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Sanofi — партнер лікарів 
у догляді за пацієнтом
з цукровим діабетом

1. Bailey TS, et al. Diabetes Metab 2018;44:15–21. 2. G. B. Bolli, et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 13: 251–257, 2011. 3. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Тожео СолоСтар, розчин для ін’єкцій, 300 Од./мл. Р.П. № UA/14720/01/01. Наказ МОЗ України №817 від 23.04.2021.4. Інструкція для медичного 
застосування лікарського засобу ЕПАЙДРА® розчин для ін’єкцій, 100 Од./мл. РП № UA/10240/01/01. Наказ МОЗ України №2005 від 02.10.2019. Зміни внесено Наказ МОЗ України №90 від 20.01.2021.
Інформація про препарат Тожео СолоСтар (Toujeo® SoloStar®)*.
Склад. Діюча речовина: інсулін гларгін; 1 мл розчину містить інсуліну гларгіну 10,91 мг, що еквівалентно 300 Од. інсуліну гларгіну; 1 шприц-ручка містить 1,5 мл розчину для ін’єкцій, що еквівалентно 450 Од. інсуліну гларгіну. Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.Фармакотерапевтична група. Протидіабетичні препарати. Інсуліни 
та аналоги тривалої дії для ін’єкцій. Код АТХ A10A E04. Фармакологічні властивості.  Інсулін гларгін розроблений як аналог інсуліну людини, який має низьку розчинність у нейтральному середовищі. Інсулін гларгін повністю розчинний у кислому середовищі (pH=4) розчину препарату. Після введення у підшкірні тканини кислий 
розчин нейтралізується, що призводить до виникнення преципітату, з якого постійно вивільняється невелика кількість інсуліну гларгіну. Найважливішою дією інсуліну, у тому числі інсуліну гларгіну, є регуляція метаболізму глюкози. Інсулін та його аналоги знижують рівень глю-кози в крові за рахунок стимуляції його споживання 
периферичними тканинами, зокрема скелетними м’язами та жировою тканиною, а також пригнічення утворення глюкози у печінці. Інсулін пригнічує ліполіз в адипоцитах та протео-ліз, одночасно посилюючи синтез білка. Показання. Лікування цукрового діабету у дорослих, підлітків і дітей віком від 6 років. Протипоказання. 
Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини, що входить до складу препарату. Спосіб застосування та дози. Препарат Тожео СолоСтар є базальним  препа-ратом інсуліну для введення один раз на добу у будь-який час доби, але бажано кожен день в один і той самий час. Схему введення 
препарату (дозу та час вве-дення) слід підбирати згідно з індивідуальною відповіддю хворого на лікування. За необхідності пацієнти можуть вводити препарат Тожео СолоСтар в інтервалі до 3 годин до або після їхнього звичайного часу введення препарату. Особливості застосування. Якщо у результаті лікування не вдається 
досягти достатнього контролю рівня глюкози або спостерігається тенденція до виник-нення епізодів гіпо- чи гіперглікемії, перш ніж змінювати дозування препарату, слід перевірити, чи дотримується хворий призначеної схеми лікування, реко-мендованих місць введення препарату, належної техніки ін’єкційного введення, а 
також оцінити інші важливі фактори. Побічні реакції. Гіпоглікемія, як правило, є найчастішою побічною реакцією, що спостерігається під час інсулінотерапії. Вона виникає тоді, коли доза введе-ного інсуліну перевищує потребу у ньому. Метаболічні та аліментарні розлади — дуже часто (≥1/10): гіпоглікемія. Розлади з боку шкіри 
та підшкірної клітковини — часто (≥1/100-<1/10): ліпогіпертрофія, нечасто (≥1/1000-< 1/100): ліпоатрофія. Порушення загального стану та реакції у місці введення – часто (≥1/100-<1/10): реакції у місці ін’єкційного введення препарату; рідко (≥1/10 000 до <1/1000): набряк. Упаковка. №1, №3: по 1,5 мл у картриджі, вмонтованому 
в одноразову шприц-ручку; по 1, 3 шприц-ручок в картонній коробці. Голки в упаковку не включені. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина. Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. Індустріпарк Хьохст-Брюнінгштрассе 50, H500, H590, Н600, Н
750, Н785, Н790, Франкфурт-на-Майні, Гессен, 65926, Німеччина.
*Інформацію подано скорочено. Повна інформація міститься в інструкції для ме-дичного застосування лікарського засобу Тожео СолоСтар, розчин для ін’єкцій, 300 Од./мл, РП №UA14720/01/01, Наказ МОЗ України №817 від 23.04.2021. 
Інформація про препарат Епайдра®.*
Склад. Діюча речовина: інсулін глюлізин; 1 мл розчину містить інсуліну глюлізину (продукту рекомбінантної ДНК-технології із застосуванням Escherichia coli) 100 одиниць, що еквівалентно 3,49 мг; 1 шприц-ручка СолоСтар® містить 3 мл розчину для ін’єкцій, що еквівалентно 300 Од інсуліну глюлізину. Лікарська форма. Розчин 
для ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Протидіабетичні засоби. Інсуліни та аналоги швидкої дії. Код ATC А10А В06. Фармакологічні властивості. Інсулін глюлізин є рекомбінантним аналогом інсуліну людини, що за своєю силою дії подібний до інсуліну людини. Інсулін глюлізин діє швидше та має меншу тривалість дії, ніж 
простий інсулін людини. Основна дія інсулінів та їх аналогів, включаючи інсулін глюлізин, спрямована на регулювання метаболізму глюкози. Інсуліни знижують рівень глюкози у крові шляхом стимуляції периферійної утилізації глюкози, особливо у скелетних м’язах і жировій тканині, та пригнічення синтезу глюкози у печінці. 
Інсулін запобігає ліполізу в адипоцитах, протеолізу та посилює синтез протеїну. Показання. Цукровий діабет, коли необхідне застосування інсуліну дорослим, підліткам і дітям віком від 6 років. Протипоказання. Гіперчутливість до інсуліну глюлізину або до будь-якого компонента препарату. Гіпоглікемія. Спосіб застосування 
та дози. Препарат Епайдра® застосовують у режимах інсулінотерапії, що включають інсулін середньої або довготривалої дії або аналог базального інсуліну. Цей лікарський засіб можна призначати одночасно з пероральними протидіабетичними засобами. Дозу препарату Епайдра® підбирають та регулюють індивідуально. 
Побічні реакції. Найпоширенішою побічною дією інсулінотерапії є гіпоглікемія, що виникає як наслідок застосування більшої дози інсуліну, ніж це потрібно. Метаболічні та аліментарні розлади – дуже часто (≥1/10): гіпоглікемія. Розлади з боку шкіри та підшкірних тканин — часто (≥1/100 – < 1/10): реакції у місці ін’єкції, місцеві 
реакції гіперчутливості, рідко (≥ 1/10 000 - < 1/1 000): ліподистрофія. Порушення загального стану та реакції у місці введення — нечасто (≥1/1000 - < 1/100): системні реакції гіперчутливості. Упаковка. №5: по 1 картриджу по 3 мл, вмонтованому в одноразовий пристрій – шприц-ручку СолоСтар® (без голок для ін’єкцій), по 5 
шприц-ручок у картонній коробці. Категория відпуску. За рецептом. 
*Інформація подана скорочено. Повна інформація про препарат міститься в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу ЕПАЙДРА® розчин для ін’єкцій, 100 Од/мл. РП № UA/10240/01/01. Наказ МОЗ України №2005 від 02.10.2019. Зміни внесено Наказ МОЗ України №90 від 20.01.2021.
Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників, для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. З повною інформацією про препарат 
можна ознайомитись в інструкції для медичного застосування препарату Тожео СолоСтар.
ТОВ "Санофі-Авентіс Україна". 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48-50А. Тел.:+38 044 354 20 00, факс: +38 044 354 20 01   MAT-UA-2101194
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Література: 1. FDA Approved products. Доступно https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&ApplNo=011153, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&ApplNo=011856, https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.
process&ApplNo=011757 станом на 09.06.2022. 2. Fiel S.B., Vincken W. Systemic corticosteroid therapy for acute asthma exacerbations. J Asthma. 2006; 43 (5): 321-331. 3. Smith M.D., Ahern M.J., Roberts-Thomson P.J. Pulse methylprednisolone therapy in rheumatoid arthritis: Unproved therapy, unjustified therapy, or effective adjunctive 
treatment? Annals of the Rheumatic Diseases. 1990; 49: 265-267. 4. Czock D., Frieder K., Franz M. et al. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Systemically Administered Glucocorticoids. Clin Pharmacokinet. 2005; 44 (1): 61-98. 5. KoyonosL., Adam B.Y., Allison G.M. et al. A randomized, prospective, double-blind study to investigate 
the eff ectiveness of adding DepoMedrol to a local anesthetic injection in postmeniscectomy patients with osteoarthritis of the Knee. The American Journal of Sports Medicine. 2009; 37(6): 1077-1082.

За додатковою інформацією звертайтеся у Представництво “Пфайзер Експорт Бі. Ві.” в Україні: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12. Тел. (044) 391-60-50.
Більше інформації Ви знайдете на медичному порталі для професіоналів www.pfizermed.com.ua

PP-DEM-UKR-0045

МЕДРОЛ (метилпреднізолон) 
таблетки 4 мг по 30 таблеток в упаковці; 16 мг по 50 таблеток в упаковці; 

32 мг по 20 таблеток в упаковці.
Коротка інструкція для медичного застосування препарату.

Показання до застосування. Ендокринні захворювання, ревматичні захворювання, 
колагенози, шкірні захворювання, алергічні стани, захворювання очей і органів дихання, 
гематологічні та онкологічні захворювання, набряковий синдром, захворювання 
травного тракту та нервової системи, трансплантація органів; туберкульозний менінгіт 
із субарахноїдальним блоком або при загрозі блока, у поєднанні з відповідною 
протитуберкульозною хіміотерапією; трихінельоз із ураженням нервової системи або міокарда. 
Більш детально - див. інструкцію. Спосіб застосування та дози. Початкова доза препарату 
може варіювати залежно від показань. Терапія високими дозами може бути застосована при 
таких клінічних ситуаціях, як набряк мозку (200–1000 мг/добу), трансплантація органів (до 
7 мг/кг/добу) та розсіяний склероз. Препарат застосовують у педіатричній практиці. Більш 
детально - див. інструкцію. Протипоказання. Системні грибкові інфекції. Системні інфекції 
у тих випадках, коли специфічна протимікробна терапія не призначена. Гіперчутливість до 
метилпреднізолону або до компонентів препарату. Введення живих або живих ослаблених 
вакцин протипоказане пацієнтам, які отримують імуносупресивні дози кортикостероїдів. 
Побічні реакції. Часто спостерігали: інфекції (включаючи підвищену сприйнятливість до 
виникнення інфекцій та підвищення тяжкості інфекцій з супресією клінічних симптомів), 
кушингоїдний синдром, затримку натрію, затримку рідини в організмі, афективний 
розлад (у тому числі депресивний настрій, ейфорійний настрій), артеріальну гіпертензію, 
пептичну виразку (з можливою перфорацією та кровотечею), атрофію шкіри, акне, м’язову 
слабкість, затримку росту, порушення загоєння ран, зниження рівня калію у крові. Більш 
детально - див. інструкцію. Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Метилпреднізолон 
є субстратом ферменту цитохрому P450 (CYP) і метаболізується переважно за участю 
ізоферменту CYP3A4. При супутньому застосуванні кортикостероїдів з нестероїдними 
протизапальними засобами може збільшуватися частота шлунково-кишкових кровотеч 
та виразок. Вплив метилпреднізолону на антикоагулянти для перорального застосування 
є варіабельним. Надходили повідомлення як про посилення, так і про зниження ефектів 
антикоагулянтів при їх супутньому застосуванні з кортикостероїдами. Стероїди можуть 
знижувати терапевтичний ефект антихолінестеразних засобів при лікуванні міастенії гравіс. 
Оскільки кортикостероїди можуть збільшувати концентрацію глюкози в крові, може виникнути 
необхідність у корекції дози антидіабетичних засобів. Більш детально - див. інструкцію. 
Особливості застосування. Кортикостероїди можуть підвищувати сприйнятливість до інфекцій; 
вони можуть маскувати деякі симптоми інфекцій; крім того, на фоні кортикостероїдної 
терапії можуть розвиватися нові інфекції. Можуть виникати алергічні реакції. Пацієнтам, 
яким проводять терапію кортикостероїдами та які піддаються впливу незвичайної стресової 
ситуації, показане підвищення дози швидкодіючих кортикостероїдів до, під час та після 
стресової ситуації. Кортикостероїди, що застосовуються протягом тривалого періоду часу 
у фармакологічних дозах, можуть призводити до пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-
надниркової системи (вторинна адренокортикальна недостатність). Більш детально - див. 
інструкцію. Фармакологічні властивості. Метилпреднізолон – це потужний протизапальний 
стероїд. Він має більш виражену протизапальну активність і меншу схильність до затримки 
натрію та води, ніж преднізолон. Відносна активність метилпреднізолону та гідрокортизону 
становить щонайменше чотири до одного. Категорія відпуску. За рецептом.

Перед застосуванням препарату необхідно ознайомитись з інструкцією для застосування. 
Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, 
симпозіумах, конференціях з медичної тематики.

Реєстраційне посвідчення в Україні: UA/2047/02/01, UA/2047/02/02, UA/2047/02/03 Наказ 
МОЗ України №516 від 13.05.2017 р., Зміни внесеноНаказ МОЗУ №2854 зі змінами від 
10.12.2020 р.

СОЛУ-МЕДРОЛ (метилпреднізолон) 
порошок та розчинник для розчину для ін’єкцій, по 40 мг, 125 мг у двоємнісних флаконах; 
500 мг, 1000 мг у флаконах + 1 флакон із розчинником; по 1 флакону у картонній коробці.

Коротка інструкція для медичного застосування препарату.
Показання. Ревматичні захворювання, колагенози (системні хвороби сполучної тканини), 

дерматологічні захворювання, алергічні стани, офтальмологічні захворювання, захворювання 
шлунково-кишкового тракту, респіраторні захворювання; стани, які супроводжуються 
набряками; імуносупресивне лікування, гематологічні та онкологічні захворювання, 
захворювання нервової системи та ін. (більш детально – див. інструкцію для застосування). 
Спосіб застосування та дози. Солу-Медрол можна призначати у вигляді в/вабо в/м ін’єкції, 
або у вигляді в/в інфузій. Допоміжна терапія при станах, що загрожують життю, СолуМедрол 
рекомендовано вводити 30 мг/кг в/в впродовж щонайменше 30 хвилин. Введення можна 
повторювати кожні 4-6 годин протягом 48 годин залежно від клінічної необхідності. 
Пульс-терапія при лікуванні ревматоїдних захворювань: 1 г/добу в/в протягом 1-4 днів або 
1 г/місяць протягом 6 місяців в/в. (більш детально – див. інструкцію для застосування). 
Протипоказання: системні грибкові інфекції.Гіперчутливість до метилпреднізолону або до 
будь-якої з допоміжних речовин, зазначених у розділі «Склад».Солу-Медрол у дозуванні 
40мг протипоказаний пацієнтам з відомою або підозрюваною алергією на коров’яче молоко. 
Інтратекальне введення. Епідуральне введення. Побічні реакції. Опортуністичні інфекції, 
інфекції перитоніт, реакції гіперчутливості (включаючи анафілактичні й анафілактоїдні реакції). 
синдром Кушинга, гіпопітуїтаризм, синдром відміни стероїдів. метаболічний ацидоз, ліпоматоз, 
затримка натрію, затримка рідини, гіпокаліємічний алкалоз, дисліпідемія, порушення 
толерантності до глюкози, підвищена потреба в інсуліні або пероральних гіпоглікемічних 
засобах у хворих на цукровий діабет, підвищення апетиту, епідуральний ліпоматоз, підвищений 
внутрішньочерепний тиск, застійна серцева недостатність (у схильних до цього пацієнтів), 
аритмія, розрив міокарда після інфаркту міокарда. пептична виразка, ангіоневротичний 
набряк, гірсутизм, петехії, екхімоз, атрофія шкіри, еритема, гіпергідроз, стриї шкіри, висип, 
свербіж, кропив’янка, акне, гіпопігментація шкіри.  (більш детально – див. інструкцію для 
застосування). Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Інгібітор CYP3A4 потенційним 
ефектом метилпреднізолону є підвищення рівня ацетилювання та кліренсу ізоніазиду. 
Вплив метилпреднізолону на пероральні антикоагулянти є мінливим. Повідомлялося як 
про посилення, так і про послаблення дії антикоагулянтів у разі одночасного застосування з 
кортикостероїдами. Тому слід контролювати показники коагуляції для підтримання бажаного 
антикоагуляційного ефекту. Кортикостероїди можуть впливати на дію антихолінергічних 
препаратів.- Повідомлялося про випадки гострої міопатії на фоні одночасного застосування 
високих доз кортикостероїдів та антихолінергічних препаратів, зокрема нейром’язових 
блокаторів. Стероїди можуть послаблювати дію антихолінестеразних засобів у пацієнтів 
з міастенією гравіс. (більш детально – див. інструкцію для застосування). Особливості 
застосування. Глюкокортикостероїди можуть підвищувати вразливість до інфекцій, маскувати 
деякі ознаки інфекції, а під час їх застосування можуть виникати нові інфекції. Під час 
застосування кортикостероїдів може знижуватись опірність організму та його здатність 
локалізувати інфекцію. Пацієнти, які отримують імуносупресивні лікарські засоби, більш 
уразливі до інфекцій, ніж здорові люди. Наприклад, вітряна віспа й кір можуть мати більш 
серйозний перебіг або навіть летальні наслідки в дітей, які не мають імунітету, або в дорослих, 
які отримують кортикостероїди.. (більш детально – див. інструкцію для застосування). 
Фармакологічні властивості. Ін’єкційна форма метилпреднизолону (синтетичний 
глюкокортикостероїд) для внутрішньом’язового та внутрішньовенного введення. Даний 
висококонцентрований розчин підходить для лікування патологічних станів, при яких 
необхідна ефективна та швидка дія гормону. Метилпреднізолон чинить сильну протизапальну, 
імуносупресивну та антиалергічну дію. Категорія відпуску. За рецептом.

Перед застосуванням препарату необхідно ознайомитись з інструкцією для застосування. 
Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, 
симпозіумах, конференціях з медичної тематики.

Реєстраційне посвідчення в Україні: № UА/2047/01/01, UА/2047/01/02, UА/2047/01/03, 
UА/2047/01/04 від 22.07.2019 р., затверджено Наказом МОЗУ № 1655. Зміни внесено Наказом 
МОЗУ № 814 від 16.05.2022 р.

ДЕПО-МЕДРОЛ (метилпреднізолон) 
суспензія для ін’єкцій;по 40 мг у флаконах; по 1 флаконув  картонній коробці.

Коротка інструкція для медичного застосування препарату.
Показання. Ендокринні захворювання, ревматичні захворювання, колагенози,  дерматологічні 

захворювання, алергічні стани, офтальмологічні захворювання, шлунково-кишкові 
захворювання, набрякові стани, захворюванняорганів дихання; гематологічні та онкологічні 
захворювання, захворювання нервової системи та ін. Більш детально - див. інст. Спосіб 
застосування та дози. Препарат застосовують внутрішньом’язово, внутрішньосуглобово, 
періартикулярно, інтрабурсально або шляхом введення в м’які тканини, шляхом введення в 
патологічний осередок та пряму кишку, інтрасиновіально. Доза повинна бути  індивідуальною 
та залежати від тяжкості захворювання і відповіді пацієнта на лікування. Загалом 
тривалість лікування повинна бути якнайкоротшою (наскільки це можливо). Пацієнтам 
з адреногенітальним синдромом може бути достатньо одноразової внутрішньом’язової 
ін’єкції 40 мг кожні два тижні. Дляпідтримуючої терапії пацієнтівз ревматоїдним артритом 
доза щотижневого внутрішньом’язового введення знаходиться в діапазоні 40-120 мг. Більш 
детально - див. інст. Протипоказання. Гіперчутливість до метилпреднізолону ацетату або 
будь-якої допоміжної речовини, що входить до складу препарату. Інтратекальне введення, 
внутрішньовенне введення, епідуральне введення, інтраназальне введення та введення в око, 
а також деякі інші місця ін’єкції (шкіра у ділянці черепа, ротоглотка, крилопіднебінний вузол).   
Системні грибкові інфекції. Більш детально - див. інст. Побічні реакції.  Реакції гіперчутливості 
до будь-яких складових препарату можуть виникати на  початку терапії. Серйозні  інфекції, 
включаючи опортуністичні, можуть виникати під час терапії кортикостероїдами. Інші побічні 
реакції на лікарський засіб включають: судоми, патологічні та компресійні переломи 
хребців, пептичні виразки з перфорацією або кровотечею, розрив сухожилля, психічні або 
психотичні розлади, кушингоїдні розлади, порушення толерантності до глюкози, синдром 
відміни стероїдів, артеріальну гіпертензію, міопатію, глаукому, катаракту, висип, затримку 
рідини, біль у животі, нудоту, головний біль та запаморочення. Більш детально - дивіться інст- 
рукцію. Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Метилпреднізолон є субстратом  
ферменту цитохрому P450 (CYP) і метаболізується переважно за участю ізоферменту 
CYP3A. При одночасному застосуванні з інгібітором CYP3A4, можливо, буде необхідно 
знизити дозу метилпреднізолону з метою  уникнення стероїдної токсичності. При  
одночасному застосуванні з індуктором CYP3A4, можливо, буде необхідно збільшити 
дозу метилпреднізолонудля досягнення бажаного ефекту. Одночасне застосування з  
антигіпертензивними препаратами може призвести до часткової втрати контролю над 
артеріальною гіпертензією, оскільки мінералокортикоїдний ефект кортикостероїдів  
може спричинити підвищення показників артеріального тиску. Більш детально - див.інст. 
Особливості застосування. У разі внутрішньосуглобового введення і/або іншого  місцевого 
застосування потрібно дотримуватися стерильної методики для запобігання ятрогенним 
інфекціям. Внутрішньосиновіальна ін’єкція кортикостероїду може призвести до  розвитку   
системних та місцевих ефектів. Кортикостероїди  слід застосовувати з  обережністю пацієнтам 
із епілептичними розладами. Слід дотримуватись обережності під час тривалої терапії 
кортикостероїдами пацієнтів літнього віку через підвищений ризик остеопорозу, також через 
ризик затримки рідини, що може спричинити  артеріальну гіпертензію. Більш детально - 
див. інст. Фармакологічні властивості. Депо-Медрол є стерильною суспензією для ін’єк цій, 
що містить синтетичний глюкокортикоїд метилпреднізолону ацетат. Він чинить сильну та 
тривалу протизапальну, імуносупресивну та  антиалергічну дію і проявляє більш потужний 
протизапальний ефект, ніж преднізолон. Окрім цього, Депо-Медрол спричиняє меншу  
затримку рідини та натрію, ніж преднізолон. Депо-Медрол можна вводити внутрішньом’язово 
для досягнення тривалої дії, а також in situ для місцевого лікування. Тривала активність 
препарату Депо-Медрол пояснюється повільнішим вивільненням діючої речовини. Більш 
детально - див. інст. Категорія відпуску. За рецептом.

