віку з нормальним 
кров’яним тиском свідчила про 60% ризику 
розвитку гіпертонічної хвороби за найближчі 
три роки, а кореляція ступеня звуження і ри-
зику розвитку гіпертонії не залежала від інших 
чинників. 

Отже, у дослідженнях часто виявляють 
зв’язок між гіпертонічною ретинопатією, 
рівнем кров’яного тиску і смертністю від 
серцево-судинних захворювань. Однак 
огляд очного дна має обмежену діагнос-
тичну та  низьку прогностичну цінність 
виявлених змін на сітківці й не дає змоги 
чітко відповіс ти на запитання, підвищується 
 артеріальний тиск в оглянутої людини чи 
ні. Поява змін на очному дні має спонукати 
ретельний контроль АТ,  корегування способу 
життя та харчування, своєчасну корекцію 
лікування. Своєчасні заходи здатні запобігти 
можливим ішемічним ускладненням і збе-
регти життя. 

ЗУ
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ДАЙДЖЕСТ ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
Сравнение эффективности силиконовых гидрогелевых 
бандажных контактных линз Samfilcon A и Lotrafilcon В: 
уменьшение послеоперационной боли и ускорение 
реэпителизации после фоторефрактивной кератэктомии

Целью данного исследования было оценить эффективность бандажных контакт-
ных линз Samfilcon A и Lotrafilcon B после фоторефрактивной кератэктомии (ФРК).

Методы. В этом исследовании пациентам после двусторонней ФРК был назна-
чен подбор линз Lotrafilcon B и линз Samfilcon A. Пациенты были обследованы 
в день операции и в 1й, 2й и 3й дни после операции. Для оценки размера 
эпителиального дефекта в послеоперационном периоде была выполнена ще-
левая биомикроскопия. Субъективная оценка боли и визуальных симптомов 
проводилась в 1й, 2й и 3й послеоперационные дни.

Результат. Был проведен анализ 68 глаз 34 пациентов, которые соответст-
вовали критериям и которым проводилась ФРК с целью коррекции миопии/
астигматизма от легкой до умеренной степени тяжести. В 1й и 2й после
операционные дни боль и повышенное слезоотделение были значительно 
меньше у пациентов, использовавших линзы Samfilcon A (р<0,001 для 
всех), а в 3е после операционные сутки различия не были значительными 
(р=0,414 и р=0,180 соответственно). Также не отмечалось значительного раз-
личия между двумя линзами в отношении уровней фотофобии. Разница в раз-
мере дефекта эпителия была статистически ниже в глазах с линзой Samfilcon A 
по сравнению с Lotrafilcon B в 1й день (16,89 против 21,07 мм2; р=0,003) 
и 2й день (1,49 против 2,46 мм2; р<0,001). Разница не была значимой на 3й день 
(0,05 против 0,05 мм2; р=1000).

Выводы. Линзы Samfilcon A превосходят линзы Lotrafilcon B в эффективности 
уменьшения послеоперационной боли и ускорения повторной эпителизации.

Yuksel E. et al. Comparison of Samfilcon A and Lotrafilcon B silicone hydrogel bandage contact lenses in reducing 
postoperative pain and accelerating re-epithelialization after photorefractive keratectomy. Int Ophthalmol. 2019.

Селективная лазерная трабекулопластика при эксфолиативной 
глаукоме с предшествующей аргон-лазерной трабекулопластикой

Целью данного исследования было изучить эффективность селективной 
лазерной трабекулопластики (СЛТ) при эксфолиативной глаукоме и предшест-
вующей аргонлазерной трабекулопластикой (АЛТ) в анамнезе.

Методы. Одноцентровое исследование, включающее 47 пациентов (47 глаз) 
с не поддающейся контролю эксфолиативной глаукомой. Основным критерием 
оценки было снижение внутриглазного давления (ВГД) через 3 и 9 мес после 
СЛТ. Успешное лечение определялось снижением ВГД на 20% и 2 мм рт. ст. 
(<12 мм рт. ст.), 3 мм рт. ст. (1216 мм рт. ст.) или 4 мм рт. ст. (>16 мм рт. ст.) в за-
висимости от исходного ВГД.