Перед використанням препарату необхідно  ознайомитись з повною інструкцією для 
застосування. Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження 
на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Реєстраційне посвідчення 
в Україні: № UА/10030/01/01 від 24.06.2019 р., затверджено Наказом МОЗ № 1438. 
Зміни внесено Наказом МОЗУ № 2797 від 16.12.2021 р. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність і безпека системних глюкокортикоїдів  
для знеболення при ревматоїдному артриті: 

систематичний огляд і метааналіз
Біль є симптомом, що найбільше турбує пацієнтів із ревматоїдним артритом (РА). 
Для швидкого полегшення болю в людей з активним РА у складі комбінованої 
хворобомодифікувальної терапії часто призначають глюкокортикоїди (ГК) [2, 3]. 
Короткочасне призначення низьких доз пероральних ГК вважається ефективною 
стратегією зменшення болю, але сила аналгетичного ефекту та його тривалість 
є недостатньо вивченими для діапазону доз ГК, що застосовуються в сучасній 
клінічній практиці [4, 5]. Для визначення ефективності та доцільності призначення 
ГК пацієнтам із РА з метою знеболення було проведено систематичний огляд 
і метааналіз. Огляд результатів представлено в цій статті.

ВСТУП

Хворобомодифікувальна терапія біологічними пре-
паратами здатна зменшувати передусім інтенсивний 
біль, пов’язаний із високою активністю захворювання. 
Проте повне усунення болю спостерігається нечасто. 
Багато пацієнтів продовжують скаржитися на по-
стійний біль, незважаючи на ефективне пригнічення 
запального процесу [8]. Вони продовжують відчу-
вати біль у спокої та під час повсякденної активності, 
непокоїть підвищена чутливість суглобів за звичної 
рухової активності або незначного тиску на суглоби. 
Така больова чутливість може свідчити про сенсити-
зацію периферичних або центральних ноцицептивних 
шляхів [9].

Хронічний біль у суглобах також може виникати 
при тривалому, недостатньо контрольованому захво-
рюванні внаслідок розвитку поширеного вторинного 
остеоартрозу [13]. Отже, протиревматичних хворобо-
модифікувальних засобів може бути недостатньо для 
адекватного знеболення в пацієнтів із РА.

Представлене дослідження було спрямоване на ви-
значення кількісної оцінки специфічних ефектів 
системних ГК на біль у разі РА протягом періоду їх 
призначення залежно від шляхів уведення та доз.

МЕТОДИ

Пошук досліджень проводили в  базах даних 
OVID Medline, OVID Embase та  Cochrane Central 
до 22 жовтня 2020 р. Також пошук здійснювали в спис-
ках посилань публікацій. Рецензенти незалежно оці-
нювали заголовки, реферати та повні тексти у двох 
примірниках.

Дослідження шукали за такими характеристиками. 
Опис: перший автор, рік видання, назва дослідження 
та його реєстраційний номер. Учасники та клінічні 
дані на початковому етапі: кількість, вік, стать, шкала 
DAS, 28-суглобовий DAS (DAS28), HAQ й інші показ-
ники активності/тяжкості РА. Втручання: назви ГК 
та їхні дози, назви препаратів для хворобомодифіку-
вальної терапії, шлях і тривалість уведення ГК, три-
валість подальших оцінок. Результати: всі результати, 
пов’язані з болем, включаючи результати втоми в усі 
моменти часу.

Типи досліджень та учасники
В огляд було включено рандомізовані контрольо-

вані дослідження, опубліковані в рецензованій літера-
турі. Дослідження проводили за участю дорослих па-
цієнтів (віком понад 18 років), яким було встановлено 
діагноз РА відповідно до встановлених критеріїв [15].

Види втручань
Були включені ті дослідження, що порівнювали 

системні ГК з неактивним лікуванням (з іншими хво-
робомодифікувальними препаратами, які були одна-
ковими в усіх досліджуваних групах) або лікування 
різними ГК чи різні схеми їх застосування (наприклад, 
дозування або шляхи введення). Один синтетичний 
агоніст глюкокортикоїдних рецепторів, ідентифіко-
ваний під час пошуку, також було включено в огляд.

Кінцеві точки
Больові відчуття були розподілені на спонтанні 

та спричинені. Спонтанний біль передбачав біль у тілі, 

 суглобах або біль уранці/ввечері. До спричиненого 
болю відносили біль, індукований дослідником із по-
дальшою оцінкою за суглобовим індексом Річі (RAI), 
кількістю чутливих суглобів (TJC), кількісним сен-
сорним тестуванням больової чутливості, а також 
біль, що виникає під час руху. Додатково до опублі-
кованого протоколу визначили втому як показник, 
пов’язаний із болем.

Статистичний аналіз і метааналіз
Проводили метааналіз болю, спричиненого болю 

та втоми. Стандартизовану середню різницю (SMD) 
розраховували для оцінки змін показників від вихід-
ного рівня. Було також розраховано середні значення 
(MD), що давало змогу оцінити абсолютні показники, 

а не стандартизовані показники відносних  ефектів. 
 Ступінь неоднорідності визначали за допомогою ста-
тистики I2 і tau-статистики [19]. Аналіз у підгрупах 
було проведено для дослідження  потенційних дже-
рел варіацій: шлях уведення, тривалість лікування 
та ризик упередженості.

РЕЗУЛЬТАТИ

Усього було ідентифіковано 880  тез та  оцінено 
226 повних текстів. Надалі відібрали 33 повні текс ти, 
в яких повідомлялося про ефективність ГК щодо 
спонтанного болю, 38 –  щодо спричиненого болю, 
26 –  інші пов’язані з болем результати.

Жодне з досліджень не повідомляло про посилення 
болю у відповідь на лікування системними ГК, при 
цьому в більшості досліджень відзначалося істотне 
покращення стану під час подальшого спостереження.

Загалом до метааналізу було включено 33 дослідження 
(у 26 оцінювали спонтанний біль, у 25 –  спричинений 
біль). У більшості досліджень використовували ГК пер-
орально, в чотирьох –  внут рішньом’язово, в шести –  вну-
трішньовенно, в одному –  введення ГК за допомогою 
іонофорезу. У згаданих дослідженнях як ГК найчастіше 
застосовували преднізолон і метил преднізолон (табл.).

Продовження на стор. 7.

Таблиця. Характеристики досліджень, що були включені до метааналізу

Перший 
автор Рік Країна Серед-

ній вік

Кількість 
учасни-

ків
ГК Шлях уведення Доза

Тривалість 
спостере-

ження

Спонтанний біль

Bakker 2012 Нідерланди 54 236 Преднізолон Перорально 10 мг 2 міс

Bohm 1967 Німеччина 49 40 Преднізолон Перорально 2,5 мг 8 днів

Corkill 1990 Велика Британія 54 59 Метилпреднізолон Внутрішньом’язово 120 мг 24 тиж

Kirwan 1995 Велика Британія 49 128 Преднізолон Перорально 7,5 мг 2 міс

Lee 1973 – – 141 Преднізолон Перорально 15 мг 2 міс

Scott 2016 Велика Британія 54 467 Преднізолон Перорально 7,5 мг 34 дні

Sheldon 2003 Велика Британія 62 26 Будесонід Перорально 9 мг 4 міс

Van Gestel 1995 Нідерланди 70 40 Преднізолон Перорально 10 мг 18 тиж

Спонтанний і спричинений біль

Old 2015 Німеччина 84 350 Преднізолон Перорально 5 мг 12 тиж

Berry 1974 Велика Британія 50 12 Преднізолон Перорально 15 мг 3 тиж

Buttgereit 2019 Німеччина 69 323 Фосдагрокорат Перорально 1, 5, 10, 15 мг 14 тиж

Choy 2005 Велика Британія 78 91 Метилпреднізолон Внутрішньом’язово 120 мг 2 міс

Harris 1983 – 68 34 Преднізолон Перорально 5 мг 32 тиж

Hua 2020 Китай 78 59 Преднізолон Перорально 5, 10 мг 6 міс

Jasani 1968 Велика Британія 78 9 Преднізолон Перорально 15 мг 4 тиж

Jelinec 1991 Австралія 59 22 Метилпреднізолон Внутрішньовенно 40 мг 8 тиж

Kennedy 1973 Велика Британія 83 24 Тріамцинолон Внутрішньом’язово 80 мг 4 дні

Kirwan Велика Британія 71 143 Будесонід, преднізолон Перорально 3, 7,5 та 9 мг 16 днів

Li 1996 Канада 80 10 Дексаметазон Перорально 4 мг 20 днів

Montecucco 2012 Італія 64 220 Преднізолон Перорально 6 та 12,5 мг 52 дні

Pavelca 1992 Чехія 34 Метилпреднізолон Внутрішньовенно 1000 мг 8 днів

Stenberg 1992 – 61 36 Преднізолон Перорально 5 мг 6 міс

Stock 2017 – 59 86 Фосдагрокорат Перорально 10, 25 мг 2 міс

Taylor 1999 Нова Зеландія 75 36 Синактен Внутрішньом’язово 0,5 мг 6 міс

van Everdingen 2002 Нідерланди 64 81 Преднізолон Перорально 10 мг 2 міс

Williams 1982 Велика Британія 90 20 Метилпреднізолон Внутрішньовенно 1 г 6 днів

Спричинений біль

Dick 1970 Велика Британія 46 24 Преднізолон Перорально 10 мг 1 міс

Hansen 1990 Данія 73 97 Метилпреднізолон Внутрішньовенно 15 мг/кг 4 тиж

Kazkaz 1990 Сирія 80 41 Метилпреднізолон Внутрішньовенно 1000 мг 1 день

Lee 1974 Велика Британія 73 97 Преднізолон Перорально 2,5 мг 1 міс

Darling 1981 – 70 10 Метилпреднізолон Внутрішньовенно 1000 мг 6 міс

Verhueren van 
der Elst 2017 Бельгія 79 91 Преднізолон Перорально Від 5  

до 30 мг 2 міс
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Оксана Мусієнко,  
консультантка з розвитку партнерств і спільнот, 

БФ «Пацієнти України»

  Наскільки суттєво вплинув початок бойових дій на за-
безпеченість пацієнтів лікарськими засобами?
– Система забезпечення ліками та медичними виробами, яка 

успішно функціонувала раніше, виявилася майже повністю 
зруйнованою. В медичні заклади, аптеки перестали доставляти 
ліки. Окремі склади медичних препаратів і медвиробів у тих 
регіонах України, де велися бойові дії, стали недоступними, 
деякі з них взагалі було знищено. Після 24 лютого заклади охо-
рони здоров’я мали у своєму розпорядженні практично тільки 
ті запаси медикаментів, які були в наявності на момент початку 
повномасштабного вторгнення. У перші 2-3 тижні постачання 
лікарень медикаментами майже повністю припинилося, нако-
пичені раніше запаси стрімко зменшувалися. В таких реаліях 
нам довелося відновлювати постачання ліків і медичних виро-
бів як для окремих пацієнтів, так і для лікарень.

На початку війни бізнес, держава, приватний сектор, гро-
мади об’єднали зусилля, аби забезпечити всім необхідним 
насамперед тих громадян, які опинилися в зоні бойових дій. 
Благодійний фонд «Пацієнти України» шукав будь-які на-
годи та можливості, щоб забезпечити пацієнтам доступ до лі-
карських препаратів. Слід зазначити, що «Благодійний фонд 
 «Пацієнти України» об’єднує близько 50 пацієнтських органі-
зацій, які представляють інтереси осіб із тяжкими захворюван-
нями (зокрема, орфанні хвороби, онкологічна патологія, гемо-
філія, епілепсія, хвороба Паркінсона, цукровий діабет та ін.).

Ми зверталися безпосередньо до керівництва багатьох 
фармацевтичних компаній як в Україні, так і за її межами 
з  проханням допомогти в  будь-який можливий спосіб 
із забезпеченням пацієнтів життєво необхідними ліками. 
На жаль, не всі відгукнулися, тож ми щиро вдячні тим, хто 
не залишився осторонь.

Однією з перших активно включилася в доброчинну діяль-
ність компанія «Берлін-Хемі». В середині березня ми розпо-
чали активну комунікацію з її представниками та домовилися 
про постачання низки необхідних препаратів, у першу чергу 
L-Тироксину. Компанія «Берлін-Хемі» самостійно доставляла 
препарати з Німеччини та передавала безпосередньо нашому 
фонду. В подальшому ми власними силами розповсюджували 
отримані препарати на території Україні.

  Чи була можливість постачати медичні препарати в ра-
йони проведення бойових дій та на окуповані території 
для пацієнтів із хронічними захворювання, які пере-
бувають там?
– Постачати лікарські засоби в райони проведення бойо-

вих дій та на тимчасово окуповані території надзвичайно 

складно. Першим окупованим населеним пунктом, куди ми 
намагалися доправити лікарські засоби, була Нова Каховка. 
Нашому водію доводилося під ворожими обстрілами заво-
зити життєво необхідні ліки, зокрема інсуліни, L-Тироксин, 
у найближче до міста село. Далі місцеві жителі дрібними пар-
тіями доставляли ліки в Нову Каховку. Дуже допоміг у цьому 
священик, якого загарбники пропускали в місто.

Ліки для Херсону спочатку акумулювали на складі депар-
таменту охорони здоров’я Миколаївської обласної військо-
вої адміністрації. Потім керівник комунального некомер-
ційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня 
ім. Є. Є. Карабелеша» Херсонської міської ради організовувала 
доставку препаратів дрібними партіями з Миколаєва до па-
цієнтів у Херсоні.

Нині маємо власну мережу водіїв-волонтерів, які зустріча-
ють вантажі та спільно з представниками військових адміні-
страцій у регіонах роблять все можливе, аби ліки потрапили 
до пацієнтів і закладів охорони здоров’я.

  Як вирішується питання забезпечення лікарськими 
засобами внутрішньо переміщених осіб?
– Із забезпеченням внутрішньо переміщених осіб значних 

проблем не виникало. На території західної України, куди пе-
ремістилося чимало біженців, у звичному режимі працюють 
аптеки та медичні заклади, оскільки проблеми з логістикою 
тут майже відсутні. Пацієнти можуть легко отримати необ-
хідні лікарські засоби за державною програмою «Доступні 
ліки» на основі електронного рецепта.

Людмила Валентинівна Маслова,  
директор БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Барви»

  Які виклики постали перед вашою організацією з по-
чатком війни?
– Всеукраїнський благодійний фонд «Барви» був створе-

ний на початку 2020 року для допомоги дітям із рідкісними 
захворюваннями. Поряд із цим ми беремо активну участь 
у багатьох проєктах, дотичних до медицини, задля популя-
ризації знань про ті чи інші захворювання.

Коли почалася війна, стало зрозуміло, що проблема забезпе-
чення маленьких пацієнтів лікарськими засобами надзвичайно 
загострилася і нам потрібно негайно допомогти її вирішити. 
Спільно з головою громадської організації «Українська ака-
демія педіатричних спеціальностей», професором  Євгенією 
Володимирівною Маменко ми почали обробляти офіційні 
запити від українських дитячих лікарень щодо потреб у лікар-
ських засобах і виробах медичного призначення. По допомогу 
до нас звернулося кілька дитячих лікарень Житомирщини, 
Херсонщини, сходу України, спілки багатодітних родин.

Звісно, ми надіслали чимало запитів до фармацевтич-
них компаній щодо можливості постачання необхідних 

 лікарських засобів. Шкода, але від більшості з них поки що 
ми не дочекалися зворотного зв’язку. Однією з компаній, яка 
пішла нам назустріч, є «Берлін-Хемі». Найзатребуванішими 
запитами були жарознижувальні засоби, які компанія нам 
надала в необхідній кількості.

Наталя Юріївна Кришталь,  
виконавчий директор філії «Центр охорони здоров’я» 

акціонерного товариства «Укрзалізниця»

  Наскільки загострилася проблема забезпечення лікар-
ськими засобами з початком бойових дій?
– Загалом потреба медичних закладів «Укрзалізниці» 

в лікарських засобах є досить суттєвою. Слід зазначити, що 
до складу системи охорони здоров’я АТ «Укрзалізниця» вхо-
дять 8 потужних медичних закладів у великих містах, які об-
слуговують не лише залізничників, а й звичайних громадян, 
а отже, витрати медикаментів є значними. Звичайно, в зга-
даних лікарнях був певний запас лікарських засобів, однак 
на початку війни не було розуміння, як довго триватиме пауза 
в надходженні ліків.

  З чим були пов’язані перебої в постачанні лікарських 
засобів?
– Передовсім із серйозними логістичними проблемами, 

оскільки в наших постачальників просто не було водіїв. До-
водилося власноруч забирати лікарські засоби зі складів 
і доставляти їх до лікарень. Логістику значно утруднювала 
необхідність отримання спеціальних перепусток.

Ще однією проблемою була відсутність поставок багатьох 
життєво необхідних препаратів з-за кордону, адже багато 
іноземних фармацевтичних компаній взагалі перестали їх 
імпортувати. Через певний час прийшло усвідомлення, що 
проблему потрібно починати вирішувати самотужки, однак 
це виявилося доволі непросто.

  Як вирішувалося питання постачання необхідних пре-
паратів на практиці?
– З кожним днем ситуація погіршувалася, тож ми почали 

напряму звертатися до представників фармацевтичного біз-
несу. Однією з перших компаній, яка у вигляді благодійної 
допомоги відновила постачання своїх препаратів з-за кор-
дону, стала «Берлін-Хемі». Ми отримали знеболювальні засоби, 
медикаменти для лікування шлунково-кишкового тракту 
та серцево-судинної системи. Слід зазначити, що лікарські за-
соби потрібні були не лише для лікарень. З перших днів війни 
«Укрзалізниця» розпочала евакуацію населення з небезпечних 
регіонів, у тому числі пацієнтів медичних закладів, людей 
похилого віку та осіб з особливими потребами. Ці категорії 
громадян потребували медичного супроводу, який забезпечу-
вали працівники лікарень «Укрзалізниці», а також відповідних 
лікарських засобів для надання невідкладної допомоги.

Понад 3 місяці триває жорстока та виснажлива війна за Україну, 
за її майбутнє. На боротьбу з ворогом піднявся весь наш народ. Кожен 
робить усе, що в його силах, аби наблизити перемогу. Наразі увага 
світової спільноти прикута до Збройних сил України, які дають гідну відсіч 
ворогу. Втім, не менш важливий фронт – медична служба. День у день 
лікарі рятують життя поранених військовослужбовців і мирних мешканців, 
які опинилися в зоні бойових зіткнень, а також дбають про здоров’я 
звичайних українських пацієнтів.
Від початку повномасштабного вторгнення лікарі всіх закладів охорони 
здоров’я самовіддано працюють, надаючи медичну допомогу всім, 
хто її потребує. Однак, так само як солдат не може воювати без зброї, 
медик не може лікувати без медикаментів. Проблема забезпечення 
медичних установ і пацієнтів лікарськими засобами постала досить 
гостро, адже з початком війни перервалися логістичні ланцюги, 
іноземні фармвиробники вимушено тимчасово припинили поставки своєї 
продукції на територію України, до того ж чимало складів медичних 
препаратів було знищено в ході бойових дій. Ситуацію намагаються 
врятувати соціально відповідальні зарубіжні фармацевтичні компанії, які 
на прохання українських благодійних фондів і громадських організацій 
почали налагоджувати поставки необхідних лікарських засобів у вигляді 
гуманітарної допомоги. Однією з таких компаній є добре відома 
«Берлін‑Хемі». Про допомогу українському народу від компанії за період 
війни та про проблеми на цьому шляху розповідають представники 
благодійних організацій та Міністерства охорони здоров’я України.

Разом 
до перемоги
Разом 
до перемоги
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ПОЗИЦІЯ

Шановнi медичнi працiвники! 

Вiйна змiнила ваше життя, але не знищила вашi цiнностi.
Навпаки, змiцнила їх. Вашу вiдданiсть найгуманнiшiй професiї. 

Вашу мужнiсть рятувати життя пiд ворожими кулями.
Вашу готовнiсть працювати 24/7, щоб наблизити перемогу.

Вiримо у вас. Пишаємося вами.

Підготував В’ячеслав Килимчук ЗУ

Отже, завдяки зусиллям 
вітчизняних благодійних 
організацій та соціально 
відповідальних 
фармацевтичних компаній 
українські пацієнти 
навіть у тяжкі часи війни 
мають змогу отримувати 
необхідне лікування. 
Слід зауважити, що значна 
кількість препаратів 
надавалася безкоштовно 
як благодійна допомога, 
що має критичне значення 
для хворих у період 
невизначеності та фінансової 
нестабільності. Завдяки 
всебічній підтримці з боку 
всього демократичного світу 
ми обов’язково переможемо, 
адже разом ми незламні!

Державна служба з лікарських засобів та контролю  
за наркотиками

  Чи були перебої в забезпеченні лікарськими засобами 
медичних закладів та аптек під час війни? Як здійснюва-
лося постачання лікарських засобів у райони проведення 
бойових дій та на окуповані території, зокрема, для паці-
єнтів із хронічними захворюваннями?
Протягом перших тижнів війни великі закордонні фармви-

робники дещо переформатовували свою діяльність та присто-
совували її до нових реалій, так само і дистриб’ютори й аптечні 
мережі в Україні.

Наразі ліки імпортуються з Європи здебільшого автомобільним 
транспортом. Вантажі переправляються в хаби на заході кра-
їни, а далі їх підхоплюють українські логісти. На період воєнного 
стану Міністерство охорони здоров’я максимально спростило всі 
процедури щодо обігу лікарських засобів: реєстрацію препаратів, 
рецептурний відпуск з аптек, ввезення на територію України тощо. 
Завдяки цьому весь ланцюг постачання фармпродукції в Україні 
працює стабільно, а пацієнти отримують необхідні препарати.