Результаты. Возраст пациентов составил 79,3±7,6 года (среднее значе-
ние ± стандартное отклонение): 15 мужчин и 32 женщины. Среднее ВГД 
до СЛТ составляло 15,6±5,1 мм рт. ст. (в диапазоне 928), а среднее коли-
чество применяемых препаратов для лечения глаукомы –  2,0±1,2. Средний 
интервал между предшествующими АЛТ и СЛТ составил 44,0±36,9 (диапазон 
11137) мес. После СЛТ среднее изменение ВГД составило 2,7±4,2 мм рт. ст. 
(14,8±23,5%) через 3 мес и 2,8±3,5 мм рт. ст. (16,3±19,4%) через 9 мес. ВГД 
до СЛТ коррелировало с уменьшением ВГД через 3 мес (r=0,530, p<0,001) 
и через 9 мес (r=0,432, p=0,007). Общий показатель успешности лечения 
составил 50% за 3 мес и 42% за 9 мес. Как через 3, так и через 9 мес успех 
лечения оценивался для пациентов, у которых предоперационное ВГД состав-
ляло 18 мм рт. ст. и выше. Эффект снижения ВГД после СЛТ не коррелировал 
с количеством применяемых препаратов для лечения глаукомы, возрастом, 
полом или применением ингибиторов простагландина. Ни послеоперационный 
иридоциклит, ни другие неблагоприятные эффекты не были зарегистрированы 
во время наблюдения.

Выводы. Селективная лазерная трабекулопластика является безопасным 
и эффективным методом нормализации ВГД при эксфолиативной глаукоме, 
особенно при ВГД до СЛТ более 18 мм рт. ст.

Ilveskoski L. et al. Selective laser trabeculoplasty in exfoliative glaucoma eyes with prior argon laser 
trabeculoplasty. Acta Ophthalmol. 2019.

Внутриглазной путь введения комплексов хлорамфеникола 
с сульфобутиловым эфир-β-циклодекстрином:  
увеличенное время воздействия и повышенная биодоступность  
в конъюнктивальном мешке

Обычные глазные капли с хлорамфениколом широко используются в качестве 
противоинфекционных препаратов при остром бактериальном конъюнктивите. 
Однако терапевтический эффект ограничен недостаточной концентрацией пре-
парата в конъюнктивальном мешке.

Цель этого исследования заключалась в разработке новых глазных капель 
с биодоступностью, увеличенной путем повышения растворимости и уменьше-
ния прохождения через роговицу.

Методы.  Хлорамфеникол (CHL) объединялся с сульфобутиловым 
 эфир βциклодекстрином (SBEβCD) методом лиофильной сушки. Глазные капли, 
содержащие комплексы CHL/SBEβCD, изготовляли и оценивали в рамках иссле-
дований in vitro и in vivo.

Выводы. Образование включения CHL/SBEβCD было подтверждено мето-
дами дифракционного рентгеновского анализа, ядерномагнитного резонанса 
и электронной микрофотографии. Растворимость CHL в воде была значительно 
увеличена, и проникновение лекарственного средства через роговицу после 
введения было ингибировано. Для соединения CHL/SBEβCD было характерно 
пролонгированное высвобождение. Кинетическое исследование элиминации 
слезной жидкости показало, что глазные капли CHL/SBEβCD имели более 
длительное время воздействия и значительно увеличивали концентрацию 

хлорамфеникола в конъюнктивальном мешке. Кроме того, было показано, что 
глазные капли CHL/SBEβCD не имеют раздражающего действия.

Выводы. Включения SBEβCD представляют собой альтернативную стратегию 
введения в конъюнктивальный мешок плохо растворимых в воде препаратов.

Xu Y, et al. Chloramphenicol/sulfobutyl ether-β-cyclodextrin complexes in an ophthalmic delivery system:  
prolonged residence time and enhanced bioavailability in the conjunctival sac. Expert Opin Drug Deliv. 2019.

Мейбография и объемная оптическая когерентная томография 
роговицы для количественной оценки повреждения глазных 
структур у детей с блефарокератоконъюнктивитом

Целью данного исследования было оценить эффективность бесконтактной 
инфракрасной мейбографии и оптической когерентной томографии (ОКТ) перед-
него сегмента глаза для обнаружения мейбомиевых желез (MЖ) и изменений 
роговицы у детей с блефарокератоконъюнктивитом (БКК).

Методы. Были получены инфракрасные мейбографические изображения 
верхних и нижних век и OКТ переднего сегмента. Оценивались количество 
протоков МЖ, полное/частичное «выпадение» MЖ, измеренный общий объем 
роговицы и дифференциальный объем роговицы на квадрант, а также центра
льная толщина роговицы.

Результаты. В исследовании принимали участие 63 ребенка: 31 – с БКК 
и 32 – без воспаления поверхности глаза. Средний возраст в группе БКК 
составлял 10,6 (7,213,9) года, в контрольной группе – 11,4 (9,513,8) года. 
Шкалы Лайкерта и для мейбографии, и для ОКТ указывали на отсутствие 
дискомфорта. Показатели мейбографии для верхних и нижних век, а также 
общие показатели мейбографии были значительно выше у детей с БKК, чем 
у контрольной группы. Показатели полного и частичного выпадения МЖ 
также были значительно выше у детей с БKК, чем у здоровых добровольцев. 
Не было статистически значимой разницы между показателями мейбо графии 
ни для верхних и нижних век, ни для полного/частичного выпадения МЖ. 
Объем роговицы в верхнем квадранте был значительно больше у детей 
с БKК, чем в контрольной группе, тогда как объем роговицы в носовом и ниж-
нем квадрантах был значительно меньше.

Выводы. Технологии бесконтактной визуализации объективно демонстри-
руют повреждение МЖ и вторичные изменения объема роговицы при БKК. 
Данные методы хорошо переносятся детьми с воспалением поверхности глаза 
легкой/умеренной степени и помогают выявлять изменения без необходимости 
выворота верхнего века. Эти данные могут быть полезны как для дальнейших 
исследований, так и для клинической практики.

Al-Hayouti H. et al. Meibography and corneal volume optical coherence tomography to quantify damage to ocular 
structures in children with blepharokeratoconjunctivitis. Acta Ophthalmol. 2019.

Внутривенное введение простагландина Е1 при острой окклюзии 
центральной артерии сетчатки

Целью данного исследования было оценить эффективность инфузии сис-
темного простагландина E1 (PGE1) в течение первых 24 ч при острой окклюзии 
центральной артерии сетчатки (CRAO).

Методы. Максимальная острота зрения с коррекцией (BCVA) была проанали-
зирована у 6 пациентов (6 глаз) (средний возраст –  69,33 года) с острым CRAO. 
Всем пациентам проводили внутривенную инфузию PGE1 два раза в день 
по 40 мкг. Терапия продолжалась до тех пор, пока у пациента больше не наблю-
далось улучшение остроты зрения в течение 24 ч.

Результаты. Среднее время достижения эффекта составило 8,33 ч (диапазон: 
от 2 до 12 ч). BCVA при последнем посещении через 1 мес после достижения 
первоначального эффекта составила 1,48 (р=0,025). У всех пациентов наблюда-
лось улучшение зрения. Системных побочных эффектов не выявлено.

Выводы. Внутривенная инфузия PGE1 приводила к значительному улучше-
нию зрения у пациентов с острым CRAO и хорошо переносилась при небольшом 
количестве побочных эффектов.

Malbin B, et al. Intravenous Prostaglandin E1 Infusion for Acute Central Retinal Artery Occlusion.  
Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2019.

Изучение хориокапиллярного кровотока у пациентов с миопией
Целью данного исследования была оценка хориокапиллярного кровотока 

у пациентов с миопией при использовании оптической когерентной томо
графииангиографии.

Методы. В исследование были включены 78 близоруких участников 
и 79 участников контрольной группы соответствующего возраста. При этом 
близорукость определялась как сферическая эквивалентная рефракция (SER) 
между 1 и 6 D. Количественные измерения хориокапилляров были оценены 
с использованием Avanti RTVue XR с AngioVue. Толщина сосудистой оболочки 
оценивалась с использованием однострочного расширенного сканирования 
с высоким разрешением того же устройства.

Результаты. Толщина сосудистой оболочки глаза положительно коррелиро-
вала с SER и отрицательно – с осевой длиной глазного яблока (AL). Субфове-
альный хориокапиллярный кровоток не показал какойлибо значимой корре-
ляции с какимлибо из параметров SER, AL или толщиной сосудистой оболочки 
(р=0,798, р=0,269 и р=0,820 соответственно). Средняя скорость потока в группе 
с миопией существенно не отличался от средней скорости потока в группе 
контроля (р=0,266).

Выводы. Данные этого исследования свидетельствуют о том, что хорио
капиллярный кровоток сохраняется на постоянном уровне с увеличением фи-
зиологической миопии.

Scherm P, et al. Choriocapillary Blood Flow in Myopic Subjects Measured With OCT Angiography.  
Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2019.