У районах, де зараз немає повноцінного доступу до аптек 
і лікарських засобів, поставки ліків та обладнання, отриманих, 
зокрема, як благодійна допомога, спрямовуються відразу в мед-
заклади. Також облаштовані мобільні точки видачі медикамен-
тів у регіонах. Забезпеченість українців ліками є пріоритетним 
напрямом роботи МОЗ.

Із постачанням ліків у регіони, де ведуться активні бойові дії, 
є значні труднощі, адже наразі немає жодного гуманітарного 
коридору, аби українська сторона могла завозити ліки на оку-
повані території. Волонтерів до окупованих населених пунктів 
у більшості випадків також не допускають. Ще до початку війни 
ми намагалися максимально забезпечити лікарні на прикордон-
них територіях лікарськими засобами, проте їх запаси вичерпу-
ються. Для розв’язання цієї проблеми ми залучили міжнародну 
спільноту, Червоний Хрест та інші організації.

  Як вирішувалося питання забезпеченням лікарськими 
засобами внутрішньо переміщених осіб?
Необхідні медикаменти в аптеках чи в пунктах видачі ліків мо-

жуть отримати всі громадяни незалежно від місця їхньої реєстра-
ції, місця перебування чи наявності укладеної декларації. Також 
українці, яким потрібні препарати для лікування онкологічних чи 
інших тяжких захворювань, можуть звернутися до будь-якого 
сімейного лікаря чи до закладу, що надає спеціалізовану допомогу, 
й отримати відповідне направлення та необхідні препарати.

  Яку допомогу надала компанія «Берлін-Хемі» україн-
ським пацієнтам під час війни?
Із самого початку військової агресії проти України для 

оперативного забезпечення пацієнтів необхідними препа-
ратами МОЗ тримало контакт з  операторами медичного 
та фармацевтичного ринку (виробниками, дистриб’юторами, 
аптеками, медичними закладами), в тому числі з компанією 
 «Берлін-Хемі». Так, коли в березні в аптеках виник дефіцит 
лікарського засобу левотироксин – препарату, що використо-
вується для тиреоїдної терапії, компанія «Берлін-Хемі» опе-
ративно розшукала нові партії ліків власного виробництва 
за кордоном і направила їх в Україну, щоб наші пацієнти мали 
можливість продовжувати лікування.

До речі, найближчим часом очікується ще одна поставка 
L-Тироксину, що надійде як гуманітарна допомога, для забез-
печення потреб пацієнтів. Також компанія «Берлін-Хемі» нада-
вала медичним закладам України й інші необхідні препарати, 
зокрема засоби для лікування таких пріоритетних хвороб, 
як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, у вигляді 
благодійної допомоги.
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РЕЗуЛьТАТИ ДОсЛІДжЕННЯ

Найчастіше для оцінки болю використовували 100-мілі-
метрову візуально-аналогову шкалу (ВАШ), показники RAI 
та TJC. Усього в 33 дослідженнях було залучено 3123 учас-
ники (70% жінок). Середній вік учасників становив 55 років. 
Базові характеристики активності захворювання вказували 
на активний РА.

Спонтанний біль
Метааналіз найбільш ранніх результатів досліджень 

щодо впливу ГК на спонтанний біль продемонстрував зни-
ження спонтанного болю на тлі прийому цих препаратів: 
SMD -0,67 (від -0,84 до -0,50; 95% довірчий інтервал (ДІ) 
зі значною гетерогенністю (I2=62%, tau=0,28, p<0,01).

Пероральні ГК, які вивчали окремо (15 досліджень), 
продемонстрували статистично значуще зниження спон-
танного болю з показником SMD -0,65 (від -0,82 до -0,49) 
із вираженою гетерогенністю (I2=56%, tau=0,21, p=0,0045). 
Середнє зниження показника за ВАШ становило 11 мм (від 
15 до 7 мм).

У  подальшому підгруповому аналізі досліджували 
вплив тривалості курсу пероральних ГК на динаміку спон-
танного болю. Виявилося, що ефективність знеболення 
є найвищою в перші місяці терапії ГК, після чого починає 
знижуватися. Зокрема, середнє зменшення показника 
за ВАШ було найвираженішим (-15 мм) серед пацієнтів, 
які приймали ГК протягом 0-3 міс. Для більшої тривалості 
лікування (>3-6 міс і >6 міс) зниження становило 8 і 7 мм 
відповідно.

У дослідженнях, що були оцінені як дослідження високої 
якості, також було отримано подібні результати лікування 
ГК. Найбільш ранні результати випробувань високої якості 
(n=14) продемонстрували досягнення показника SMD -0,57 
(95% ДІ від -0,73 до -0,42). Не було виявлено зв’язку між 
шляхом уведення та знеболювальним ефектом.

Спричинений біль
Метааналіз усіх досліджень щодо оцінки спричине-

ного болю продемонстрував у найбільш ранні часові 
проміжки SMD -0,57 (95% ДІ від -0,75 до -0,41) зі знач-
ною гетерогенністю (I2=72%, tau=0,42, p (Q) <0,001 (р Ег-
гера = 0,0041). При цьому найвираженіше та статистично 
значуще зниження спричиненого болю спостерігалося 
саме на тлі прийому пероральних ГК (15 досліджень): 
SMD -0,71 (95% ДІ від -0,97 до -0,45; із гетерогенністю 
I2=78%, tau=0,43, p (Q) <0,001).

Окрім того, на тлі прийому пероральних ГК відзначалося 
покращення показників RAI (9,7 бала) та TJC (2,5 чутливих 
суглобів). Із метою вивчення впливу тривалості застосу-
вання пероральних ГК на спричинений біль було проведено 
підгруповий аналіз. Найпомітніше покращення за показни-
ками RAI (10 балів) і TJC (3,6 чутливого суглоба) досягалося 
протягом перших 3 міс лікування. У підгрупі пацієнтів, що 
отримували ГК понад 6 міс, спостерігалося закономірне 
зниження ефективності терапії (покращення за TJC стано-
вило 0,8, а за RAI –  2,3 бала).

У дослідженнях високої якості (n=16) було отримано 
подібні результати: SMD -0,52 (від -0,73 до -0,31). Шляхи 
введення ГК по-різному впливали на спричинений біль. 
Найбільша ефективність знеболення спостерігалася в разі 
перорального введення ГК: SMD -0,71 (95% ДІ від -0,97 
до -0,45; 15 досліджень). У разі внутрішньо м’язового вве-
дення SMD становив -0,08 (95% ДІ від -0,53 до 0,35; 3 дослі-
дження), внутрішньовенного –  -0,33 (95% ДІ від -0,76 до 0,10; 
6 досліджень).

Дослідження скасування ГК та пряме порівняння 
між ГК або схемами лікування

Як спонтанний, так і спричинений біль посилювалися 
при скасуванні ГК у більшості досліджень. Прямі порів-
няння різних пероральних ГК показали, що бетаметазон 
у дозі 1 мг на добу та преднізолон у дозі 8 мг на добу 
мали подібну ефективність порівно з будесонідом у до-
зуванні 9 і 3 мг на добу [44]. Одне випробування, в якому 
застосовували частковий агоніст глюко кортикоїдних 
рецепторів фосдагрокорат у дозі 15 мг на добу дало по-
дібні результати до 10 мг преднізолону, але сильніший 
вплив на спонтанний біль, аніж 5 мг преднізолону через 
8 тиж [37]. Інше дослідження фосдагрокорату виявило 
подібну його ефективність у дозі 25 і 10 мг на добу по-
рівняно з преднізолоном у дозі 7,5  і 5 мг на добу [49]. 
У дослідженні CAPRA-1 преднізолон пролонгованого 
вивільнення забезпечив подібне полегшення болю порів-
няно з преднізолоном стандартного вивільнення після 
12-тижневого прийому [75].

Втома
У п’яти дослідженнях вивчали вплив прийому системних 

ГК на втому [28, 32, 34, 35, 89, 92]. У трьох випробуваннях 
повідомлялося про зменшення втоми на тлі застосування 
системних ГК порівняно з плацебо (два високоякісні по-
двійні сліпі дослідження [28, 35] та одне відкрите [32]) при 
оцінюванні за такими шкалами, як FACIT-F (функціональна 
оцінка терапії хронічного захворювання), ВАШ, Short Form 
36-Vitality. У цих дослідженнях брали участь 907 осіб, які 
застосовували пероральні ГК тривалістю від 12 до 28 тиж. 
Метааналіз дав можливість припустити, що ГК асоціюється 
зі зменшенням утоми в пацієнтів із РА порівняно з плацебо: 
SMD -0,24 (95% ДІ від -0,47 до 0,001) [28, 32, 35]. Повідомля-
лося, що скасування пероральних ГК (або заміна на пла-
цебо) підвищувало втому у двох дослідженнях [89, 92].

ОБГОВОрення

Отримані дані свідчать, що системні ГК зменшують 
біль і його наслідки в людей з активним РА. Системні ГК 
також можуть зменшувати втому в людей з активним РА. 
Поліпшення болю при застосуванні системних ГК було 
найвираженішим протягом перших 3 міс від початку лі-
кування, однак ефект ставав менш вираженим після 6 міс 
терапії. Системні ГК часто застосовують для полегшення 
симптомів у пацієнтів з активним РА. Чинні британські 
настанови рекомендують використовувати ГК на ранніх 
стадіях РА з метою стримування запалення [2], і подібні 
дослідження було включено в цей метааналіз. Тривале 
використання ГК рекомендується, якщо хворобомоди-
фікувальна терапія іншими біологічними препаратами 
виявилася не ефективною [2]. На індивідуальному рівні 
поліпшення болю на 10-20 мм за 100-міліметровою ВАШ 
можна вважати клінічно важливим досягненням [93]. 
Середньо статистичні ефекти після перших 6 міс лікування 
можуть не мати клінічного значення та свідчать про те, що 
менш ніж половина учасників, які отримують довготри-
вале лікування ГК, мають клінічно значуще покращення 
порівняно з плацебо.

Системні ГК також знижували втому, але покращення 
було незначним порівняно з плацебо. Відсутність аналге-
тичної реакції доза-відповідь для пероральних ГК або між 
пероральними та парентеральними ГК може свідчити про 
те, що максимальний аналгетичний ефект досягається при 
застосуванні низьких доз (можливо, ≤15 мг перорального 
преднізолону на добу). Тривале застосування ГК, особливо 
у високих дозах, пов’язане з ризиком небажаних явищ, 
включаючи повну заміну суглоба, ризик переломів, цукро-
вий діабет і серцево-судинні захворювання [7, 94]. Системні 
ГК є ефективною стратегією зменшення болю в людей з ак-
тивним РА, але користь може не перевищувати ризики, 
пов’язані з тривалим лікуванням.

В описаному метааналізі больові відчуття були розподі-
лені на спонтанні та спричинені. Автори виявили подібну 

ефективність зниження як спонтанного, так і спричиненого 
болю при застосуванні системних ГК.

Втома відображає механізми в центральній нервовій 
системі, тісно пов’язані з центральною сенсибілізацією 
та болем, тому зменшення втоми також є важливим резуль-
татом терапії осіб із РА [12, 95]. Системні ГК проникають 
крізь гематоенцефалічний бар’єр і можуть чинити психоак-
тивні ефекти (деякі з яких можуть бути небажаними) [96]. 
Однак аналгетична відповідь на ГК, найімовірніше, пояс-
нюється їхньою протизапальною дією в суглобах, а не дією 
на рівні центральної нервової системи. Відносно незначне 
зменшення втоми у відповідь на лікування ГК також може 
свідчити про відсутність значущого впливу ГК на цен-
тральні механізми.

Представлений метааналіз має деякі обмеження. Не всі 
дослідження повідомляли про вплив лікування на біль 
і не всі отримані дані підлягали метааналізу. Проте резуль-
тати метааналізу було підтверджено іншими досліджен-
нями, включеними в систематичний огляд. У дослідженнях 
використовували різні схеми лікування, як-от переклю-
чення та комбінована терапія, хоча всі випробування да-
вали змогу визначати специфічні ефекти ГК.

Системні ГК можу ть використову ватися також 
як агенти, що модифікують перебіг захворювання [3, 4]. 
Однак інші аспекти якості життя, крім болю та втоми, які 
є важливими для пацієнтів, не були розглянуті в цьому ме-
тааналізі. Вплив на біль може відрізнятися залежно від того, 
чи був біль основним показанням для застосування ГК. 
Результати досліджень було отримано на основі самозвітів 
пацієнтів, що є певним обмеженням у дослідженнях болю, 
який за визначенням є суб’єктивним досвідом. Багато ви-
пробувань були невеликими й зосереджені на короткому 
курсі лікування. Додаткові дослідження тривалістю понад 
6 міс могли б дати точніші оцінки аналгетичної ефектив-
ності ГК.

Нинішнє використання ГК для лікування болю при РА 
значною мірою керується клінічним досвідом, а не надій-
ними доказами рандомізованих контрольованих дослі-
джень. Чимало пацієнтів із РА, які погано контролюють 
біль за допомогою хворобомодифікувальної терапії часто 
отримують ГК у високих дозах. За оцінками експертів, 
у США близько третини пацієнтів із РА використовують 
системні ГК [6]. Утім, користь від них із часом зменшується, 
тоді як ризик побічних явищ може зростати.

Результати, отримані при прямих порівняннях ГК, 
не дали змогу досягти консенсусу щодо ефектів різних схем 
цих препаратів [99], оскільки відібрані дослідження були 
неоднорідними й могли не відображати поточну клінічну 
практику. Щоб визначити, які пацієнти зможуть отримати 
найбільшу користь від системних ГК для персоналізованого 
лікування, треба подальші дослідження. Також потрібні 
додаткові дослідження, щоб визначити потенційні пере-
ваги та ризики скасування системних ГК у людей, які вже 
тривалий час застосовують ці препарати.

ДОВІДКА «Зу»

Метилпреднізолон (Медрол, Солу-Медрол, Pfizer) є одним із найвивченіших представників 
групи ГК та вважається одним із найбезпечніших препаратів для проведення ГК-терапії рев-
матичних захворювань. При застосуванні метилпреднізолону спостерігається нижча частота 
характерних для терапії ГК побічних ефектів навіть порівняно з преднізолоном, який широко 
використовується в клінічній практиці. Метилпреднізолон може успішно застосовуватися 
в різних режимах – від низькодозових до пульс-терапії. Зокрема, в дослідженні BARFOT три-
вале (протягом 2 років) використання низьких доз метилпреднізолону в поєднанні з базисною 
терапією раннього РА сприяло швидшому настанню ремісії, яка асоціювалася зі зменшенням 
деструкції кістки протягом 4 років спостереження. У дослідженні STIVEA метилпреднізолон 
у високих дозах (80 мг на добу) використовували в пацієнтів із раннім запальним поліартритом 
протягом 3 тиж, що сприяло віддаленню термінів призначення препаратів базисної терапії та 
запобіганню переходу гострого поліартриту в РА у 20% випадків.

ЗУ

McWilliams D.F., Thankaraj D., Jones-Diette1 J. et al. The efficacy of systemic glucocorticosteroids for pain in rheumatoid arthritis:  
a systematic literature review and meta-analysis. Rheumatology. 2022; 61: 76-89. doi: 10.1093/rheumatology/keab503.

Адаптований переклад з англ. В’ячеслава Килимчука

ВиСнОВки

Системні ГК здатні забезпечити досить швидкий і виражений аналгетичний ефект у осіб із РА, що 
мають недостатній контроль болю. Аналгетична дія триває зазвичай упродовж 3 міс із подальшим 
поступовим зниженням. Слід зазначити, що системні ГК також можуть зменшувати втому, яка чинить 
різко негативний вплив на якість життя пацієнтів із РА.

Ефективність і безпека системних глюкокортикоїдів для знеболення 
при ревматоїдному артриті: систематичний огляд і метааналіз
Продовження. Початок на стор. 3.
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КОРОНАВІРУСНА ХВОРОбА 2019 єВРОПЕЙСЬКИЙ КОНГРЕС

Молнупіравір у лікуванні COVID-19: 
новини з конгресу ECCMID 2022

23-26 квітня в Лісабоні (Португалія) в гібридному форматі – 
онлайн і наживо – відбувся 32-й Європейський конгрес із клінічної 
мікробіології та інфекційних хвороб (ECCMID), який залучив понад 
14 тис. учасників з усього світу. Як і торік, велика частина наукової 
програми була присвячена коронавірусній хворобі (COVID-19).

Participants* Favours
Placebo   Molnupiravir

Improvement/Resolution Rate in %  
(95% CI) †

Molnupiravir PlaceboSymptoms through Day 29 Molnupiravir Placebo
Loss of smell 318 323 82.2 (77.7, 86.2) 76.9 (72.1, 81.3)
Fatigue (tiredness) 538 528 88.1 (85.1, 90.7) 83.7 (80.4, 86.8)
Shortness of breath or difficulty breathing 258 260 85.3 (80.6, 89.3) 84.5 (79.9, 88.6)
Loss of taste 242 262 85.8 (81.0, 89.9) 83.4 (78.7, 87.7)
Sore throat 318 296 92.4 (89.0, 95.1) 90.5 (86.8, 93.5)
Diarrhoea 158 166 96.8 (93.2, 98.8) 95.8 (91.9, 98.1)
Nasal congestion (stuffy nose) 439 429 91.9 (89.0, 94.2) 90.1 (87.0, 92.7)
Chills 308 279 99.0 (97.3, 99.7) 98.0 (95.7, 99.2)
Cough 570 574 86.3 (83.3, 89.1) 84.2 (81.1, 87.1)
Feeling hot or feverish 386 372 96.2 (93.8, 97.8) 97.3 (95.2, 98.6)
Headache 472 429 89.5 (86.5, 92.1) 90.6 (87.6, 93.2)
Muscle or body aches 460 454 90.2 (87.2, 92.8) 89.7 (86.6, 92.3)
Runny nose 348 347 93.1 (90.0, 95.5) 91.9 (88.7, 94.5)
Nausea 176 171 93.6 (89.2, 96.6) 96.2 (92.5, 98.4)
Vomiting 49 38 96.9 (87.8, 99.7) 97.4 (88.2, 99.8)

0.25 0.5 1 2
Hazard ratio (95% CI)‡

Відношення ризиків (95% ДІ)
0,3 0,5 1 2

Пацієнти
На користь

плацебо   молнупіравіру  

Частота покращення /
зникнення, % (95 ДІ)

Молнупіравір ПлацебоСимптоми Молнупіравір Плацебо

Втрата нюху 318 323 82,2 (77,7- 86,2) 76,9 (72,1- 81,3)
Втома (втомлюваність) 538 528 88,1 (85,1- 90,7) 83,7 (80,4- 86,8)
Задишка або утруднене дихання 258 260 85,3 (80,6- 89,3) 84,5 (79,9- 88,6)
Втрата смаку 242 262 85.8 (81,0- 89,9) 83,4 (78,7- 87,7)
Біль у горлі 318 296 92,4 (89,0- 95,1) 90,5 (86,8- 93,5)
Діарея 158 166 96,8 (93,2- 98,8) 95,8 (91,9- 98,1)
Закладеність носа 439 429 91,9 (89,0- 94,2) 90,1 (87,0- 92,7)
Озноб 308 279 99,0 (97,3- 99,7) 98,0 (95,7- 99,2)
Кашель 570 574 86,3 (83,3- 89,1) 84,2 (81,1- 87,1)
Відчуття жару, підвищеної температури 386 372 96,2 (93,8- 97,8) 97,3 (95,2- 98,6)
Головний біль 472 429 89,5 (86,5- 92,1) 90,6 (87,6- 93,2)
Біль у м’язах або тілі 460 454 90,2 (87,2- 92,8) 89,7 (86,6- 92,3)
Нежить 348 347 93,1 (90,0- 95,5) 91,9 (88,7- 94,5)
Нудота 176 171 93,6 (89,2- 96,6) 96,2 (92,5- 98,4)
Блювання 49 38 96,9 (87,8- 99,7) 97,4 (88,2- 99,8)

Рис. 2. Час до погіршення симптомів до 29-го дня

Рис. 1. Час до стійкого покращення / зникнення симптомів до 29-го дня

Participants* Favours
Molnupiravir   Placebo 

Progression Rate in %
(95% CI)†

Molnupiravir PlaceboSymptoms through Day 29 Molnupiravir Placebo
Vomiting 702 692 3.9 (2.7, 5.6) 5.1 (3.7, 7.0) 
Loss of smell 385 372 28.5 (24.2, 33.3) 34.5 (29.9, 39.6) 
Diarrhoea 695 691 11.9 (9.7, 14.6) 14.2 (11.8, 17.0) 
Cough 688 672 22.0 (19.1, 25.3) 25.2 (22.1, 28.7) 
Feeling hot or feverish 676 673 12.5 (10.2, 15.3) 14.8 (12.4, 17.8)
Nasal congestion (stuffy nose) 682 664 16.6 (14.0, 19.6) 19.1 (16.3, 22.4) 
Chills 679 676 9.2 (7.2, 11.6) 10.4 (8.4, 13.0) 
Sore throat 695 681 13.5 (11.2, 16.3) 15.3 (12.8, 18.3) 
Runny nose 694 690 15.6 (13.1, 18.5) 17.0 (14.4, 20.0) 
Loss of taste 461 433 21.0 (17.5, 25.0) 22.9 (19.2, 27.2) 
Headache 640 640 19.7 (16.8, 23.0) 21.0 (18.1, 24.4) 
Shortness of breath or difficulty breathing 701 681 23.9 (20.9, 27.3) 25.2 (22.1, 28.7)
Fatigue (tiredness) 659 637 22.0 (19.0, 25.4) 23.0 (19.9, 26.5) 
Nausea 688 686 13.3 (11.0, 16.1) 13.5 (11.2, 16.3) 
Muscle or body aches 655 640 21.5 (18.6, 24.9) 18.8 (16.0, 22.1)

!"#$ !"$ % #
Hazard ratio (95% CI)‡

0.25 0.5 1 2

Відношення ризиків (95% ДІ)
0,3 0,5 1 2

Блювання 702 692 3,9 (2,7- 5,6) 5,1 (3,7-7,0) 
Втрата нюху 385 372 28,5 (24,2- 33,3) 34,5 (29,9 -39,6) 
Діарея 695 691 11,9 (9,7- 14,6) 14,2 (11,8 -17,0) 
Кашель 688 672 22,0 (19,1 -25,3) 25,2 (22,1- 28,7) 
Відчуття жару, підвищеної температури 676 673 12,5 (10,2 -15,3) 14,8 (12,4 - 17,8)
Закладеність носа 682 664 16,6 (14,0 -19,6) 19,1 (16,3 - 22,4) 
Озноб 679 676 9,2 (7,2-11,6) 10,4 (8,4- 13,0) 
Біль у горлі 695 681 13,5 (11,2- 16,3) 15,3 (12,8- 18,3) 
Нежить 694 690 15,6 (13,1-18,5) 17,0 (14,4- 20,0) 
Втрата смаку 461 433 21,0 (17,5 - 25,0) 22,9 (19,2- 27,2) 
Головний біль 640 640 19,7 (16,8- 23,0) 21,0 (18,1- 24,4) 
Задишка або утруднене дихання 701 681 23,9 (20,9 - 27,3) 25,2 (22,1- 28,7)
Втома (втомлюваність) 659 637 22,0 (19,0- 25,4) 23,0 (19,9 - 26,5) 
Нудота 688 686 13,3 (11,0 -16,1) 13,5 (11,2 -16,3) 
Біль у м’язах або тілі 655 640 21,5 (18,6 - 24,9) 18,8 (16,0 - 22,1)

Пацієнти
На користь

молнупіравіру  плацебо

Частота покращення /
зникнення, % (95 ДІ)

Молнупіравір ПлацебоСимптоми Молнупіравір Плацебо
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Рис. 4. Динаміка середніх показників РНК SARS-CoV-2
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Рис. 3. Частота госпіталізації або смерті до 29-го дня залежно від стану імунітету

Молнупіравір –  інноваційний перораль-
ний противірусний препарат із  широкою 
активністю проти коронавірусів, включно 
із  SARS-CoV-2. Рандомізоване плацебо-конт-
рольоване дослідження  MOVe-OUT, опублі-
коване в лютому 2022 р., підтвердило перевагу 
молнупіравіру над плацебо в амбулаторних 
дорослих пацієнтів із COVID-19 легкого та се-
реднього ступеня тяжкості за умови, якщо 
лікування починали в межах 5 днів від появи 
симптомів [1, 2]. На підставі цих результа-
тів препарат уже схвалений Управлінням 
із контролю якості продуктів харчування 
та лікарських засобів США (FDA) за механіз-
мом EAU (emergency use authorization –  дозвіл 
на екстрене використання), а також зареєстро-
ваний у 12 інших країнах, включно з Укра-
їною. На конгресі ECCMID 2022 фармацев-
тична компанія MSD представила нові дані 
дослідження  MOVe-OUT.