Подготовила  Дарья Мазепина
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ОФТАЛЬМОЛОГІЯ ОГЛЯД

Комп’ютерний зоровий синдром: проблема  
та її розв’язання

Ми живемо в еру цифрових технологій, тому значно частіше порівняно з попередніми 
поколіннями застосовуємо різноманітні прилади з дисплеями. Нині середньостатистичний 
дорослий житель США проводить за комп’ютером чи смартфоном 2-12 год на добу  
(J. Bucksch et al., 2016; V. J. Rideout et al., 2010). Слід зазначити, що смартфони зіграли 
велику роль у збільшенні так званого screen time –  часу, проведеного перед екраном. 
Оскільки функції смартфонів включають пошук в інтернеті, читання книг, перегляд 
відеороликів, користування соціальними мережами тощо, час, проведений перед екраном 
смартфона, значно перевищує час користування звичайним стільниковим телефоном. 
За дослідженням Consumer smartphone usage (2014), середній час користування  
смартфоном у 2011 р. становив 98 хв на добу, а у 2013-му –  вже 195 хв на добу.

Слід зазначити, що використання пристроїв з неве-
ликими екранами (планшети, смартфони, розумні го-
динники) супроводжується більшим навантаженням 
на орган зору, оскільки розмір шрифтів і зображень 
у такому випадку є меншим (M. Rosenfield, 2016).

Блакитне світло,  що випромінюється рідко-
кристалічними (LCD) та  світлодіодними (LED) 
екранами, спричиняє надмірну продукцію актив-
них форм кисню, руйнування слізної плівки (СП), 
підвищення рівня прозапальних маркерів, пошко-
дження фоторецепторів і клітин рогівки та сітківки 
(H. S. Lee et al., 2016; J. B. Lee et al., 2014). Ще однією 
причиною офтальмологічних порушень при роботі 
за комп’ютером є надмірне випаровування СП внас-
лідок зменшення частоти кліпання (K. Tsubota, 1995; 
G. Cardona et al., 2011). У дослідженні М. Uchino 
та співавт. (2013) було виявлено, що в осіб, які працю-
ють з різноманітними дисплеями, зменшується час 
розриву СП і зростає інтенсивність флуоресцентного 
забарвлення рогівки. Було повідомлено про випадки 
минущої втрати зору на одне око, пов’язані з корис-
туванням смартфоном (A. AlimMarvasti et al., 2016).

Наявність великої кількості офтальмологічних 
розладів, асоційованих з користуванням комп’юте-
рами, смартфонами та іншими приладами з екра-
нами/моніторами, спричинила виділення в окрему 
нозологію комп’ютерного зорового синдрому (КЗС), 
або цифрової астенопії. За визначенням Американ-
ської оптометричної асоціації, КЗС є комплексом 
офтальмологічних розладів з переважним порушен-
ням близького зору, що виникає внаслідок або під 
час користування комп’ютером. КЗС відзначають 
у близько 60 млн осіб у всьому світі, а за оцінками 
експертів, щороку виникає 1 млн нових випадків 
цього розладу зору (A. Sen, S. Richardson, 2007). За да-
ними інших авторів, КЗС уражає 40-90% дорослих 
і 80% підлітків (J. K. Portello et al., 2012; C. Blehm 
et al., 2005).

Провідними симптомами КЗС є втома, подраз-
нення, печіння, почервоніння ока, нечіткість зору, 
диплопія (U. O. Bergqvist, B. G. Knave, 1994). В одному 
дослідженні було показано, що в 1/5 користувачів 
комп’ютера наприкінці робочого дня спостерігалася 
минуща міопія (C. Blehm et al., 2005). Хоча на початку 
захворювання зазначені симптоми наприкінці робо-
чого дня зникають, згодом вони з’являються знову 
та  мають тенденцію до  збільшення вираженості 
(U. O. Bergqvist, B. G. Knave, 1994). Тяжкість симпто-
мів КЗС є «дозозалежною», тобто зростає паралельно 
зі  збільшенням часу користування комп’ютером 
(A. M. Rossignol et al., 1987).

У дослідженні F. T. Vaz (2019) взяли участь 77 осіб, 
яких розподілили на 2 групи відповідно до тривало-
сті щоденної роботи за комп’ютером: <2 год на добу 
та >2 год на добу. У другій групі спостерігалося іс-
тотне погіршення основних показників стану по-
верхні ока (ПО) протягом доби, зокрема скорочення 
часу розриву СП, підвищення гіперемії, вираженості 
кератиту. R. Kharel Sitaula та A. Khatri (2018) обсте-
жили 236 пацієнтів і з’ясували, що КЗС спостерігався 
у 71,6% із них. Автори встановили, що зменшенню 
вираженості КЗС сприяють розташування монітора 
комп’ютера нижче від рівня очей, перерви у роботі, 
часте кліпання.