нові вірусологічні дані: молнупіравір 
ефективно усуває SARS-CoV-2  
вже на 3-й день лікування [3]

Вірусне навантаження –  це кількість копій 
вірусу в крові або іншій біологічній рідині. 
У разі COVID-19 високе вірусне наванта-
ження призводить до тяжчих симптомів 
і може збільшувати ймовірність передачі ін-
фекції іншим особам.

У дослідженні MOVe-OUT для визначення 
ступеня вірусного навантаження використо-
вували ПЛР-тестування мазків із носоглотки 
на 1-й день (до лікування), 3-й, 5-й (остан-
ній день лікування), 10-й, 15-й і 20-й дні. 

В  аналіз  включили дані пацієнтів, для ко-
трих були наявні зразки для визначення 
РНК SARS-CoV-2 до та після лікування (n=92 
у групі молнупіравіру, n=96 у групі плацебо).

Результати показали, що на 3-й день те-
рапії SARS-CoV-2 не визначався в жодного 
з 92 пацієнтів групи молнупіравіру, нато-
мість у групі плацебо вірусне навантаження 
буле присутнє у  21,8% (n=20/96) хворих. 
На 5-й день вірус визначався в 0,0% (n=0/91) 
та 2,2% (n=2/89) учасників у  групах мол-
нупіравіру та плацебо відповідно.

Як зазначила головна науковиця MSD, 
професорка Джулі Стрізкі, цей аналіз фі-
нальних вірусологічних даних дослідження 
 MOVe-OUT підтверджує попередні спо-
стереження про те, що 5-денний курс мол-
нупіравіру 800 мг 2 р/день забезпечує швидші 
зниження вірусної РНК та елімінацію інфек-
ційного вірусу порівняно з плацебо. Отже, 
аналіз надав додаткові докази, що молнупіра-
вір допомагає швидше позбутися  SARS-CoV-2, 
і підтримує основні результаті  MOVe-OUT 
щодо здатності препарату знижувати ризик 
прогресування до тяжкої COVID-19.

Вплив молнупіравіру на суб’єктивні 
симптоми COVID-19 [4]

Однією з ключових вторинних кінцевих 
точок у дослідженні MOVe-OUT була ви-
раженість симптомів COVID-19 за безпо-
середньою оцінкою пацієнтів. Починаючи 
з 1-го дня (рандомізація) й до 29-го дня па-
цієнти вели щоденник, в якому оцінювали 
тяжкість кожного з 15 симптомів за такою 

 шкалою: «симптом відсутній», «легкий», «по-
мірний» або «тяжкий» (окрім втрати нюху 
та смаку, для котрих зазначали «так» чи «ні»).

Для кожного симптому час до стійкого 
зникнення або полегшення визначали 
як кількість днів від рандомізації до першого 
з трьох послідовних днів зменшеної тяжкості 
(без наступного погіршення до 29-го дня спо-
стереження), час до прогресування –  як кіль-
кість днів від рандомізації до першого з двох 
послідовних днів погіршення.

Прихильність пацієнтів до ведення щоден-
ника була високою: >92% учасників в обох 
групах робили записи впродовж усіх 29 днів. 
Для більшості симптомів COVID-19 стійке по-
легшення або повне зникнення спостерігали 
з більшою ймовірністю в групі молнупіравіру 
порівняно з групою плацебо (рис. 1). Так само 
для більшості симптомів захворювання по-
гіршення було менш імовірним при лікуванні 
молнупіравіром (рис. 2).

Під час оцінювання окремих симптомів, 
які часто асоціюються з COVID-19, включно 
із задишкою або утрудненим диханням, каш-
лем, утомою (втомлюваністю), втратою нюху 
та смаку, було встановлено, що пацієнти 
групи молнупіравіру значно частіше пові-
домляли про стійке покращення або повне 
зникнення цих симптомів на 3-й, 5-й (остан-
ній день лікування) та 10-й день.

Середній час до покращення / зникнення 
симптомів (95% довірчий інтервал –  ДІ) 
для молнупіравіру vs плацебо був таким: 
задишка чи утруднене дихання –  6 (6-8) vs 
9 (6-10) днів, кашель –  10 (9-11) vs 10 (8-11) 
днів, утома (втомлюваність) –  6 (6-7) vs 7 (6-8) 
днів, втрата нюху –  10 (9-11) vs 11 (9-14) днів, 
втрата смаку –  9 (8-10) vs 10 (8-12) днів. Для 
цих характерних для COVID-19 симптомів 
прогресування до тяжкого перебігу також 
було менш імовірним у пацієнтів групи мол-
нупіравіру на 3-й, 5-й і 10-й дні.

Отже, лікування молнупіравіром порівняно 
з плацебо забезпечило покращення –  змен-
шення вираженості або повне зникнення –  
більшості суб’єктивних симптомів COVID-19.

результати застосування 
молнупіравіру 
в імуноскомпрометованих хворих 
на COVID-19 [5]

На сьогодні відомо, що імуноскомпроме-
товані пацієнти мають вищий ризик про-
гресування до тяжкої COVID-19 і  гірший 
прогноз одужання. Крім того, такі хворі мо-
жуть довше виділяти вірус порівняно з па-
цієнтами з нормальним імунітетом. Чинни-
ками імуно супресії, які можуть негативно 
впливати на перебіг COVID-19 і затримувати 
кліренс вірусу, є вміст CD4+ T-лімфоцитів 
<200 клітин/мм3, тип злоякісного новоутво-
рення, час від трансплантації, тип трансплан-
тату, а також тип та/або доза хіміотерапії, 
імуно терапії чи імуносупресивної терапії.

У post hoc аналізі дослідження MOVe-OUT 
порівняли вірусологічні дані, клінічну ефек-
тивність і безпеку терапії в імуноскомпро-
метованих осіб і пацієнтів із нормальним 
імунітетом.

Імуноскомпрометовані особи становили 
4% від загальної популяції дослідження 
(57/1408). Стани, які призвели до зниження 
імунітету, включали активний рак, вірус 
імунодефіциту людини, імуносупресивну 
терапію (азатіоприн, голімумаб, метотрек-
сат, такролімус тощо), попередню системну 
терапію глюкокортикоїдами, а також транс-
плантацію (кісткового мозку, серця, печінки). 
Серед імуноскомпрометованих осіб було 
більше жінок і пацієнтів без ожиріння.

Як показали результати аналізу, імуно-
скомпрометованих осіб, які були госпі-
талізовані або померли до 29-го дня, було 
менше в  групі молнупіравіру порівняно 
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Рис. 5. Частота помилок у РНК SARS-CoV-2 на 5-й день

Рис. 6. Динаміка позитивності за антитілами до нуклеокапсидного білка SARS-CoV-2
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Середнє підвищення титрів нейтралізувальних антитіл на 10-й та 29-й день

Рис. 7. Середнє підвищення титрів нейтралізувальних антитіл на 10-й і 29-й дні

Рис. 8. Кількість варіантів SARS-CoV-2, визначених до початку та на 5-й (останній) день лікування

Рис. 9. Розташування змін амінокислот у NSP-12 реплікаційного комплексу SARS-CoV-2,  
які виникли тільки на тлі лікування молнупіравіром

з   групою  плацебо (рис. 3). Середня зміна 
РНК  SARS-CoV-2 загалом була подібною 
в імуноскомпрометованих осіб і в пацієнтів 
із непорушеною імунною функцією (рис. 4).

Серед учасників, у яких інфекційний вірус 
визначався до початку лікування, в групі 
молнупіравіру не було жодного пацієнта 
(імуноскомпрометованого чи з нормальним 
імунітетом), у котрого вірус визначався би 
в будь-якому з наступних візитів.

Відносне підвищення помилок у вірусних 
нуклеотидах на 5-й день загалом не залежало 
від стану імунітету (рис. 5). Серед виклика-
них лікуванням замін, ідентифікованих у ві-
русному реплікаційному комплексі та ши-
повому білку, в групі молнупіравіру жодна 
локація білка не була унікальною для імуно-
скомпрометованих осіб порівняно з паці-
єнтами з нормальним імунітетом. Окрім 
того, в імуноскомпрометованих  учасників 

не  відзначено замін білків вірусної реплікази 
NSP-7, -8, -9 і -10.

Позитивність за антитілами проти нуклео-
капсидного білка SARS-CoV-2 була загалом 
схожою в імуноскомпрометованих і неском-
прометованих пацієнтів (рис. 6), так само 
як і середні зміни титрів нейтралізувальних 
антитіл на 10-й день (рис. 7).

Імуноскомпрометовані пацієнти добре 
переносили лікування молнупіравіром, час-
тота небажаних подій, зокрема серйозних, 
у цій популяції була нижчою в групі мол-
нупіравіру порівняно з групою плацебо.

Тобто в пацієнтів зі зниженим імунітетом 
молнупіравір добре переносився та забез-
печував зниження частоти госпіталізації 
з будь-яких причин або смерті впродовж 
29 днів спостереження порівняно з плацебо. 
Вірусологічні результати від імунного ста-
тусу загалом не залежали.

Вплив молнупіравіру на геном  
 SARS-CoV-2 за даними секвенування 
нового покоління [6]

Щоби краще вивчити механізм дії мол-
нупіравіру, в дослідженні MOVe-OUT ви-
користали секвенування нового покоління 
(NGS). Спочатку в  мазках із  носоглотки 
за допомогою ПЛР зі зворотною транскрип-
тазою кількісно визначали РНК  SARS-CoV-2. 
Зразки, які містили >600 копій/мл, підда-
вали повногеномному NGS із застосуванням 
панелі праймерів Ion AmpliSeq  SARS-CoV-2 
на секвенаторі Ion Torrent (Thermo Fisher 
Scientific, США). Для ідентифікації змін 
послідовностей РНК  SARS-CoV-2 у групах 
мол нупіравіру та плацебо порівняли вірусні 
послідовності в зразках, отриманих на 1-й, 
5-й, 10-й, 15-й та/або 29-й день.

Дані секвенування були наявні для 445 
й 438 пацієнтів до початку лікування та 274 
й 307 учасників на 5-й день (останній день 
лікування) в групах молнупіравіру та пла-
цебо відповідно.

Згідно з механізмом дії препарату, ліку-
вання молнупіравіром асоціювалося з вищою 
частотою низькочастотних помилок у вірус-
ній РНК на 5-й день порівняно з плацебо 
(рис. 8). Ці зміни були випадковим чином 
розподілені по всьому геному  SARS-CoV-2.

Найчастішими нуклеотидними змінами 
були транзиції (наприклад, С ↔ U, G ↔ A), 

тоді як  трансверсії (як-от G  ↔  U, A  ↔  U, 
C  ↔  A, C  ↔  G) загалом траплялися рідко 
в обох групах.

Серед транзиційних помилок у групі мол-
нупіравіру транзиції C → A та G → A (середня 
кількість змін 6,6 та 4,2 відповідно) визна-
чалися частіше, ніж U → C й A → G (1,9 та 1,7 
відповідно), що узгоджується з відомим ме-
ханізмом дії молнупіравіру.

На тлі лікування зміни амінокислот у ві-
русному реплікаційному комплексі (NSP-12, 
NSP-13, NSP-14) спостерігалися нечасто. 
Зміни амінокислот шипового (S) білка ре-
єстрували частіше, проте в жодного паці-
єнта групи молнупіравіру на 5-й день лі-
кування інфекційний вірус не визначався. 
Також варто зазначити, що жодний учасник 
дослідження не був інфікований варіантом 
 SARS-CoV-2 омікрон.

Серед амінокислотних змін у вірусній 
РНК-полімеразі NSP-12 заміни A526V, 
S647N, T141I та  V557I спостерігалися 
тільки в групі молнупіравіру (рис. 9). Із них 
лише V557I розташована близько до ак-
тивного сайту ферменту; як було проде-
монстровано раніше, схожа заміна (V557L) 
не  впливала на  чутливість  SARS-CoV-2 
до молнупіравіру.

Отже, в дослідженні MOVe-OUT лікування 
молнупіравіром було пов’язано з вищим рів-
нем помилок у геномі  SARS-CoV-2 порівняно 
з плацебо. Відповідно до механізму дії пре-
парату та доклінічних даних, молнупіравір 
специфічно асоціюється зі  збільшенням 
транзицій.
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EНДОКРИНОЛОГІЯ НАРАДА ЕКСПЕРТІВ

Кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог Костянтин 
 Олександрович Зуєв детально розповів про обґрунтування про-
ведення та цілі дослідження InRange.

Доповідач звернув увагу, що значна добова глікемічна варіа-
бельність (ГВ) є досить поширеною та важливою проблемою для 
осіб із ЦД, при цьому пацієнт може мати нормальне значення 
HbA1c, що вводитиме клініциста в оману щодо реальної картини 
перебігу захворювання. Саме тому останніми роками для оцінки 
глікемічного контролю клініцисти використовують показник 
TIR, який можна визначити за допомогою методу цілодобового 

моніторингу глікемії.
Нерідко значні коливання рівня глюкози крові з’являються без видимої причини на тлі 

відсутності порушень харчового режиму та зміни фізичної активності. За даними моні-
торингу, в  56% осіб із  ЦД 1  типу спостерігається надмірна ГВ (коефіцієнт варіабель-
ності (КВ) перевищує 36%); ≈9 год/добу середньостатистичний пацієнт із ЦД 1 типу пере-
буває поза межами цільових показників глікемії (у стані гіпер- або гіпоглікемії) (рис. 1).
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Рис. 1. Приклад амбулаторного профілю глюкози за 24-годинний період

Часто пацієнти самі досить добре відчувають коливання глікемії; ≈57% осіб із ЦД 
1 типу оцінили час перебування в цільовому діапазоні (TIR) як вимірюваний результат 
терапії, що мав найбільший вплив на повсякденне життя.

Для більшості пацієнтів із ЦД 1 та 2 типів TIR має становити >70%, <25% часу має при-
падати на стан гіперглікемії (>10 ммоль/л), <4% часу – на стан гіпоглікемії (3,9 ммоль/л). 
Для хворих похилого віку нормальним показником TIR вважається значення >50%.

Сьогодні відомо, що неоптимальний час у цільовому діапазоні глікемії може мати 
істотний негативний вплив на здоров’я пацієнтів із ЦД. Зниження TIR на кожні 10% 
асоціюється з підвищенням ризику ретинопатії (+64%), мікроальбумінурії (+40%), ней-
ропатії (+25%), а також смертності від серцево-судинних захворювань (+5%) та від усіх 
причин (+8%).

Також відомо, що неоптимальний TIR і надмірна ГВ можуть мати істотний негативний 
вплив на емоційний стан та загальний настрій (втома, дратівливість, розчарування). 
На думку більшості пацієнтів із ЦД 1 типу досягнення цільового показника TIR є най-
кращим стимулом позитивного мислення про своє захворювання. Отже, здатність 
оптимізувати показник TIR і ГВ можна вважати запорукою успішного лікування діабету.

Оскільки оптимальними препаратами інсуліну в лікуванні хворих із ЦД 1 типу вва-
жаються аналоги базального інсуліну II покоління, значна увага дослідників сьогодні 
приділяється саме їм.

Відомо, що інсулін гларгін 300 ОД/мл (ІGla-300) та  інсулін деглюдек 100 ОД/мл 
(IDeg-100) мають стабільніші й триваліші фармакокінетичні, а також фармакодинамічні 
профілі порівняно із ІGla-100 I покоління та інсуліном детемір із меншим ризиком гіпоглі-
кемії. Утім, існують обмежені дані щодо безпосереднього порівняння ІGla-300 та IDeg-100 
в  пацієнтів із  ЦД 1  типу. Щоб з’ясувати всі нюанси цього питання, було проведено 
дослідження InRange – перше рандомізоване контрольоване випробування в паралельних 
групах, метою якого стало порівняння аналогів базального інсуліну II покоління 
в пацієнтів із ЦД 1 типу щодо впливу на ГВ. У дослідженні порівнювали результати лі-
кування ІGla-300 та IDeg-100.

До випробування InRange залучили 40 центрів із 7 країн світу (США, Бразилія, 
Німеччина, Угорщина, Нідерланди, Туреччина, Сполучене Королівство). ГВ вивчали 
за допомогою добового моніторингу глюкози (ДМГ).

Як первинну кінцеву точку було обрано показник TIR (час, проведений у цільовому 
діапазоні рівня глюкози від ≥3,9 до ≤10 ммоль/л на 12-му тижні).

Основна вторинна кінцева точка – загальний коефіцієнт ГВ на 12-му тижні.
Інші вторинні кінцеві точки: коефіцієнт ГВ упродовж усіх днів і між днями на 12-му 

тижні; зміна показників HbA1c і ГПН із вихідного рівня до 12-го тижня; відсоток часу 
та середня кількість годин на добу з рівнем глюкози <3,9 та >10 ммоль/л.

Кінцеві точки безпеки: кількість учасників із небажаними явищами, ≥1 гіпогліке-
мічною подією протягом 12 тиж; кількість гіпоглікемічних подій на одного учасника 
на рік із вихідного рівня до 12-го тижня.

Метою дослідження було продемонструвати, що ІGla-300 не поступається IDeg-100 
щодо TIR і ГВ.

Було застосовано покрокову ієрархічну процедуру тестування:
етап 1 – продемонструвати не меншу ефективність ІGla-300 проти IDeg-100 щодо 

первинної кінцевої точки;
етап 2 – продемонструвати не меншу ефективність ІGla-300 проти IDeg-100 щодо 

основної вторинної кінцевої точки;
етап 3 – продемонструвати перевагу ІGla-300 над IDeg-100 щодо первинної кінцевої 

точки.
До випробування було залучено дорослих пацієнтів (віком 18-70 років) із ЦД 1 типу 

з недостатньо контрольованим перебігом захворювання (HbA1c від ≥7 до ≤10%), які 
не менше 1 року отримували режим базисно-болюсної терапії (будь-яким аналогом 
базального інсуліну 1 р/добу та аналогами швидкої дії) без застосування ІGla-300 чи 
IDeg-100 протягом останніх 30 днів.

Загалом 343 пацієнтів було рандомізовано до двох груп: ІGla-300 (1 р/добу вранці) 
та IDeg-100 (1 р/добу вранці). Рандомізації передував 4-тижневий вступний період, що 
передбачав стабілізацію дози інсуліну та подвійний сліпий ДМГ; пацієнти і лікарі 
не знали результатів моніторингу, а контроль лікування проводили на основі визна-
чення рівня глікемії натще, після сніданку, обіду та вечері. Подальший 12-тижневий 
відкритий період лікування включав титрації базального інсуліну протягом 8 тиж 
і 20-денний період подвійного сліпого ДМГ (рис. 2).

12-тижневий відкритий період лікування
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Рис. 2. Дизайн дослідження InRange

Поза сумнівом, ДМГ на сьогодні є передовим методом контролю ефективності ліку-
вання діабету; наразі в Україні він застосовується рідко, оскільки є недешевим для біль-
шості пацієнтів, а вартість сенсорів для цього методу дослідження не компенсується 
державою. Незаперечна перевага ДМГ – можливість своєчасно дізнатися про небезпеку 
розвитку гіпоглікемій та вжити відповідних заходів для її запобігання.

Про результати дослідження InRange розповіла завідувачка відділу діагностики 
та лікування метаболічних захворювань ДНУ «Центр інноваційних технологій НАН 
України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Надія Миколаївна Жердьова.

Доповідачка нагадала, що пацієнти груп ІGla-300 та  IDeg-100 були зіставними 
за віком, статтю, масою тіла, індексом маси тіла, тривалістю ЦД 1 типу, рівнем HbA1c. 
У більшості хворих показник HbA1c на момент залучення до випробування перевищу-
вав 8%.

перші результати 
та практичні висновкиДослідження InRange: 

Аналоги базального інсуліну ІІ покоління мають значні переваги в застосуванні в хворих на цукровий діабет (ЦД), оскільки 
характеризуються тривалішим ефектом, сприятливішим фармакокінетичним профілем і забезпечують менші добові коливання 
рівня глікемії. Утім, і досі не було проведено прямого порівняння між безпекою та ефективністю цих препаратів в осіб із ЦД 
1 типу. В дослідженні InRange вперше порівняли ефективність двох базальних аналогів II покоління за показником time 
in range (TIR) –  час перебування значень глікемії у межах цільового діапазону. Поза сумнівом, отримані результати будуть 
корисними для лікарів із погляду розуміння ефектів лікарських засобів і тих перспектив, які відкриває їхнє застосування для 
пацієнтів. На окрему увагу заслуговує метод цілодобового моніторингу рівня глюкози, який використовувався для контролю 
ефективності та безпеки інсулінотерапії. Результати та висновки дослідження InRange обговорювалися на Нараді експертів,  
що об’єднала провідних вітчизняних діабетологів.
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Етап 1. На 12-му тижні ІGla-300 продемонстрував однакову 
ефективність з IDeg-100 щодо показника TIR у пацієнтів із ЦД 
1 типу.

Етап 2. На 12-му тижні ІGla-300 довів однакову з IDeg-100 
ефективність щодо загального коефіцієнту ГВ у хворих із ЦД 
1 типу. ІGla-300 мав зіставну з IDeg-100 ефективність щодо внутріш-
ньоденної та міжденної ГВ, при цьому КВ ефективно знизився 
майже до однакових значень серед пацієнтів, котрі мали цей 
показник вище норми та в межах норми на вихідному рівні.

Етап 3. Переваг ІGla-300 над IDeg-100 за показником TIR, 
визначеним у відсотковому відношенні, продемонстровано не було.

ІGla-300 мав однакову з  IDeg-100 ефективність у  зниженні показника HbA1c 
у  пацієнтів із ЦД 1 типу за переведення з аналогів I покоління. Важливо, що пере-
ведення хворих з аналогів інсулінів I покоління на аналоги II покоління дозволив 
досягти додаткового зниження рівня HbA1c за 12 тиж майже на 1%, що є досить не-
поганим результатом.

Час знаходження на показниках вище та нижче за цільовий діапазон глікемії був 
однаковим в обох групах. Не було виявлено різниці у частоті розвитку гіпоглікемій 
(у т. ч. тяжкі гіпоглікемії, нічні та денні гіпоглікемії). Частота виникнення небажаних 
явищ під час лікування була зіставною між групами. Втім, жоден із побічних ефектів 
не потребував відміни лікування.

Третинна кінцева точка – добова доза базального інсуліну.
Дози базальних інсулінів в обох групах пацієнтів незначно змінилися від вихідного 

рівня та відрізнялися між собою несуттєво.

Керівник відділу клінічної діабетології НДДУ «Інститут ендо-
кринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН Украї-
 ни» (м. Київ), доктор медичних наук Любов  Костянтинівна 
Соколова надала експертну оцінку результатам дослідження 
InRange.

Доповідач зазначила, що спостереження за InRange є дуже важ-
ливим для звичайної клінічної практики. По-перше, сам метод 
ДМГ, який використовували в цьому дослідженні, на сьогодні 
є найінформативнішим щодо визначення як ефективності, так 
і безпеки лікування. В InRange метод ДМГ не використовували 

на етапі титрування інсуліну, однак і за таких умов переведення хворих на базальні аналоги 
II покоління виявилося безпечним та ефективним. Можна припустити, що застосування 
ДМГ у періоді титрування дозволило б досягти ще кращих результатів інсулінотерапії.

Рівень HbA1c знизився з 8,34/8,29 до 7,38/7,51 після переведення пацієнтів з аналогів 
I покоління на аналоги II покоління та їхньої титрації, що є додатковим свідченням 
кращих властивостей базальних аналогів II покоління. Це пов’язано насамперед 
із можливістю провести безпечне титрування базальних аналогів II покоління до по-
казників компенсації ЦД без підвищення при цьому ризику розвитку гіпоглікемії.

Дози базальних інсулінів в обох групах незначно змінилися від вихідного рівня, що 
ще раз свідчить про кращі властивості базальних аналогів II покоління незалежно від 
дози.

Практично однакові результати було отримано в групах ІGla-300 та IDeg-100, отже, 
ці препарати інсуліну можна вважати взаємозамінними (за потреби легко можна 
перевести хворого з інсуліну Тресіба на Тожео СолоСтар і навпаки).

Наразі під час воєнного стану будь-які аналоги інсулінів для пацієнтів є безкош-
товними, оскільки їхня вартість компенсується державою за системою реімбурсації. 
Крім того, чимало базальних аналогів II покоління було завезено до України у вигляді 
гуманітарної допомоги. Для пацієнтів це реальний шанс почати отримувати ефек-
тивну та безпечну інсулінотерапію принципово іншого рівня.

Як відомо, дослідження InRange було сплановано з метою довести, що ІGla-300 не гір-
ший за IDeg-100 з погляду контролю захворювання (% TIR). Первинну кінцеву точку 
було досягнуто, оскільки ефективність контролю глікемії на обох інсулінах виявилася 
абсолютно однаковою. Головна вторинна кінцева точка також підтвердилася – ІGla-300 
мав не меншу ефективність для ГВ (загальний КВ глюкози) протягом доби.

Частота гіпоглікемій виявилася також практично однаковою на тлі лікування 
ІGla-300 та IDeg-100 і значно нижчою порівняно з аналогами I покоління. Було зафік-
совано схожі випадки гіпоглікемії (за тяжкістю та протягом доби) без несподіваних 
результатів щодо безпеки.

Хоча в дослідженні InRange в обох групах отримано майже однакові результати, дія 
ІGla-300 та IDeg-100 дещо відрізняється. Так, згідно з даними T. S. Bailey та співавт. (2018), 
ІGla-300 продемонстрував стабільніший профіль дії та меншу добову ГВ ( 20%) порівняно 
з IDeg-100 (рис. 3).
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Рис. 3. Добова варіабельність глікемії

У дослідженні реальної клінічної практики OneCare ІGla-300 продемонстрував 
вищий показник TIR і менший TAR (час вище цільового діапазону глікемії) у нічний 
час доби порівняно з IDeg-100 у пацієнтів із ЦД 1 типу (рис. 4).
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Рис. 4. Відсоток часу в цільовому діапазоні глюкози в нічні години
Примітки:   – IGla‑300;   – IDeg‑100.

Певні переваги ІGla-300 продемонстрував у пацієнтів із ЦД 2 типу. В дослідженні 
BRIGHT хворі із ЦД 2 типу, які отримували ІGla-300, мали менший ризик гіпогліке-
мії під час титрації порівняно з IDeg-100 (особливо тяжких та нічних гіпоглікемій) 
(рис. 5).
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Рис. 5. Частота гіпоглікемій у пацієнтів із ЦД 2 типу в періоді титрації

На тлі терапії ІGla-300 на 24% більше пацієнтів досягли рівня HbA1c <7% без випад-
ків гіпоглікемії порівняно з IDeg-100 в періоді титрації.

У літніх хворих (віком ≥70 років) застосування ІGla-300 дозволило досягти досто-
вірно більшого зниження рівня HbA1c від вихідного рівня через 24 тиж лікування 
(на 1,69 та 1,34% відповідно) за зіставної частоти гіпоглікемій (≤3,9 ммоль/л) у будь-
який час доби.

Схожі результати отримано в підгрупі пацієнтів із ЦД 2 типу, котрі мали хронічну 
хворобу нирок (швидкість клубочкової фільтрації <60 мл/хв/1,73 м2). У цьому ви-
падку зниження рівня HbA1c через 24 тиж лікування в групах ІGla-300 та IDeg-100 
склало 1,72 і 1,3% відповідно (зниження на >32%). Частота гіпоглікемій також була 
зіставною.

Унікальна особливість ІGla-300 – спрощена схема титрації (+1 ОД/добу). Така схема 
є ефективною, безпечною та  дозволяє збільшити автономність лікування,  що 
особливо важливо для наших пацієнтів в умовах ведення бойових дій.

Член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діа-
бетології Національного університету охорони здоров’я 
України ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, 
професор Борис Микитович Маньковський розповів про ак-
туальність результатів дослідження InRange для вітчизняної 
клінічної практики.

У випробуванні InRange досліджувалися наразі найкращі 
гравці на  світовому ринку інсулінів – Тожео СолоСтар 
(ІGla-300) та Тресіба (IDeg-100). Саме тому ці змагання закін-
чилися нічиєю. Для практикуючих лікарів це чудовий резуль-

тат, адже в цьому випадку спостерігається не лише розширення лінійки ефективних 
та безпечних інсулінів, а й підвищення їхньої доступності. У воєнний час питання 
безпеки інсулінотерапії посідають чільне місце, адже можливість звернутися до лі-
каря та отримати медичну допомогу наразі обмежена.

Метод постійного моніторування глюкози, який використовували в дослідженні 
InRange, на сьогодні визнано найінформативнішим. На жаль, його широке впро-
вадження у вітчизняну клінічну практику стримують висока вартість та зумовлені 
війною економічні труднощі. Втім, деякі пацієнти його успішно використовують.

Від того, з якою ефективністю запроваджуватимуться передові методи моніторингу 
глікемії та ефективні й безпечні інсулінові аналоги II покоління, залежатимуть якість 
життя та здоров’я пацієнтів.

Підготував В’ячеслав Килимчук ЗУ
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EНДОКРИНОЛОГІЯ на замітку лікарю

Х.А. Москва

Особливості вибору лікування діабету  
в умовах воєнного стану

Від 24 лютого життя мешканців нашої країни докорінно змінилося. Усі ми стали свідками суворої 
та небезпечної реальності, сповненої невизначеності й обмежень. Особливо складно людям із хронічними 
захворюваннями, котрі мають неабиякі труднощі внаслідок обмеження доступу до якісних препаратів 
і медичної допомоги загалом. Нині в складних економічних умовах такі хворі потребують призначення 
недорогого й водночас якісного та безпечного лікування. Про проблеми, з якими стикнулися пацієнти 
із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу під час бойових дій, і про можливості їх вирішення в рамках вебінару, 
організованого освітньою платформою «Аксемедін», розповіла доцент кафедри ендокринології 
Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук 
Христина Андріївна Москва.
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Рис. 1. Вибір медикаментозної терапії в пацієнтів із ЦД 2 типу залежно від рівня HbA1с

Рис. 2. Вибір медикаментозної терапії в пацієнтів із ЦД 2 типу, якщо її вартість  
є головним обмеженням

Рис. 3. Річна смертність хворих на ЦД 2 типу на тлі застосування комбінованої терапії метформіном  
і різними типами секретагонів інсуліну

Розпочинаючи свою доповідь, спі-
керка окреслила низку проблем, які 
виникли в  пацієнтів із  ЦД 2  типу 
в умовах воєнного стану:

• часто не вдається досягнути ба-
жаного рівня глікованого гемоглобіну 
(HbA1с);

• можлива наявність недіагностова-
них ускладнень діабету;

• потрібен хороший цукрознижу-
вальний ефект терапії без ризиків 
гіпо глікемії;

• пацієнти є потенційно некомпла-
єнтними (пам’ятати про простоту ре-
жиму лікування);

• часті стресові ситуації, які спричи-
няють розвиток гіперглікемії та погір-
шують контроль ЦД 2 типу.

Наразі фахівцями першого контакту 
для пацієнтів із ЦД 2 типу є лікарі 
загальної практики –  сімейної меди-
цини, які найперше мають вирішувати 
зазначені питання. Це підкреслює над-
звичайно важливу роль їхньої обізна-
ності щодо діагностики, класифіка-
ції й терапії порушень вуглеводного 
обміну. До ендокринолога пацієнтів 
із ЦД 2 типу слід направляти лише 
в тому випадку, якщо протягом 6 міс 
терапії не вдається досягти контролю 
захворювання (рівень HbA1c переви-
щує цільові показники). Крім того, 
до завдань, покладених на сімейних 
лікарів, належить своєчасна діагнос-
тика діабету та виявлення ускладнень 
цього захворювання.

Скринінг на наявність  
ЦД 2 типу

Скринінг на ЦД 2 типу слід здійс-
нювати в усіх пацієнтів віком понад 
45 років, а також у молодших осіб, які 
мають щонайменше один чинник ри-
зику. Для скринінгу достатнім є ви-
мірювання порушення глікемії натще 
(ПГН) за допомогою глюкометра, проте 
необхідною умовою для встановлення 
діагнозу ЦД 2 типу є проведення до-
слідження в умовах лабораторії із за-
стосуванням біохімічного аналізатора.

У  рамках діагностики ЦД 2  типу 
рекомендується виконати такі дослі-
дження:

• рівень глюкози крові натще;
• рівень HbA1c;
• тест на визначення толерантності 

до глюкози;

Критерій встановлення діагнозу 
ЦД –  пору шення глікемі ї  натще 
≥7 ммоль/л (через 8 год після остан-
нього прийому їжі); якщо таке зна-
чення було отримано двічі з інтерва-
лом 5-7 днів, встановлюється діагноз 
ЦД. Оцінка рівня HbA1c не є обов’яз-
ковою умовою для встановлення 
діагнозу, проте допомагає обрати 

 оптимальну стратегію лікування. 
Якщо ПГН ≥5,6, але <7 ммоль/л, по-
трібно виконати пер оральний глюко-
зотолерантний тест (ПГТ). Якщо через 
2 год після навантаження глюкозою 
ї ї  рівень перевищує 11,1  ммоль/л, 
можна стверджувати, що пацієнт має 
ЦД, навіть якщо її концент рація натще 
становить <7 ммоль/л.

Визначення лише рівня HbA1c до-
статньо для верифікації ЦД у тому ви-
падку, коли показник дорівнює ≥6,5%. 
Якщо в пацієнта HbA1c <6,5%, але ПГН 
≥7  ммоль/л або ПГТ ≥11,1  ммоль/л, 
таку ситуацію трактують як ЦД 2 типу 
(табл. 1).

Цільові показники контролю 
діабету

За  встановленого діагнозу ЦД 
2  тип у ці льовими пока зника ми 
контролю захворювання для біль-
шості невагітних дорослих пацієнтів 
є рівні HbA1c <7%, препрандіальної 
глікемії 4,4-7,2 ммоль/л, постпранді-
альної глікемії <10 ммоль/л (табл. 2). 
Лише в такому випадку можна гово-
рити про істотне зниження ризику 
ускладнень діабету та сповільнення 
їх прогресування.

Індивідуальні цілі терапії  
ЦД 2 типу

Індивідуального цільового рівня 
необхідно досягати без розвитку ви-
ражених гіпоглікемій (≤3 ммоль/л). 
Слід мати на  увазі,  що різкі коли-
вання глікемії асоціюються з підви-
щеним ризиком серцево-судинних 
катастроф, ретинопатії та ниркової 
недостатності.

Рівень HbA1c <6,5% може бути прий-
нятним після оцінки стану пацієнта 
та  його особистих побажань і  ви-
ключно за умови, якщо цього можливо 
досягти без суттєвих гіпоглікемій або 
інших побічних ефектів терапії.

Цільовий рівень HbA1c <8% можна 
обрати для пацієнтів із:

• тяжкими гіпоглікеміями в анамнезі;
• короткою очікуваною тривалістю 

життя (<5 років);
• наявністю мікро- або макросудин-

них ускладнень;
• тяжкими супутніми захворюван-

нями;
• при довготривалому діабеті, коли 

важко досягти цілі, незважаючи 
на навчання самоконтролю діабету, 
відповідний моніторинг рівня глюкози 
й ефективні дози цукрознижувальних 
препаратів, включно з інсуліном.

Відповідно до наказу МОЗ України 
від 21 грудня 2012 року № 1118, цільові 
значення HbA1с є такими:
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Таблиця 1. Критерії діагностики ЦД та предіабету (ADA, 2022)
Категорія Рівень HbA1c Глікемія натще Тест толерантності до глюкози

Норма 5,0-5,5% <5,6 ммоль/л <7,8 ммоль/л

Предіабет 5,7-6,4% 5,6-6,9 ммоль/л  
(порушена глікемія натще) 

7,8-11,0 ммоль/л  
(порушена толерантність до глюкози)

Діабет ≥6,5% ≥7,0 ммоль/л ≥11,1 ммоль/л

Таблиця 2. Рекомендовані показники контролю глікемії для більшості  
невагітних дорослих із ЦД (ADA, 2022)

Категорія HbA1с Препрандіальна глікемія Постпрандіальна глікемія

Діабет <7% 4,4-7,2 ммоль/л <10 ммоль/л

Таблиця 3. Цукрознижувальний ефект двокомпонентних комбінованих  
схем лікування ЦД

Режим терапії Зниження рівня HbA1с, %

Сульфонілсечовина + метформін 1,7

Сульфонілсечовина + розиглітазон 1,4

Сульфонілсечовина + піоглітазон 1,2

Сульфонілсечовина + акарбоза 1,3

Репаглінід + метформін 1,4

Піоглітазон + метформін 0,7

Розиглітазон + метформін 0,8

іДПП-4 + метформін 0,7

іДПП-4 + піоглітазон 0,7

Примітка: іДПП-4 – інгібітори дипептидилпептидази-4.

ЗУ

• ≤7% –  для більшості пацієнтів, але 
може бути встановлений індивіду-
ально за наявності ускладнень;

• ≤6,5% –  для пацієнтів із довгою 
очікуваною тривалістю життя, без 
ризику гіпоглікемій, із  відсутністю 
серцево-судинних захворювань (ССЗ) 
й  інших ускладнень, а  також коли 
це є досяжним;

• ≤7,5 для пацієнтів із короткою очі-
куваною тривалістю життя, ризиком 
розвитку гіпоглікемій, наявністю ССЗ 
й інших ускладнень.

Чому контролю HbA1с відводять 
настільки важливе значення? Відпо-
відь на це запитання дають результати 
10-річного обсерваційного дослідження 
UKPDS (United Kingdom Prospective 
Diabetes Study) за участю 5102 пацієнтів 
із ЦД 2 типу. Було виявлено, що зни-
ження рівня HbA1с на кожен 1% супро-
воджується зменшенням смертності 
від ускладнень діабету на 21%, зокрема 
від інфаркту міокарда –  на 14%, мікро-
судинних ускладнень –  на 37%, і ризику 
ампутації чи смерті внаслідок хвороби 
периферичних судин на 43% (King P. 
et al., 1999).

Алгоритм медикаментозної 
терапії в пацієнтів  
із ЦД 2 типу

Згідно з  положенням оновлених 
настанов Американської діабетич-
ної асоціації (ADA, 2022), алгоритм 
медикаментозної терапії в пацієнтів 
із ЦД 2 типу залежно від рівня HbA1с 
має такий вигляд. Якщо рівень HbA1с 
<9%, передбачаються зміна способу 
життя (ЗСЖ) і монотерапія метфор-
міном. Якщо після 3  міс лікування 
ціль не досягнута або вихідний рівень 
HbA1с ≥9%, слід призначити подвійну 
терапію (ЗСЖ, метформін  + додат-
ковий препарат). Якщо через 3  міс 
лікування ціль не досягнута, попе-
реднє лікування потрібно підсилити 
ще  одним додатковим препаратом 
(ЗСЖ, метформін + 2 додаткові пре-
парати). Якщо за допомогою потрійної 
терапії не вдається досягти цільового 
рівня HbA1с або вихідний рівень HbA1с 
становить ≥10%, потрібна комбінована 
ін’єкційна терапія (базальний інсулін, 
інсулін короткої дії, агоніст рецепто-
рів глюкагоно подібного пептиду 1 –  
ГПП-1) (рис. 1).

Доповідачка звернула увагу, що мет-
формін лежить в основі лікування па-
цієнтів із ЦД 2 типу. Утім, він не є без-
доганним препаратом і, як будь-який 
інший лікарський засіб, має свої 

 переваги та  недоліки. До  переваг 
слід віднести великий досвід вико-
ристання, відсутність гіпоглікемій 
у разі адекватного підбору дози, від-
сутність супутнього збільшення ваги, 
зниження серцево- судинних ризиків, 
доступну ціну. Недоліки метформіну 
включають побічні ефекти з  боку 
шлунково-кишкового тракту (диском-
форт у животі, діарея), лактатацидоз 
(дуже рідко), розвиток дефіциту віта-
міну В12 при тривалому вживанні пре-
парату. Метформін протипоказаний 
пацієнтам із тяжкою нирковою недо-
статністю, ацидозом, дегідратацією, 
гіпоксією, цирозом печінки. Препарат 
з обережністю призначають пацієнтам 
віком понад 65 років.

Важливим моментом є  своєчасне 
посилення лікувальної схеми в разі 
недостатньої ефективності монотера-
пії метформіном. Зокрема, монотера-
пія не може бути призначена чи про-
довжена, якщо HbA1с ≥9% (рекомен-
дована подвійна терапія), HbA1с ≥10%, 
рівень глюкози крові ≥16 ммоль/л або 
хворий має клінічні прояви усклад-
нень діабету (рекомендована комбіно-
вана ін’єкційна терапія).

За даними UKPDS, 50% пацієнтів 
через 3 роки та 75% пацієнтів через 
9 років потребують комбінованої те-
рапії. Для своєчасної інтенсифікації 
лікування рекомендується визначати 
HbA1с що 3 міс.

комбінована терапія

Обираючи схему подвійної терапії, 
слід ураховувати ефективність комбі-
нації. Згідно з даними Американської 
асоціації клінічних ендокринологів 
(ААСЕ), найвираженішу цукрознижу-
вальну дію має комбінація сульфоніл-
сечовина + метформін, застосування 
якої дає змогу досягти середнього зни-
ження рівня HbA1с на 1,7% (табл. 3).

Аспекти вибору терапії

Успішне лікування важко уявити 
без ефективних і безпечних препа-
ратів. Однак наявність лікарського 
засобу в аптеці зовсім не означає, що 
пацієнт матиме можливість його при-
дбати. Чи зможе людина дозволити 
собі призначену терапію, визначає 
насамперед її вартість. Отже, перед 
тим як  виписувати рецепт, лікарю 
слід обов’язково уточнити в пацієнта, 
чи має той можливість придбати не-
обхідні лікарські засоби. Особли-
вої актуальності питання вартості 

 терапії набуло в період воєнного часу, 
коли більшість наших співвітчизни-
ків опинилась у скрутному фінансо-
вому становищі.

Водночас лікар не може призначити 
будь-який дешевий цукрознижуваль-
ний препарат, адже лікарський засіб 
має не лише бути доступним, а й ха-
рактеризуватися хорошим цукрозни-
жувальним ефектом і простим режи-
мом дозування.

Про важливу роль доступності лі-
карських засобів у лікуванні пацієнтів 
із ЦД 2 типу згадується в оновлених 
рекомендаціях Американської діабе-
тичної асоціації (ADA, 2022), які про-
понують такий алгоритм дій.