Загалом, немедикаментозними тактиками ліку-
вання та профілактики КЗС є дотримання  відповідної 

гігієни праці (корекція пози сидіння на  робочому 
місці, встановлення правильного кута та відстані зору, 
нормалізація освітлення, підбір монітора з відповід-
ними показниками роздільної здатності та ретельне 
налаштування його контрастності, регулярні перерви 
у роботі та офтальмологічна гімнастика щонайменше 
через 4 год), лікування супутніх хвороб (офтальмоло-
гічних і соматичних), регулярні огляди офтальмолога/
оптометриста (K. Y. Loh, S. C. Redd, 2008).

Що стосується медикаментозної терапії, то най-
більш поширеними засобами для місцевого застосу-
вання є очні краплі на водній основі, оскільки вони 
дешеві та прості у виробництві. Однак головним 
недоліком цієї лікарської форми є швидка еліміна-
ція з ПО, що супроводжується низькою біодоступ-
ністю (<1%) активної речовини. Окрім того, у такій 
формі можна застосовувати лише водорозчинні 
агенти (A. Urtti, 2006). Для покращення біодоступ-
ності були створені наноемульсії олії у воді, що 
є більш ефективним способом доставки речовин 
до ПО (S. Muchtar et al., 1992; N. Naveh et al., 1994). 
Надалі було винайдено технологію катіонних нано-
емульсій, при застосуванні яких час перебування 
крапель на ПО ще подовжився. Такий ефект ґрун-
тується на формуванні електростатичних зв’язків 
між частинками емульсії та негативно зарядженою 
ПО (L. Royle et al., 2008; L. Rabinovich-Guilatt et al., 
2004). За визначенням, катіонна наноемульсія типу 
олія-  у-воді є двофазним розчином, що містить по-
зитивно заряджені наночастинки олії, розчинені 
у водній фазі (P. Becher et al., 2001).

Очні краплі у формі катіонної наноемульсії типу 
олія-у-воді Катіонорм (фармацевтична компанія 
Santen) є безрецептурними, оскільки не містять жод-
ного фармацевтично активного інгредієнта. Вплив 
емульсії на ліпідний шар СП зумовлений винятково 
фізичною взаємодією з нею складників очних кра-
пель Катіонорм (G. A. Georgiev et al., 2017).

Позитивний заряд олійних наночастинок у краплях 
Катіонорм забезпечує цеталконію хлорид (ЦАХ) –  
ліпо фільна четвертинна амонієва сполука з 16-вугле-
цевим аліфатичним ланцюгом. Низька доза та висока 
ліпофільність ЦАХ в емульсії забезпечують відсут-
ність детергентної та консервантної дії (F. Lallemand 
et al., 2012; P. Daull et al., 2014). Оскільки доведено 
вагому офтальмотоксичність бензалконію хло-
риду (БАХ; C. Baudouin et al., 2008, 2010; C. Debbasch 
et al., 2001; P. J. Pisella et al., 2004; N. Jaenen et al., 2007; 
D. A. Ammar et al., 2010; M. Y. Kahook, D. A. Ammar, 
2010), новочасною тенденцією у виробництві очних 
крапель є максимальне зниження у них концентра-
ції четвертинних амонієвих сполук аж до повного 
виключення. Хоча перші катіонні емульсії характе-
ризувалися певною офтальмотоксичністю, сучасний 
катіонний агент вибору –  ЦАХ –  абсолютно безпечний 
для ПО (G. A. Georgiev et al., 2017; H. Liang et al., 2008). 
Важливо зазначити, що під час загоєння рогівки під 
впливом емульсії Катіонорм, на відміну від БАХ-уміс-
них засобів, практично не утворюється груба спо-
лучна тканина – шрами (H. Liang et al., 2012).

Поверх нево-активні компоненти кра пель 
 Катіонорм –  ЦАХ, полоксамер 188 і тилоксапол –  спри-
ятливо впливають на взаємодію емульсії з плівками 
секрету мейбомієвих залоз. Було показано, що ЦАХ 
вбудовується у  ліпідний шар СП, компенсуючи 
 дефіцит полярних ліпідів (L. Cwiklik еt al., 2017). 