Якщо в пацієнта відсутні встанов-
лені ССЗ атеросклеротичного генезу 
або хронічна хвороба нирок і  є по-
треба враховувати питання доступ-
ності препарату, слід розглянути ге-
неричні форми лікарських засобів 
із  нижчою вартістю. Це  стосується 
деяких інсулінів, похідних сульфоніл-
сечовини та тіазолідиндіонів. Якщо 
на тлі такої терапії рівень HbA1с пе-
ребуває вище цільових значень, реко-
мендується включити додаткові засоби 
з урахуванням супутніх захворювань 
і потреб у лікуванні.

У  будь-якому випадку терапією 
першої лінії залишаються метформін 
і ЗСЖ. У разі недостатньої ефектив-
ності лікування варто додати препа-
рат сульфонілсечовини або тіазолі-
диндіон. Якщо подвійна терапія не дає 
змоги досягти цільового значення 
HbA1с, потрібно додати ще один засіб 
(сульфонілсечовину або тіазолідин-
діон). Для комбінованої ін’єкційної 
терапії може бути застосований ба-
зальний інсулін низької вартості, або 
іДПП-4 низької вартості, або інгібі-
тори натрійзалежного котранспортера 
глюкози 2 типу (НЗКТГ-2) низької вар-
тості (рис. 2).

Мінімізація ризику гіпоглікемії

Щоб мінімізувати ризик гіпоглі-
кемії, потрібно призначати ті цукро-
знижувальні препарати, застосування 
котрих не асоціюється з ризиком гіпо-
глікемії або цей ризик є мінімальним. 
До таких препаратів належать іДПП-4, 
агоністи рецепторів ГПП-1, інгібітори 
НЗКТГ-2 і тіазолідиндіони.

Для похідних сульфонілсечовини 
чи базального інсуліну слід  розглянути 

 агенти з низьким ризиком гіпоглікемій 
(похідних сульфонілсечовини ІІІ по-
коління (глімепірид); деглюдек/глар-
гін 300, гларгін 100 / детемір).

До  переваг похідних сульфоніл-
сечовини ІІІ  покоління слід від-
нести виражений цукрознижуваль-
ний ефект (зниження рівня HbA1с 
від 1  до  2%), стимуляція раннього 
піку секреції інсуліну. Важливо, що 
ці препарати здійснюють селективну 
блокаду лише калієвих каналів β-клі-
тин підшлункової залози, не впли-
ваючи на  калієві канали міокарда 
та судин. Тому пацієнтів, які отри-
мують похідні сульфонілсечовини 
ІІІ покоління, не обов’язково перево-
дити на інсулін на тлі гострого коро-
нарного синдрому.

Недоліки похідних сульфоніл-
сечовини стосуються передусім пре-
паратів ІІ покоління. Відомо, що вони 
стимулюють пізній пік секреції ін-
суліну, зумовлюючи появу почуття 
голоду та надмірне споживання їжі. 
Крім того, вони впливають на калієві 
канали, які розташовані в кардіоміо-
цитах і судинах, що може обтяжувати 
перебіг інфаркту міокарда та погіршу-
вати його наслідки. У момент серцево- 
судинної катастрофи препарати сул-
фонілсечовини ІІ покоління потрібно 
негайно скасовувати, переводячи па-
цієнта на інсулін.

Отже, препарати сульфонілсечовини 
ІІІ покоління, включно з їх комбінаці-
ями з метформіном, є значно безпеч-
нішим порівняно з представниками 
ІІ покоління. Доказом цього є значно 
нижчі показники річної смертності 
на тлі прийому препаратів сульфоніл-
сечовини ІІІ покоління (Monami M. 
et al., 2006) (рис. 3).

При застосуванні глімепіриду інсу-
лін секретується лише в необхідній 
кількості, тому ризик гіпоглікемій 
є незначним. Окрім того, глімепірид 
збільшує активність білків-транспор-
терів глюкози та їхню концентрацію 
на  плазматичних мембранах клі-
тин, що покращує засвоєння глюкози 
периферичними тканинами. Завдяки 
подвійному механізму дії глімепірид 
порівняно з гліклазидом забезпечує 
контроль глікемії при меншій стиму-
ляції секреції інсуліну, що захищає 
β-клітини підшлункової залози від 
передчасного виснаження.

Підготувала Наталя Александрук
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EНДОКРИНОЛОГІЯ НАУКА – ПРАКТИЦІ

Відкрили пресбрифінг глобальний віцепрезидент із  медіа та  цифрових технологій 
Ембрі Браун Морлі та віцепрезидент із комунікацій Кан Окар, які представили програму 
заходу й далі були його модераторами.

Головний виконавчий директор 
і  президент Novo Nordisk Ларс 
Фрюергард Йоргенсен привітав 
учасників пресбрифінгу та зазна-
чив, що з 1923 року головна мета 
компанії – бути рушієм змін для по-
долання діабету й інших серйозних 
хронічних захворювань, на  які 
страждають сотні мільйонів людей 
у всьому світі.

Найбільшим внеском Novo Nordisk як фармацевтичної 
компанії є наука й інновації, які створюють продукти для 
людей із цими захворюваннями, але також дуже важливими 
є профілактика та забезпечення доступу пацієнтів до ліків. 
Компанія дуже пишається тим, що 20 років тому засну-
вала Всесвітній фонд боротьби з діабетом (World Diabetes 
Foundation), який відтоді реалізував понад 600 проєктів 
більш ніж у 100 країнах. Близько 40 міст світу, зокрема Київ, 
залучені в ініціативу Cities Changing Diabetes («Міста дола-
ють діабет»), яка сприяє поширенню різноманітних знань 
щодо контролю та подолання діабету в містах.

Загалом корпоративна стратегія Novo Nordisk має чотири 
пріоритети:

• посилення лідерства в діабеті завдяки інноваційним 
лікарським препаратам та покращення прогнозу для па-
цієнтів;

• збільшення варіантів лікування ожиріння шляхом 
створення нових препаратів та розширення доступу до лі-
кування у різних країнах світу;

• широке використання всього портфоліо препаратів 
у напрямі рідкісних захворювань та розширення в ліку-
ванні суміжних захворювань;

• налагодження сильних позицій завдяки розробці кон-
курентоспроможних препаратів і науковому лідерству 
в інших серйозних хронічних захворюваннях, таких як сер-
цево-судинні хвороби, хвороба Паркінсона, неалкогольний 
гепатоз печінки тощо.

Для реалізації цих пріоритетів компанія розробила низку 
стратегічних прагнень до 2025 року, які включають сталий 
розвиток з урахуванням екологічного аспекту та соціаль-
ного внеску, комерційну й фінансову складові, а також 
інновації та терапевтичний фокус.

Виконавчий віцепрезидент із на-
укових досліджень і раннього роз-
витку Маркус Шиндлер розповів, 
як Novo Nordisk застосовує найно-
віші технології для боротьби з най-
старішим викликом – цукровим діа-
бетом.

П р о т я г о м  м а й ж е  с т о л і т т я 
Novo  Nordisk удосконалює ліку-
вання діабету, щоб поліпшувати 

життя людей. Мільйони пацієнтів отримають користь від 
інноваційних препаратів компанії, водночас поширеність 
цукрового діа бету продовжує зростати. Діабет залишається 
великим тягарем для систем охорони здоров’я, але також 
і для пацієнтів, які живуть із хронічним захворюванням. 
Науковий пошук Novo Nordisk орієнтований на пацієнта 
й намагається вирішити ті проблеми, які порушують по-
всякденне життя хворих на діабет. Однією з таких проблем 
є необхідність частих ін’єкцій: багато пацієнтів мріють, 

щоб інсулін можна було застосувати хоча би раз на тиж-
день. Є сподівання, що ця мрія може незабаром здійсни-
тися завдяки інноваційному інсуліну ікодек, призначеному 
для введення 1 раз на тиждень. Такого результату досягли 
шляхом подовження часу напівжиття молекули інсуліну 
та зменшення її афінності до рецепторів. У нещодавно опуб-
лікованому клінічному дослідженні 3а фази ONWARDS 2 
за участю 526 пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу було 
встановлено, що інсулін ікодек продемонстрував краще 
зниження рівню глікованого гемоглобіну (HbA1c), аніж 
інсулін для щоденного лікування. Після 26 тижнів ліку-
вання рівень глікованого гемоглобіну (HbA1c) із загального 
вихідного 8,13% знизився на 0,93% у групі інсуліну ікодек 
порівняно з 0,71% у групі інсуліну деглюдек (розрахована 
різниця в лікуванні: -0,22%). Водночас групи не відрізня-
лися за частотою гіпоглікемії та тяжких гіпоглікемічних 
подій. Результати дослідження свідчать, що інсулін ікодек 
завдяки менш частим ін’єкціям спроможний поліпшити 
якість життя людей із діабетом, підвищити комплаєнс 
і зрештою покращити довгостроковий прогноз.

Інша проблема стандартної інсулінотерапії полягає 
в тому, що глюкозознижувальна дія екзогенного інсуліну 
не залежить від рівня глікемії; із цим пов’язані потенційні 
гіпоглікемічні епізоди та необхідність часто контролювати 
рівень цукру в крові. А що як створити «розумний» інсу-
лін, який був би активним лише тоді, коли рівні глюкози 
зависокі, та припиняв свою дію за нормальних рівнів? Саме 
таку молекулу, яку назвали «глюкозочутливий інсулін» 
(glucose sensitive insulin, GSI), нині розробляє Novo Nordisk. 
У дослідженні 1 фази молекула GSI 845 продемонструвала 
глюкозочутливі властивості, сприятливий профіль перено-
симості та безпеки.

Компанія Novo Nordisk також працює над потенційним 
зціленням цукрового діабету 1 типу за допомогою стов-
бурових клітин. У доклінічному дослідженні на моделі 
діабету в тварин трансплантація острівців, отриманих 
від людських ембріональних стовбурових клітин, забез-
печувала нормалізацію рівнів глюкози крові, й цей ефект 
був стійким і дуже тривалим. Окрім діабету, Novo Nordisk 
досліджує стовбурові клітини для лікування серцевої не-
достатності та хвороби Паркінсона. Серед інших іннова-
цій Novo Nordisk у веденні діабету, які незабаром можуть 
стати реальністю, – інсулін для перорального прийому 
та ДНК-імунотерапія для запобігання розвитку цукрового 
діабету 1 типу.

До пресбрифінгу за допомогою відео-
зв’язку із Цюриху долучився вико-
навчий віцепрезидент із міжнарод-
них операцій Майк Дустар. Його 
доповідь була присвячена ожи-
рінню – одному з найбільш пошире-
ніших і складних захворювань су-
часності.

Сьог од н і  у   с віт і  на л іч у ют ь 
764 млн людей з ожирінням; за про-

гнозами, до 2030 року ця цифра зросте до 1 млрд. Із цих 
764 млн приблизно 157 млн – діти, і це «бомба сповільненої 
дії», оскільки 4 із 5 дітей з ожирінням матимуть цей стан 
і в дорослому віці.

Попри всім відомі негативні наслідки ожиріння, в ба-
гатьох країнах воно дотепер не  визнається хворобою, 

 ймовірно, через кількість причин розвитку, які не повністю 
зрозумілі. Крім переїдання та вживання нездорової їжі, 
в патогенезі ожиріння беруть участь генетична схильність, 
нестача сну, психічні проблеми, стрес, стигматизація та по-
ганий доступ до охорони здоров’я.

Ожиріння – надто велика проблема, яку не може розв’я-
зати одна компанія, тому Novo Nordisk активно спів-
працює з глобальними партнерами, приміром з UNICEF, 
для профілактики надлишкової ваги й ожиріння в дітей. 
В ініційованому компанією міжнародному дослідженні 
ACTION teens було продемонстровано, що 80% підлітків 
з ожирінням, обстежених лікарем первинної ланки, вже 
мають принаймні одне супутнє захворювання. Водночас 
третина батьків не усвідомлюють, що їхня дитина страж-
дає на ожиріння, а 87% лікарів первинної ланки після 
отримання диплома не проходять спеціального навчання 
з ожиріння й тому не здатні ефективно допомагати таким 
пацієнтам.

Тему ожиріння продовжила Ембрі Браун Морлі, запро-
сивши до студії Франческу Кунанан – дівчину, яка живе 
з ожирінням, і професора Центру діабету Стено (Данія), 
експерта з ожиріння Тіну Вільсбол.

Франческа Кунанан народилася на Філіппінах і у віці 
8 років переїхала до Великої Британії. Ожиріння в неї з’яви-
лося, щойно вона почала ходити, численні дієти не пра-
цювали. У підлітковому віці дівчина стикнулася із соці-
альним тиском і стигматизацією через свою вагу, марно 
намагаючись бути схожою на моделей на відретушованих 
фотографіях.

Тіна Вільсбол похвалила Франческу за сміливість від-
крито говорити про свою проблему, зазначивши, що «бути 
підлітком – це вже виклик, а бути підлітком з ожирінням – 
виклик поготів».

За словами Франчески, прийняти себе такою, якою вона 
є, їй допомогло створення сторінки на одній із соціальних 
медіаплатформ. Бажанням дівчини було не лише постити 
модні фото, а й надихати людей будь-якого віку, щоб вони 
любили своє тіло, були фізично активними й загалом вели 
здоровий спосіб життя.

Як зауважила Тіна Вільсбол, соціальні мережі й інші 
медіа є дуже важливими для привернення уваги політиків 
і суспільства до проблеми та роз’яснення того, що ожиріння 
насправді є небезпечним станом. Але це потрібно робити 
«елегантно», уникаючи стигматизації.

Віцепрезидент і генеральний ди-
ректор Novo Nordisk в  Україні 
та Молдові Владислав Мороз подя-
кував учасникам з України за інте-
рес до  пресбрифінгу й поділився 
актуальними планами та пріорите-
тами компанії.

Novo Nordisk – це глобальна фар-
мацевтична компанія, заснована 
майже 100 років тому (1923 року), 

зі штаб-квартирою в Данії. Головна мета Novo Nordisk – 
сприяння змінам, щоб перемогти діабет й інші серйозні 
хронічні захворювання (ожиріння, рідкісні хвороби – по-
рушення зсідання крові, ендокринні розлади тощо). Голов-
ними важелями впливу для цього є інновації, як-от інсу-
лін для застосування 1 раз на тиждень, глюкозочутливий 
інсулін і стовбурові клітини, котрі, сподіваємося, невдовзі 
будуть представлені й у нашій країні. Novo Nordisk має 
близько 48 тис. співробітників у 170 країнах, в Україні ком-
панія представлена майже 30 років.

Зміни в терапії цукрового діабету 
й ожиріння через науку та інновації
Пресбрифінг компанії Novo Nordisk
Цукровий діабет та ожиріння – це глобальні проблеми сучасного суспільства. На сьогодні у світі майже пів мільярда осіб мають діабет 
і понад 700 млн живуть з ожирінням. Серед фармацевтичних гігантів лідером у боротьбі з цими серйозними хронічними захворюваннями  
є данська компанія Novo Nordisk. У рамках міжнародного пресбрифінгу, що відбувся 18 травня, керівники Novo Nordisk поділилися тим, 
який внесок робить компанія для зменшення тягаря діабету й ожиріння у світі та в Україні.
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Як і всі люди в Україні, ми стикнулися з шаленим викли-
ком у вигляді воєнної агресії Росії, й це, безумовно, вплинуло 
на наше повсякденне життя. Проте хочу запевнити, що всі 
співробітники українського офісу продовжують працювати, 
більшість – у дистанційному режимі, щоб забезпечити доступ 
до лікарських засобів. Від самого початку ми розуміли, що 
з огляду на переміщення великої кількості людей можуть бути 
певні проблеми з доступом до інсулінів. На щастя, ще до війни 
нам вдалося зробити запаси інсулінів й інших препаратів 
приблизно на 6 міс. На сьогодні поставки в Україну тривають 
і склади постійно поповнюються.

У перші дні війни фармацевтичний ринок практично зу-
пинився: зачинилася велика кількість аптек, дистриб’ютори 
не працювали, тому нашим головним напрямом роботи була 
гуманітарна допомога. Разом із МОЗ України нам вдалося 
доволі швидко, вже протягом першого тижня, забезпечити 
досить велику донацію швидких інсулінів і препаратів для 
лікування гемофілії, яка була розподілена міністерством серед 
найуразливіших регіонів країни. Після того ми налагодили 
співпрацю з різними регіональними установами, і понад 50 лі-
кувальних закладів отримали від Novo Nordisk цільові прямі 
донації, передусім інсуліни. Важливо, що за допомогою парт-
нерів, зокрема пацієнтських організацій, як-от «Пацієнти 
України» та благодійний фонд «Життєлюб», нам вдавалося 
доставляти життєво необхідні ліки навіть у ті міста й регіо-
 ни, де була тимчасова окупація або йшли активні бойові дії. 
Сьогодні ми також співпрацюємо з міжнародною гуманітар-
ною організацією Direct Relief, продовжуємо спільну роботу 
з МОЗ, і найближчими тижнями в Україну буде поставлена 
велика партія гуманітарної допомоги від Novo Nordisk, зокрема 
інсуліни та ГлюкаГен® 1 мг ГіпоКіт, які на 2-2,5 міс забезпе-
чать потреби людей із діабетом. Загалом кількість інсулінів 
на наших складах є достатньою, тож якихось проблем із до-
ступом до препаратів не очікується, хоча, звісно, він не є рів-
номірним по всій Україні. Нестабільні регіони перебувають 
під постійним фокусом компанії для того, щоб відновити 
постачання завдяки або гуманітарній допомозі, або комер-
ційним поставкам, а також співпраці з партнерами. Зрештою, 
компанія Novo Nordisk зробила глобальну донацію в розмірі 
10 млн євро (350 млн грн) для забезпечення за посередництвом 
ООН і Червоного Хреста гуманітарних потреб людей, які через 
війну були змушені покинути Україну.

Novo Nordisk має досить потужну клінічну команду, 
і на початок війни було заплановано 22 клінічні дослідження 
за участю понад 1000 пацієнтів. На жаль, з огляду на певні 
ризики деякі із цих досліджень довелося не починати, але 
всі розпочаті дослідження продовжили свою роботу. Ключо-
вим викликом знову-таки був доступ пацієнтів до лікування, 
і це вдалося зробити. Дуже добре, що українці мають доступ 
до інновацій також у рамках клінічних досліджень, а лікарі 
вже сьогодні отримують досвід застосування нових препара-
тів (зокрема, інсуліну для призначення 1 раз на тиждень), які 
покликані покращувати життя людей із діабетом та іншими 
серйозними хронічними захворюваннями.

Підготував Олексій Терещенко

  Яким чином можуть отримати інсуліни 
Novo Nordisk внутрішньо переміщені особи 
й українські біженці за кордоном?
– З огляду на  наявну систему реімбурсації 

внут рішньо переміщена особа може звернутися 
до   лікаря-ендокринолога  чи сімейного лікаря 
за новим місцем перебування, отримати електрон-
ний або паперовий рецепт і продовжити своє лі-
кування. Що стосується українців за кордоном, 
то найчастіше їм надають інсуліни за рахунок гума-
нітарної допомоги, але є й досить велика кількість 
пацієнтів, які отримують терапію в рамках реім-
бурсації або медичної системи тієї чи тієї країни. 
Також деякі пацієнти мали можливість отримати 
певний запас інсуліну перед виїздом за кордон.

   Як від початку війни здійснюється логістика 
препаратів компанії?
– 24 лютого сталася трохи курйозна ситуація, 

коли до нас приїхала вантажівка з черговою партією 
інсулінів і водій отримав наказ терміново повер-
татися до Данії разом із вантажем. Для нас це було 
неприйнятно, тому ми підключили всі зв’язки всере-
дині компанії, щоб залишити ліки в Україні. Зреш-
тою водій поїхав на тягачі, а напівпричіп залишив. 
Останній потрібно було розмитнити та привезти 
на склад за 48 годин – упродовж цього часу в на-
півпричепі підтримуються необхідні умови для ін-
сулінів. Я дуже щасливий, що нам вдалося, і це була, 
так би мовити, перша логістична перемога. Друга 

перемога полягала в тому, що ми змогли залучити 
партнера – данську логістичну компанію, яка пого-
дилася поставляти препарати безпосередньо з хабу 
в Данії на наш склад; натепер в Україну приїхали вже 
шість великих вантажівок з інсулінами та препара-
тами для лікування гемофілії, і ця робота триває. Усі 
дистриб’ютори, з якими ми працюємо, забирають 
препарати на свої склади й далі здійснюють розподіл 
аптечними мережами. Загалом ситуація з логістикою 
стабільна й навіть перспективна.

  Зважаючи на війну, чи очікуєте ви падіння 
продажів у 2022 році?
– Щиро кажучи, продажі – це останнє, про що 

ми думаємо сьогодні в Україні. Нашими пріори-
тетами є доступ пацієнтів до інсулінів і безпека 
наших співробітників. Ми розуміємо, що з таким 
обсягом гуманітарної допомоги, яку надала Novo 
Nordisk, такою кількістю вимушених переселен-
ців та окупованих територій продажі можуть 
тимчасово зменшитися. Проте головне, щоб люди, 
які щодня повинні отримувати препарати, здійс-
нювати ін’єкції інсуліну або інших життєво важ-
ливих ліків, мали можливість це робити.

  Як щодо роботи Novo Nordisk  
на Росії?
– Позиція Novo Nordisk як фармацевтичної ком-

панії полягає в тому, що ми категорично засуджу-
ємо збройну агресію Росії проти України. Водночас 

важливою метою компанії є забезпечення доступу 
до лікування хронічних захворювань у всьому 
світі, ми бачимо це як універсальне право кожної 
людини. Тому Novo Nordisk продовжує постачати 
препарати в Росію, де налічується 700 тис. залеж-
них від лікування хворих. Що стосується нашої 
активної позиції, то крім засудження ми зупинили 
всі маркетингові інвестиції в цю країну, а також 
інвестиції в нові клінічні дослідження.

  Як в умовах війни ви інформаційно підтри-
муєте лікарів?
– Протягом перших тижнів лікарям явно було 

не до інформаційної підтримки, але поступово 
ця потреба відновилася, значною мірою через 
те, що багато пацієнтів мали нові запитання: 
як переходити на новий інсулін, як правильно 
титрувати дозу тощо. Для комунікації з лікарями 
ми підтримували конференції, котрі проводили 
Асоціація ендокринологів України й Українська 
діабетична асоціація; наприкінці березня відно-
вили візити до лікарів – спочатку в онлайновому, 
а потім і у звичайному форматі.

  Чи змінилися пропорції окремих продуктів 
компанії у структурі продажів? Які іннова-
ційні препарати Novo Nordisk нещодавно 
з’явилися чи з’являться в Україні цьогоріч?
– Щодо пропорції продуктів, то ми не помітили 

суттєвої різниці, насамперед через те, що  головна 

потреба натепер – це забезпечити достатню кіль-
кість інсулінів, і ми продовжуємо поставляти 
й надаємо гуманітарну допомогу всіма видами ін-
сулінів. Але ми чуємо від лікарів, що є тенденція 
до частішого використання аналогових інсулінів, 
оскільки вони надають більше переваг пацієн-
там із діабетом щодо контролю захворювання, 
зменшення частоти гіпоглікемії й інших тяжких 
небажаних подій.

Наприкінці минулого року ми запустили 
новий рецептурний препарат для лікування 
ожиріння (САКСЕНДА®, активна речовина – лі-
раглутид. – Прим. ред.). Загалом ми дуже серйозно 
ставимося до цієї проблеми, бо розуміємо: ожи-
ріння – це небезпечне хронічне захворювання, що 
призводить до багатьох інших хронічних хвороб. 
Отже, якщо ми ефективно зможемо контролю-
вати проблему, це стане важливим інструментом 
для того, щоб запобігати розвитку інших захво-
рювань, зокрема цукрового діабету та серцево- 
судинних хвороб, які є провідною причиною 
смертності в Україні.

Усі інноваційні препарати, про які гово-
рили сьогоднішні спікери протягом глобаль-
ної частини пресбрифінгу, також плануються 
до запуску в Україні, ймовірно, з горизонтом 
упродовж 3-5 років. Найімовірніше, першим 
з’явиться інсулін для використання 1 раз на тиж-
день, це дійсно буде справжнім проривом у лі-
куванні діабету.

Після свого виступу Владислав Мороз відповів на запитання учасників пресбрифінгу з України.

ЗУ
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ПРЕСРЕЛІЗ
Компанія «Ново Нордіск Україна»  

разом із БФ «Життєлюб»  
доставила інсулін у гарячі точки України

24 травня, Україна. Фармацевтична компанія «Ново Нордіск Україна» в спів-
праці з благодійним фондом «Життєлюб» доставила благодійну допомогу у вигляді 
інсуліну до закладів охорони здоров’я міст і селищ, де відбувалися або досі тривають 
активні бойові дії.

Зокрема, препарати для лікування цукрового діабету доставили до таких насе-
лених пунктів:

• Київська область: Буча, Ірпінь, Гостомель, Клавдієво-Тарасове, Бородянка, 
 Немішаєво, Іванків, Димер, Бровари, Березань;

• Чернігівська область: Чернігів, Ніжин, Прилуки, Десна, Козелець;
• Харківська область: Харків, Чугуїв;
• Донецька область: Краматорськ, Покровськ;
• місто Миколаїв.
Пацієнти, які потребують інсуліну, зможуть отримати препарат, сконтактувавши 

зі своїм сімейним лікарем або ендокринологом. Про це повідомив журналістам 
під час пресбрифінгу генеральний директор компанії «Ново Нордіск Україна» 
 Владислав Мороз. У ході пресбрифінгу Владислав Мороз також розповів про прі-
оритети компанії в Україні та про співпрацю з партнерами задля створення доступу 
до необхідних ліків:

«Сьогодні ми маємо 2 пріоритети: доступ пацієнтів в Україні до інсулінів та інших 
життєво важливих ліків, а також безпека наших співробітників. Зараз наша команда 
в Україні налічує близько 100 співробітників, які продовжують працювати дистан-
ційно, щоб робити лікування Novo Nordisk доступним в Україні. До війни ми підготу-
вали запаси інсулінів на 6 місяців, тож у перші дні повномасштабного вторгнення ми 
не мали проблем із доставкою препаратів в Україну. Наразі обсяги постачання ліків 
є достатніми для покриття потреб українців. Ми дуже вдячні нашим партнерам, 
благодійним фондам, за мужність і готовність підтримувати пацієнтів у ці складні 
часи. Саме благодійні фонди допомагають нам доставляти інсуліни на території, 
де ведуться активні бойові дії, та на тимчасово окуповані території України. Для 
нас важлива відбудова України та її системи охорони здоров’я після війни. Тому наша 
команда працюватиме надалі, щоб українці мали доступ не лише до базових ліків 
зараз, а й до найкращих інновацій у майбутньому».

Крім того, Владислав Мороз зазначив, що на початку війни компанія Novo Nordisk 
запланувала 22 клінічні дослідження. З огляду на ризики, пов’язані з постачанням, 
частину з нових клінічних досліджень компанія не розпочала. Дослідження, які 
почалися до повномасштабної війни, – 11 проєктів за участю майже 1000 пацієнтів 
у 50 дослідних центрах України –  продовжуються.

До кінця травня в «Ново Нордіск Україна» анонсували донацію інсулінів вар-
тістю 108 млн грн для Міністерства охорони здоров’я України через партнера 
«Ново  Нордіск Україна» –  неприбуткову організацію Direct Relief.

Станом на зараз вартість допомоги, яку надала компанія Україні від початку війни, 
сягнула понад 500 млн гривень.

Про компанію Novo Nordisk
Компанія Novo Nordisk –  провідна світова медична компанія, заснована 

в 1923 році, зі штаб-квартирою в Данії. Наша мета –  сприяти змінам для подолання 
діабету та інших серйозних хронічних захворювань, як-от ожиріння, рідкісні по-
рушення згортання крові та ендокринної системи. Ми робимо це завдяки новатор-
ським науковим досягненням, розширюючи доступ до наших ліків і працюючи над 
тим, щоб запобігти та врешті вилікувати ці хвороби. У компанії Novo Nordisk працює 
близько 49 300 співробітників у 80 країнах, а продукція продається приблизно 
в 170 країнах. Для отримання додаткової інформації відвідайте novonordisk.ua, 
а також офіційні сторінки компанії у Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Про БФ «Життєлюб»
«Життєлюб» –  благодійний фонд, який до війни займався виключно підтрим-

кою людей поважного віку в Україні. З початку повномасштабного вторгнення БФ 
«Життєлюб» надає широкий спектр гуманітарної допомоги всім групам населення. 
Доставляє гуманітарні вантажі по всій країні, у тому числі в гарячі точки, допомагає 
в евакуації постраждалих, забезпеченні продуктами харчування, медикаментами 
та засобами гігієни тих, хто лишився сам. Також у Києві за підтримки та коорди-
нації фонду працюють точки забезпечення гарячими обідами, доставка продуктів 
й медикаментів і штаб допомоги переселенцям.

Додаткова інформація: Вікторія Северин, vseveryn@onehealth.com.ua, 
+38 095 907 07 20.

ПРЕСРЕЛІЗ
В Україні запустили безкоштовний 

онлайн-курс із домедичної 
допомоги в умовах бойових дій

2 червня, Україна. Засновники Навчально-тренувального центру тактичної медицини 
«КоЛeСo» за підтримки компанії «Ново Нордіск Україна» створили освітній онлайн-курс 
із домедичної допомоги в умовах бойових дій.

Курс є у  вільному доступі, тож пройти його зможуть усі охочі за  посиланням:  
https://ko-le-so.com.

Аби розпочати навчання, потрібно натиснути кнопку «Вхід» у правому верхньому 
куті екрану.

Основу курсу становлять алгоритм TCCC і мнемонічний ряд алгоритму дій  «Ко-Ле-Со»: 
Кров, Легені, Серце, який у 2015 році розробила одна із засновниць центру тактичної 
медицини «КоЛеСо», військовий медик Ольга Омельчук. «Ко-Ле-Со» –  адаптація україн-
ською мовою мнемонічного ряду ТССС «MARCH» (Massive bleeding, Airways, Respiration, 
Сirculation, Hypothermia/Head injuries), який позначає алгоритм надання допомоги по-
раненим у бою.

Алгоритм дій «Ко-Ле-Со» затверджено наказом Генерального Штабу Збройних сил 
України від 14.09.2015 № 351.

Ольга Омельчук, співзасновниця Навчально-тренувального центру тактичної 
медицини «КоЛeСo»: «У комплексі дій домедичної допомоги є один секрет: надавати допо-
могу потрібно в чіткій послідовності, переплутувати дії небезпечно, це може вартувати 
життя пораненому. Ми наполягаємо, щоб інструктування з домедичної допомоги в Україні 
здійснювалося за протоколом ТССС –  стандарту, визнаного всім світом. Але, на жаль, 
англійські абревіатури CABCDE або MARCH не можуть допомогти неангломовним бійцям 
запам’ятати правильну послідовність дій протоколу. Тому ще у 2015 році я переклала мне-
монічний ряд ТССС і запропонувала використовувати його український відповідник –  так 
виник мнемонім «КоЛеСо». Тож на основі цього ряду ми заснували Навчально-тренувальний 
центр тактичної медицини та побудували цей освітній курс. У нашій команді –  досвідчені 
бойові медики, практикуючі лікарі, сертифіковані інструктори тактичної медицини. 
Ми прагнемо довести: домедична допомога –  це просто. А прості речі рятують життя».

Передусім курс стане в пригоді військовим, лікарям, волонтерам, а також людям, які 
перебувають у зоні бойових дій.

Освітній курс містить відео, на яких фахівці з тактичної медицини наочно демонстру-
ють послідовність надання домедичної допомоги при ураженнях в бою. Після кожного 
відео пропонують пройти тест, аби перевірити та закріпити набуті знання.

Курс складається з розділів:
• Вступ –  огляд курсу, додаткові матеріали та контакти;
• «Кров» –  невідкладна зупинка критичних кровотеч;
• «Легені» –  оцінка та відновлення дихання;
• «Серце» –  зупинка кровотеч.
Ті, хто пройшов онлайн-курс, також можуть відвідати офлайн-курс у Навчально- 

тренувальному центрі тактичної медицини «КоЛeСo» в Києві. Попередній запис на курс 
за номером +38 097 071 03 03.

Владислав Мороз, генеральний директор компанії «Ново Нордіск Україна»: «Онлайн 
курс «КоЛeСo» –  це можливість набути тих навичок, які в умовах війни можуть знадо-
битися кожному незалежно від роду діяльності чи місця проживання. Наша компанія 
допомогла створити цей короткий і змістовний онлайн-курс для того, щоб знання про 
правильне надання домедичної допомоги були доступні всім українцям у зручній формі, 
оскільки, як і вони, ми відчуваємо брак інформації у цій сфері. Досвід трьох місяців війни 
показує, що життя багатьох наших співвітчизників можна було б зберегти, якби вони 
мали знання з основ надання домедичної допомоги або якби поряд із ними опинилася лю-
дина, яка б уміла це робити. Саме тому ми з радістю підтримали ідею створення такого 
навчального курсу, оскільки наша мета –  не лише допомагати пацієнтам, доставляючи 
необхідні ліки, а й поширювати базові медичні знання для підвищення обізнаності наших 
пацієнтів. Запрошуємо всіх пройти цей курс, адже, можливо, саме набуті на ньому навички 
можуть врятувати власне життя бо життя людини поряд».

Про компанію Novo Nordisk
Компанія Novo Nordisk –  провідна світова медична компанія, заснована в 1923 році, 

зі штаб-квартирою в Данії. Наша мета –  сприяти змінам для подолання діабету та інших 
серйозних хронічних захворювань, як-от ожиріння, рідкісні порушення згортання крові 
та ендокринної системи. Ми робимо це завдяки інноваційним науковим досягненням, 
розширюючи доступ до наших ліків і працюючи над тим, щоб запобігти та врешті ви-
лікувати ці хвороби. У компанії Novo Nordisk працює близько 49 300 співробітників 
у 80 країнах, а продукція продається приблизно в 170 країнах. Для отримання додаткової 
інформації відвідайте novonordisk.ua, офіційні сторінки компанії у Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube.

Про Навчально-тренувальнийо центр тактичної медицини «КоЛeСo»
«КоЛeСo» –  навчально-тренувальний центр тактичної медицини в Україні, який 

проводить заняття з домедичної допомоги для бійців і цивільних осіб. У розпорядженні 
центру –  теоретично-практичні аудиторні бази та симуляційні бази на полігоні для від-
працювання практичних навичок. Курс домедичної допомоги викладають професійні 
інструктори з вищою медичною освітою.

Додаткова інформація: Вікторія Северин, vseveryn@onehealth.com.ua,  
38 095 907 07 20
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Вогнищева склеродермія

Перша згадка про ущільнення шкіри зустрічається в Гіп-
пократа, а перший достатньо докладний опис клінічних 
проявів у хворої жінки надав у 1753 р. Carlo Cuzziо. В 1854 р. 
Thomas Addison описав це захворювання і назвав його «ке-
лоїдний синдром Алібера». В 1877 р. Gintrac уперше наз-
вав захворювання склеродермією. В 1924 р. Matsui описав 
типову патогістологічну картину та зосередив свою увагу 
на збільшенні колагену й потовщенні судинної стінки. 
В 1930 р. O’Leary та Nomland відокремили morphea від 
системного склерозу, що виявилося принциповим етапом 
у розвитку вчення про склеродермію.

Вчення про захворювання сполучної тканини мало 
у своєму розвитку такі етапи: морфологічний – установ-
лення загальної патогістологічної ознаки (фібриноїдної 
зміни основної речовини сполучної тканини); біохімічно- 
імунологічний – підвищення рівня α-глобулінів, муко-
полісахаридів, фібриногену, поява С-реактивного білка; 
і, нарешті,  встановлення деякої клінічної спільності. Було 
продемонстровано, що визначеними загальними ознаками 
патогенезу захворювань сполучної тканини є супровід 
«ортодоксальними» алергічними синдромами; чутливість 
до неспецифічних факторів; рецидиви під впливом не-
специфічних факторів (інсоляція, охолодження, пологи, 
аборти, фізіотерапія, фізичні та нервові травми); нарощення 
в сироватці γ-глобулінів; автоантитіла до тканин серця, 
суглобів, шкіри, крові, до різних нуклеопротеїдів; вплив 
стрептококової інфекції. Були узагальнені патоморфоло-
гічні ознаки захворювань сполучної тканини: мукоїдне 
набухання, фібриноїдна зміна, гранулематоз і клітинні ре-
акції, склероз, васкуліти, плазматизація сполучної тканини.

Останніми роками остаточно зупинилися на розпо-
ділі склеродермії на два принципові різновиди: системну 
та обмежену. Системна склеродермія (системний склероз) 
належить до системного автоімунного захворювання. Клі-
нічні ознаки системного склерозу розподіляють на великий 
критерій (симетричний проксимальний шкірний склероз 
у метакарпофалангеальних та метатарзофалангеальних точ-
ках) і малі критерії (склеродактилія із запалими рубцевими 
западіннями на пальцях; втрата м’яких тканин подушечок 
пальців; двобічний легеневий склероз). Для припущення 
діагнозу достатньо або 1 великого критерію, або щонай-
менше 2 малих.

Розрізняють дифузну форму системного склерозу (скле-
роз охоплює дистальну та проксимальну частини кінцівки, 
обличчя та тулуб), а також обмежену форму системного 
склерозу – якщо склероз обмежений дистальними відді-
лами кінцівок та обличчям. Внутрішні ураження за обме-
женого системного склерозу є пізнішими; тривалість життя 
складає >10 років. Клініка системного склерозу характе-
ризується набряком, згодом – ущільненням шкіри, теле-
ангіектазіями, капілярними порушеннями в проксималь-
ній частині нігтьового ложа (в 90% хворих), кальцинозом, 
мікростомією, втягуванням губ, періоральною глибокою 
зморшкою, клювоподібним носом, феноменом Рейно, бо-
лісними язвами, остеомієлітом, автоампутацією пальців, 
ураженням внутрішніх органів.

За сучасною класифікацією вогнищеву склеродермію 
розподіляють на morphea та lichen sclerosus – запальні за-
хворювання шкіри, що неухильно спричиняють склероз.

Morphea (морфеа, локалізована 
склеродермія, вогнищева склеродермія)

Клінічні варіанти морфеа: округла бляшкова склеродер-
мія, лінійна склеродермія, вузлувата склеродермія, крапле-
подібна склеродермія, у вигляді удару шаблею, атрофодер-
мія Пазіні-П’єріні, геміатрофія обличчя Паррі-Ромберга).

Ключові ознаки Morphea: асиметричні склерозовані 
плями розміром 2-15 см; за активного процесу – фіоле-
това облямівка, за неактивного – гіперпігментація; склероз 
може захоплювати і гіподерму; захворювання не належить 
до системних; часто прогресує декілька років, потім регре-
сує (рис. 1).

Слід зазначити, що у 82% хворих на вогнищеву скле-
родермію виявлено антитіла, властиві системному склерозу, 
які після лікування (із часом) зникають.

Отже, відмінність системної склеродермії (системного 
склерозу) від вогнищевої склеродермії проявляється 
в   наявності феномена Рейно, а  також своїм початком 

із пальців кистей, симетричністю, просуванням до прокси-
мальних відділів кінцівок та ураженням внутрішніх орга-
нів. У 10% хворих на системний склероз рубцювання зу-
мовлює не лише спотворення, а й контрактури та затримку 
росту.

В разі вогнищевої склеродермії (морфеа) прояви збіль-
шуються з віком; жінки хворіють частіше (2,6:1), діти та під-
літки становлять 20% хворих. Клінічні варіанти морфеа: 
краплеподібна форма; атрофодермія Пазіні-П’єріні; глибока 
форма; вузлувата чи келоїдна форма; бульозна форма; лі-
нійна форма (рис. 2); синдром Паррі-Ромберга (геміатрофія 
обличчя Ромберга).

Рис. 2. Лінійна склеродермія

Глибока локалізована склеродермія передбачає появу 
її підшкірного варіанту, а також еозинофільного фасціїту, 
глибокої морфеа, калічної пансклеротичної морфеа.

Захворюваність на колагенообмежену склеродермію ста-
новить 3 випадки на 100 000 популяції щороку. Жінки хво-
ріють у 2,6 раза частіше за чоловіків, діти та підлітки серед 
цих хворих складають 20%. Вважають, що склероз шкіри 
за обмеженої склеродермії спричинено трьома патогене-
тичними факторами: судинними порушеннями, активацією 
Т-клітин і порушенням продукції сполучної тканини фібро-
бластами. Особливістю обмеженої склеродермії є наявність 
значної кількості клінічних варіантів.

Бляшкова (вогнищева) форма склеродермії може розта-
шовуватися на різних ділянках шкіри. Вогнища ураження 
мають округлу чи овальну форму; рідко – до декількох 
сантиметрів у діаметрі, в кількості від 1 до 7-10. Колір шкіри 
у вогнищах – жовтувато-білий, на периферії – рожево-буз-
ковий; з ліловоподібною облямівкою, який відображає 
прогрес процесу. В центрі бляшки визначається дерма-
тосклероз різного ступеня у вигляді ущільнення шкіри, 
воскоподібного сірого забарвлення або кольору слонової 
кістки; із гладкою блискучою поверхнею. Периферичний 
ріст бляшки та поява нових вогнищ відбуваються повільно. 
У вогнищах та на навколишніх ділянках шкіри в деяких 
випадках спостерігаються пігментація та телеангіектазії; 
ріст волосся на цих ділянках відсутній.

Незважаючи на низку імунологічних та метаболічних 
досліджень, залишається незрозумілою природа локального 
асиметричного запалення шкіри з подальшим склерозом. 
Продемонстровано, що факторами, які спричиняють скле-
роз шкіри, є судинні порушення, активація Т-клітин, зміна 
продукції сполучної тканини фібробластами.

Вивчалася роль у патогенезі вогнищевої склеродермії 
Borrelia burgdorferi (з урахуванням схожості початкової 
стадії морфеа з мігрувальною еритемою). В деяких роботах 
продемонстровано, що в низки хворих (це здебільшого 
мешканці Європи) обмежена склеродермія є проявом хво-
роби Лайма. Спірохета Borrelia burgdorferi зумовлює хво-
робу Лайма (чи бореліоз Лайма), що є полісистемним за-
хворюванням із класичними шкірними ознаками. Borrelia 
burgdorferi потрапляє до організму людини після укусу 
німфи чи (рідше) дорослого кліща. Факт укусу може бути 
непоміченим. Аргументами на користь асоціації цього збуд-
ника з обмеженою склеродермією (морфеа) є еритематозна 
облямівка, схожа на мігрувальну еритему, а також ефектив-
ність лікування пеніциліном. Отже, крім інфекційної теорії 
розвитку склеродермії, передбачається багатофакторний 
генез захворювання, зумовлений взаємодією низки неспри-
ятливих екзо- та ендогенних факторів.

У розділі «Вогнищева склеродермія», як уже зазначалося, 
розрізняють морфеа (бляшкова обмежена склеродермія) 
та склероатрофічний ліхен.

Склероатрофічний ліхен  
(лишай Цумбуша, хвороба білих 
плям, lichen sclerosus, крауроз вульви, 
ксеротичний облітерувальний ліхен)

Ключові клінічні ознаки склероатрофічного ліхену:
  склеротичні білі бляшки з епідермальною атрофією 
та фолікулярними пробками;

  частіше уражає геніталії;
  може спричинити рубцеве зарощення входу до піхви чи 
фімоз;

  може супроводжуватися сверблячкою;
  не спостерігається системних проявів (рис. 3).

Рис. 3. Склероатрофічний ліхен

В осіб жіночої статі склероатрофічний ліхен зустріча-
ється частіше (10:1); переважною локалізацією цієї форми 
осередкової склеродермії є аногенітальна сфера, уражена 
у 85% хворих. Хочу нагадати, що в літературі іноді згадують 
«крауроз». Це синонім склероатрофічного ліхену в разі 
аногенітальної локалізації. Найголовніша відмінна клінічна 
особливість склероатрофічного ліхену – дуже поверхова 
атрофія у вигляді дрібних плям порцеляново-білого ко-
льору (2-3 мм у діаметрі), що згодом зливаються в більші 
атрофічні ділянки (нагадує пергамент). Шкіра в ділянках 
атрофії – білого кольору, з блиском, легко можна взяти 
в складку (на відміну від морфеа). В ділянці геніталій (най-
частіше – в дівчаток) зазвичай одразу формується зливне 
вогнище, яке слід диференціювати з вітиліго (іноді – з вто-
ринною лейкодермою після поверхневої стрептодермії).