Висока  змішуваність ЦАХ із ліпідним шаром СП 
(порівняно з іншими похідними алкілдиметилбен-
зиламонію хлориду) зумовлена наявністю довгого 
гідрофобного хвоста молекули (O. G. Mouritsen, 2013; 
G. A. Georgiev et al., 2011, 2012).

Полоксамер 188 також проникає у ліпідні плівки, 
але у зв’язку з наявністю гідрофільної поліокси-
етиленової групи має потужну спорідненість із вод-
ними середовищами та легко переходить у водну 
фазу СП (G. A. Georgiev et al., 2010). У свою чергу, 
тилоксапол добре вивчений у дослідах із сурфак-
тантом бронхолегеневої системи. Показано, що ця 
речовина здатна покращувати плинність ліпідних 
плівок і розчинятися у водній фазі СП (B. Robertson, 
H. L. Halliday, 1998). Полоксамер 188 і тилоксапол 
сприяють змішуванню катіонної наноемульсії з лі-
підним шаром СП. Цей синергічний ефект було під-
тверджено у кількох дослідженнях (P. Daull et al., 
2016; J. M. Tiffany et al., 1989).

У  лабораторних умовах додавання крапель 
 Катіонорм до секрету мейбомієвих залоз зумовлю-
вало потовщення СП та покращення її сурфактант-
них властивостей. Автори відзначили такі переваги 
емульсії Катіонорм, як добра змішуваність із секре-
том мейбомієвих залоз і значна тривалість перебу-
вання наночастинок на ПО (до 8 год після інсти-
ляції; G. A. Georgiev et al., 2017). В експерименталь-
них дослідженнях показано, що інстиляції крапель 
Катіонорм пришвидшують загоєння епітелію ро-
гівки більш виражено, ніж звичні сльозозамінники 
(F. Lallemand et al., 2012). Випробування на щурах 
продемонстрували, що Катіонорм знижує секрецію 
прозапальних інтерлейкіну-6 (на 59%) та -8 (на 74%), 
а також збільшує кількість келихоподібних клітин 
(на 40% у кожному полі зору) вже через 5 днів вико-
ристання. У дослідженні на культурі клітин епіте-
лію рогівки людини БАХ спричиняв вакуолізацію 
цитоплазми та зниження щільності міжклітинних 
контактів, тоді як безконсервантний Катіонорм 
не чинив жодного негативного впливу на морфо-
логію епітеліоцитів. Крім того, запальна відповідь 
на використання крапель Катіонорм була значно 
менше вираженою, ніж після контакту клітин з БАХ 
(K. Kinnunen et al., 2014).

У багатоцентровому рандомізованому дослідженні 
M. Amrane та співавт. (2014) за участю пацієнтів 
із синдромом сухого ока низького/помірного сту-
пеня тяжкості порівнювали ефективність емульсії 
Катіонорм і засобу на основі полівінілового спирту 
та повідону. Катіонорм виявився більш ефективним 
у подовженні часу розриву СП, нормалізації забарв-
лення рогівки бенгальським рожевим, усунення ери-
теми повік. Автори вказують, що Катіонорм не лише 
зволожує ПО, а й стабілізує СП завдяки олійному 
компоненту.

Таким чином, КЗС є надзвичайно важливою 
проблемою новітньої офтальмології. Гігієна праці 
та застосування очних крапель здатні зменшити 
вираженість симптомів і  запобігти подальшому 
прогресуванню розладів зору. Наноемульсія типу 
 олія-у-воді Катіонорм покращує еластичність і збіль-
шує товщину СП, відновлює цілість останньої за ра-
хунок впливу ліпідної та гіпоосмолярної водної фаз 
(ліпідна фаза наноемульсії змішується з ліпідним 
шаром СП, покращуючи стабільність останнього 
та перешкоджаючи випаровуванню водної фази), 
компенсує дефіцит ліпідів, зменшує запалення ПО. 
Основними механізмами дії крапель Катіонорм є по-
повнення ліпідного шару СП та стабілізація водної 
фази СП за рахунок полярного ліпіду ЦАХ та неіон-
ного сурфактанту тилоксаполу (G. A. Georgiev et al., 
2017; L. Cwiklik et al., 2017). Катіонорм також забез-
печує прямий протизапальний і ранозагоювальний 
ефекти. Використання крапель Катіонорм є іннова-
ційним способом боротьби з КЗС і спричиненим ним 
синдромом сухого ока.
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