Отже, розуміння наявності двох різних захворювань 
із проявами склерозу шкіри дозволяє встановити пра-
вильний діагноз і визначити розуміння профілю фахівця, 
в якого пацієнт має спостерігатися та лікуватися. Лікування 
вогнищевої склеродермії з урахуванням досвіду дермато-
лога дозволяє зупинити процес.

Змусило мене писати про вогнищеву склеродермію деяке зміщення понять щодо 
склеродермії. Це є принциповим у клінічній роботі, в диференційній діагностиці,  
у визначенні профілю лікаря, який повинен займатися цією патологією. Висловлю свій погляд. 
На мою думку, це суттєво з огляду на те, що вогнищевою склеродермією має займатися 
дерматолог, а системною – ревматолог.

Л. Д. Калюжна

Рис. 1. Морфеа (вогнищева склеродермія)

ЗУ
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Хвороба сухого ока: мультидисциплінарна проблема  
в практиці лікаря-офтальмолога

Хвороба сухого ока (ХСО), відома також як сухий кератокон’юнктивіт, є однією 
з найпоширеніших проблем органів зору, що уражає від 5 до 10% осіб різних вікових груп.

Відповідно до визначення TFOS DEWS II, ХСО являє 
собою мультифакторіальне захворювання очної по-
верхні,  що характеризується порушенням гомеостазу 
слізної плівки та супроводжується офтальмологічними 
симптомами, в розвитку яких етіологічну роль відіграють 
порушення стабільності, гіперосмолярність слізної плівки, 
запалення й ушкодження очної поверхні, а також нейро-
сенсорні зміни [1].

У патогенезі ХСО вирішальне значення мають зниження 
продукції слізної рідини та надмірне її випаровування 
з кон’юнктивальної порожнини (рис.). Водночас лише 10% 
людей мають дефіцит водянистої рідини, тоді як у >80% 
спостерігається або гіпервипарний тип, пов’язаний із дис-
функцією мейбомієвих залоз, або комбінація обох [2].

ХСО може істотно вплинути на зір та якість життя паці-
єнтів, оскільки симптоми часто заважають повсякденній 
діяльності, як-от читанню, письму чи роботі за  комп’ютером. 

Показники поширеності коливаються від 5 до 50%, але мо-
жуть досягати й 75% серед дорослих осіб віком >40 років, 
причому найчастіше страждають жінки [3]. Серед молодих 
осіб віком від 18 до 45 років ХСО реєструється лише у 2,7% [4].

Окрім того, з моменту повномасштабного вторгення 
російських збройних сил в Україну питання лікування 
захворювань ока набуло ще більшої актуальності, оскільки 
значно підвищилася частота травм ока. Офтальмотравма-
тизм воєнного часу може бути спричинений численними 
факторами – від ударів тупими предметами та забоїв до 
перфорацій гострими предметами й опіків хімічними ре-
човинами. Лікування проводититься залежно від типу 
травми з використанням очних крапель з антибіотиками, 
проведенням складних хірургічних операцій тощо. Одним 
із найпоширеніших симптомів у реабілітаційному періоді 
після травм очей є саме пересихання слизової оболонки 
ока, що пов’язано із застосуванням певних лікарських 

засобів, у тому числі антибактеріальних, і пошкодженням 
нервових закінчень унаслідок травми.

Ключова мета лікування ХСО –  зменшення вираженості 
симптомів захворювання та запобігання потенційному 
ушкодженню поверхні ока. Під час обрання терапії важ-
ливо керуватись як стадією захворювання, так і особли-
востями симптоматичних проявів у конкретного пацієнта. 
На сучасному етапі пацієнтам доступні декілька варіантів 
лікування (залежно від тяжкості їхніх симптомів). Один 
з основних методів терапії –  застосування різних замін-
ників слізної рідини, зокрема препаратів штучної сльози, 
які є базовими для зволоження очної поверхні; їх призна-
чають у вигляді інстиляцій у кон’юнктивальну порожнину 
з частотою від 2 до 6 р/добу. Фармакологічний ефект цієї 
групи засобів зумовлений дією на муциновий і водний 
шари прерогівкової слізної плівки. Полімери (похідні ме-
тилцелюлози та гіалуронової кислоти, полівініловий спирт, 
полівінілпіролідон тощо), що входять до їхнього складу, 
змішуються з нативною сльозою й утворюють власну пре-
роговичну слізну плівку [5].

Одним із  найпоширеніших компонентів сучасних 
сльозо замінників є гіалуронова кислота (ГК) та її похідні 
(гіалуронат натрію – ГН), котра являє собою несульфато-
ваний глікозаміноглікан, який входить до складу тканин 
організму (сполучної, епітеліальної, нервової), виконує 
функцію основного компонента позаклітинного матриксу, 
міститься в багатьох біологічних рідинах і відіграє важ-
ливу роль у гідродинаміці багатьох тканин. В оці ГК ви-
являється у склоподібному тілі, волозі передньої камери 
та сполучній тканині кута передньої камери [6]. ГК має 
такі хімічні характеристики, як висока в’язко еластичність, 
мукоадгезивність і здатність зв’язувати молекули води, що 
сприяє уповільненому випаровуванню рідини з поверхні 
ока, а це, своєю чергою, створює умови для формування 
стабільної слізної плівки, забезпечуючи в такий спосіб 
суб’єктивний комфорт із боку очей. 

Як сльозозамінник ГК використовується в офтальмології 
з початку 1990-х років [7]. І сьогодні результати численних 
досліджень підтвердили ефективність застосування ГК і ГН 
у разі захворювань ока, в т. ч. за ХСО. У метааналізі Y. J. Yang 
і співавт. (2021) продемонстровано, що очні краплі з ГК за-
безпечують кращі результати лікування ХСО порівняно 
з очними крап лями без ГК, у т. ч. звичайний фізіологічний 
розчин, а також препарати штучної сльози [8]. Результати 
іншого систематичного огляду та метааналізу B. C. Ang і спі-
вавт. (2017), в якому оцінювали ефективність сльозозамін-
ників у разі ХСО, продемонстрували, що ГК-вмісні засоби 
мають вищу ефективність щодо зменшення забарвлення 
рогівки й вираженості симптомів ХСО [9]. 

На ринку України краплі та мазь на основі ГК пред-
ставлені, зокрема, лінійкою засобів  Гілайс®, яка включає 
розчин  Гілайс® і мазь  Гілайс® Кеа.  Гілайс® –  0,4% офталь-
мологічний розчин ГН високої молекулярної маси, що 
завдяки своїм мукоміметичним, мукоадгезивним і в’яз-
копружним властивостям забезпечує стабільність слізної 
плівки, а також комфорт поверхні ока та сприяє усуненню 
симптомів ХСО.  Гілайс® Кеа –  стерильна офтальмологічна 
ізотонічна мазь з 0,4% ГН, яка завдяки в’язкій структурі за-
безпечує тривале утримання на поверхні ока та зволоження 
й захисну дію навіть під час сну.

Список літератури знаходиться в редакції.

Підготувала Ганна Хиць ЗУ
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Рис. Сучасні уявлення про патогенез ХСО
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Око дає ключ до ранньої діагностики підступних 
судинних захворювань

Спеціальне програмне забезпечення, яке розробили вчені з Боннського універ-
ситету (Німеччина), може допомогти виявляти судинні зміни в пацієнтів із захво-
рюванням периферичних артерій, у тому числі на ранніх стадіях.

Міждисциплінарний проєкт кафедри інформатики Боннського університету 
та кафедри офтальмології та кардіологічного центру Університетської клініки 
Бонна присвячено ранній діагностиці атеросклерозу за допомогою алгоритму, 
який використовує фотографічні зображення ока – органа, зазвичай не пов’яза-
ного із захворюванням периферичних артерій. Поети вважають очі дзеркалом 
душі, але більш прозаїчно їх можна назвати й вікнами до наших судин. Очне 
дно дуже добре кровопостачається. Це необхідно для того, щоб понад 100 млн 
 фоторецепторів сітківки та пов’язаних із ними нервових клітин могли виконувати 
свою роботу.

Для виявлення ранніх судинних змін вчені використовували зображення для 
обробки нейронною мережею, тобто програмним забезпеченням, робота якого 
змодельована за прикладом людського мозку. Якщо така нейронна мережа 
навчається на фотографіях, зміст яких відомий комп’ютеру, згодом вона зможе 
розпізнавати сенс нових фотографій, які раніше не вивчала. Тому дослідники 
спочатку провели попереднє тренування з іншим захворюванням, яке уражає 
судини ока, використовуючи 80 тис. зображень.

«Навчена» нейронна мережа з дивовижною точністю «діагностувала» дослі-
джувані знімки, розрізняючи фотографії очей пацієнта із захворюванням перифе-
ричних артерій від зображень очей здорової людини. «Було вірно ідентифіковано 
80% осіб із захворюваннями периферичних артерій. Це гарний показник, оскільки 
навіть досвідчені офтальмологи не можуть виявити захворювання периферичних 
артерій на зображеннях очного дна», – зазначають дослідники.

У ході подальших аналізів учені змогли показати, що нейронна мережа приді-
ляє особливу увагу великим судинам у задній частині ока під час оцінки. Однак 
для досягнення найкращого можливого результату метод потребує цифрових 
зображень із досить високою розподільною здатністю. Тож дослідники споді-
ваються ще більше покращити продуктивність свого методу в майбутньому. 
Для цього вони планують співпрацювати із центрами офтальмології та судин-
ної медицини по всьому світу, які нададуть додаткові зображення очного дна. 
 Довгострокова мета полягає в тому, щоб розробити простий, швидкий та надій-
ний метод діагностики, котрий не потребує супутніх процедур, як-от введення 
очних крапель.

Джерело: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220211102610.htm

Час, який немовлята проводять перед екраном,  
підвищує ризик аутизму

За підсумками аналізу даних понад 80 тис. дітей, в однорічних хлопчиків, які пе-
ребували перед екраном щонайменше 2 години на день, було значно більше шансів 
мати розлад аутистичного спектра (РАС) у трирічному віці.

Всесвітня організація охорони здоров’я та Американська академія педіатрії 
не рекомендують проводити час перед екраном немовлятам, які ще не досягли віку 
18 міс. У дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Pediatrics, вчені з Університету 
Яманасі (Японія) та члени Японської групи вивчення навколишнього середовища 
залучали вагітних у період із 2011 по 2014 рік; дані були проаналізовані в грудні 
2020 року. Остаточна популяція дослідження включала 84 030 пар матерів і дітей.

Екранний час однорічних дітей оцінювали за допомогою анкети, в якій матерів про-
сили повідомити, скільки годин вони дозволяли своїй дитині дивитися телевізор або 
DVD щодня. Основним результатом став діагноз РАС, встановлений саме у віці 3 років.

Загалом 330 дітям у трирічному віці було встановлено діагноз РАС, тобто його 
поширеність становила 0,4%. Частка дітей з аутизмом віком 3 роки збільшувалася 
пропорційно збільшенню часу, проведеного перед екраном, у віці 1 року (5,8%, 
22,3%, 30,2% і 31,7% для дітей, які не проводять час перед екраном, проводять 
менше 1 години, від 1 до 2 годин та від 2 до 4 годин відповідно).

Частка дітей із діагнозом РАС, які щоденно проводили перед екраном 4 години або 
більше, становила 10%. Більший час перед екраном однорічних дітей був пов’язаний 
із вищими шансами розвитку РАС у хлопчиків (76%), але не у дівчаток (24%).

Дослідники відзначили, що час перед екраном у трирічних дітей не був пов’яза-
ний із діагностикою аутизму в цьому віці, оскільки вплив факторів навколишнього 
середовища на розвиток мозку змінюється з віком.

Учені зазначили, що результати дослідження були обмежені кількома факторами, 
включно із залежністю від батьківських звітів про час, проведений перед екраном, 
а також можливістю упередженості звітів. Інші обмеження включали можливу про-
пущену діагностику легких випадків РАС у 3 роки, а також нездатність ураховувати 
такі змінні, як середовище догляду за дітьми, умови життя, захворювання, генетика 
та інвалідність.

Водночас результати були підкріплені великою кількістю досліджуваної популяції 
та вивченням екранного часу в ранньому дитинстві, зазначають вчені. Потрібні до-
даткові дослідження, щоб вивчити інші фактори, які сприяють зв’язку між РАС і часом 
перед екраном, але, враховуючи швидке зростання використання пристроїв у дітей, 
необхідно переглянути його вплив на здоров’я немовлят і контролювати надмірний 
час перед екраном.

Джерело: https://www.medscape.com/viewarticle/967949?src

За матеріалами спеціалізованого медичного порталу Health-ua.com
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З Днем
медичного працівника!

Цього року українські лікарі відзначають
професійне свято під свист ворожих куль

і звуки сирен. Попри обстріли й руйнування,
іноді попри брак найнеобхіднішого обладнання
й ліків медики щодня рятують життя – оперують, 

спостерігають, консультують, виписують рецепти.
Словом, роблять усе можливе,

щоб на рідну землю повернулися
мир і спокій.  

Для нас велика честь допомагати
цим мужнім людям, надаючи нові

наукові дані та розбори практичних кейсів
з усіх сфер медичної науки.

Завжди поряд 
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Електронні пристрої для припинення куріння:
дискусія набирає обертів

Електронні сигарети – портативні електронні вейп-пристрої, що виробляють 
аерозоль, утворений нагріванням рідини. Курці використовують системи 
нагрівання тютюну (СНТ) та електронні сигарети для заміни чи зменшення 
куріння сигарет, проте деякі організації, у т. ч. Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ), неурядові організації і політики висловлюються проти цього 
з аргументами щодо відсутності доказів ефективності та безпеки.  
Чи є безпечними та ефективними ці пристрої? Про глобальну пандемію куріння 
й доцільність застосування СНТ та електронних сигарет у боротьбі з цією 
шкідливою звичкою ми поспілкувалися з колишніми експертами ВООЗ у сфері 
боротьби з тютюном Ruth Bonita Beaglehole та Robert Beaglehole.

Ruth Bonita Beaglehole

Robert Beaglehole

  За даними ВООЗ, якою є динаміка 
зниження тютюнокуріння в світі?

– Сучасні стратегії, спрямовані на бо-
ротьбу з курінням, працюють повільно. 
Останнім часом загальна кількість кур-
ців у світі зменшилася (як і показники 
смертності від цієї шкідливої звички). 
За даними четвертої доповіді ВООЗ про 
міжнародні тенденції щодо тютюно-
куріння, в 2020 році кількість курців 
у всьому світі оцінювалася в 1,3 млрд, 
тоді як у 2015 році відповідний показ-
ник становив 1,32 млрд. Це непоганий 
результат, однак 22,3% світового насе-
лення все ще вживають тютюнові ви-
роби: 36,7% усіх чоловіків і 7,8% жінок. 
Слід зазначити, що на сьогодні ≈80% 
курців (≈1  млрд осіб) проживають 
у країнах із низьким і середнім рівнем 
доходу.

Наразі зниження кількості курців 
у світовому масштабі має приблизну ди-
наміку, зображену на рисунку.

Однак передбачається,  що згодом 
викорінення куріння сповільниться, 
а це потребує проведення інтенсивнішої 
роботи із пропаганди здорового способу 
життя на рівні окремих країн.

Л и ше ча с т и на  к р а ї н  у х в а л и л а 
комплекс ний пакет рішень відповідно 
до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби 
з  тютюнокурінням (WHO Framework 
Convention on Tobacco Control, FCTC), 
а також стратегію MPOWER, які містять 
заходи щодо оподаткування, закони про 
заборону куріння, заборону реклами 
та спонсорства, лікування тютюнової 
залежності.

MPOWER – програма, спрямована 
на надання допомоги для впровадження 
ефективних заходів щодо зниження по-
питу на вживання тютюну, основні по-
ложення котрої передбачають:

  M – моніторинг споживання тю-
тюну та профілактичних заходів;
 Р – захист людей від тютюнового 

диму;

  О – надання допомоги у припиненні 
вживання тютюну;
  W – попередження про небезпеки, 
пов’язані з тютюном;
  Е – контроль за дотриманням зако-
нодавства про заборону реклами, 
спонсорства та стимулювання про-
дажу тютюнових виробів;

   R – підвищення податків на тютю-
нові вироби.

Як за значено в  Доповіді ВООЗ, 
із 2017 року вже 102 країни повністю ре-
алізували ≥1 пункту MPOWER. За цей 
період у >4 рази зросла кількість людей, 
охоплених хоча  б одним із  заходів 
MPOWER (5,3 млрд осіб).

Реалізація цієї політики має залиша-
тися пріоритетом, особливо в  регіоні 
Південно- Східної Азії, де кількість курців 
складає 29% населення, а також у Китаї, 
Індії та Індонезії, де проживає майже по-
ловина всіх споживачів тютюну у світі.

Уряди країн, що намагаються бо-
ротися з  тютюнокурінням, можуть 

взяти за  приклад Великобританію, 
де досить активно функціонує відома 
британська організація боротьби з ку-
рінням – Action on Smoking and Health 
(ASH), заснована в 1971 році. На той 
час у  Великобританії ⅔ чоловіків і  4 
із 10 жінок курили. У 2021 році лише 
кожна 6-та людина курила сигарети. 
Великобританія досягла такого зни-
ження щорічним підвищенням опо-
даткування тютюнових виробів (вище 
за рівень інфляції) із упровадженням 
комплексних законів про заборону тю-
тюнового диму та створенням дієвої 
системи з боротьби з контрабандою си-
гаретної продукції. У Великобританіїї 
також пропонуються різні види допо-
моги курцям, як-от психологічна або 
нікотинозамісна. Рекомендації також 
можуть включати перехід на електро-
нні сигарети у разі, якщо інші стратегії 
допомоги зазнали невдачі.

Поряд із Великобританією, яка на сьо-
годні є лідером зі зниження поширеності 

куріння, непоганих результатів досягли 
Австралія та Нова Зеландія.

  Чому боротьба з  тютюнокурін-
ням майже не працює у більшості 
країн світу?

– Наразі стратегія MPOWER (загалом 
це непоганий шаблон для відтворення) 
є дієвішою в розвинених країнах. Утім, 
для більшості країн з обмеженою ре-
гуляторною політикою її ефективність 
зменшується. Одним із факторів широ-
кої поширеності куріння є легка доступ-
ність сигарет. 

  Які зміни в  політиці ВООЗ мо-
жуть допомогти зменшити показ-
ники куріння в регіонах, де по-
точна стратегія зазнала невдачі?

– На мою думку, в тих країнах, де про-
грами FCTC і MPOWER є неефектив-
ними, стратегія боротьби з тютюноку-
рінням має передбачати перехід на аль-
тернативні та безпечніші для здоров’я 
способи доставки нікотину, наприклад 
СНТ та електронні сигарети.

Рис. Світові тенденції поширеності вживання тютюну серед осіб віком від 15 років
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  Чи є безпечними згадані про-
дукти? Чи дозволяють вони від-
мовитися від вживання звичай-
них сигарет?

На  думку представників Служби 
громадського здоров’я Великобританії, 
електронні системи доставки нікотину 
є на 95% менш шкідливими порівняно 
зі звичайними сигаретами, а отже, дають 
змогу курцю замінити більш шкідливі 
сигарети на продукти зі значно меншою 
шкодою. Крім того, у країнах із висо-
кими податковими ставками та акцизами 
на тютюнові вироби електронні сигарети 
можуть бути значно дешевшими порів-
няно зі звичайними сигаретами.

Найактуальнішою інформацією сто-
совно безпечності електронних сигарет 
є  результати метааналізу J. Hartmann-
Boyce та співавт. (2021), що містив 61 за-
вершене дослідження. До огляду було вне-
сено рандомізовані контрольовані випро-
бування (34) і рандомізовані перехресні 
дослідження, під час проведення яких 
курців рандомізували на використання 
електронних сигарет або контроль. Також 
проводили неконтрольовані інтервенційні 
випробування, під час котрих усі учас-
ники використовували електронні сига-
рети. Критерієм залучення до досліджень 
була наявність звіту щодо утримання від 
куріння сигарет протягом ≥6 міс та/або 
даних стосовно небажаних подій чи інших 
показників безпеки при використанні 
електронних сигарет упродовж ≥1 тиж.

Основними кінцевими точками були 
утримання від куріння після щонай-
менше 6 міс спостереження, побічні 
явища та серйозні побічні явища. Вто-
ринні результати включали частку 
людей, котрі все ще користуються до-
сліджуваним продуктом (електронними 
сигаретами чи фармакотерапією) через 
≥6 міс після рандомізації або початку ви-
користання електронних сигарет.

Автори метааналізу дійшли такого 
висновку: існують докази помірної сили, 
котрі доводять, що електронні сигарети 
з нікотином підвищують рівень відмови 
від куріння порівняно з нікотинзамісною 
терапією та електронними сигаретами 
без нікотину.

Найпоширенішими побічними ефек-
тами були подразнення горла / рота, го-
ловний біль, кашель, нудота, яка мала 
тенденцію зникати за тривалого засто-
сування. Достовірної різниці у частоті 
небажаних явищ між нікотиновими 
та ненікотиновими електронними сига-
ретами (а також іншими маркерами без-
пеки) не  спостерігалося.  Загальна частота 
серйозних побічних ефектів була низь-
кою в усіх групах дослідження. Докази 
шкідливості електронних сигарет із ні-
котином були відсутні, втім, тривалість 
спостережень була незначною (найдовше 
спостереження тривало 2 роки).

  Чому сьогодні чимало тих, хто 
негативно ставиться до СНТ 
та електронних сигарет? Чи є об-
ґру нтованими занепокоєння 
щодо поширення вживання цих 
продуктів серед молоді?

– Тема вживання СНТ та електронних 
сигарет – дискусійна; ті, хто негативно 
ставиться до неї, зосереджуються на ри-
зиках СНТ та електронних сигарет для 
молоді, тоді як прихильники наголошу-
ють на  їхньому потенціалі, щоб допо-
могти курцям відмовитися від куріння. 
Більшість американських організацій 
з охорони здоров’я, засоби масової інфор-
мації та політики зосереджені насампе-
ред на ризиках для молоді; через їхні по-
відомлення велика частка громадськості, 
в т. ч. більшість курців, наразі вважає ви-
користання СНТ та елект ронних сигарет 
не менш небезпечним, ніж куріння. Втім, 
такі заклики не відповідають дійсності. 
Навпаки, науковці у сферах медицини 
та інновацій дійшли висновку, що вико-
ристання СНТ та електронних сигарет є 
набагато безпечнішим за куріння. Полі-
тика, що спрямована на скорочення вжи-
вання цих продуктів підлітками, може 
також зменшити їх використання дорос-
лими курцями під час спроб відмовитися 
від куріння. Оскільки результати дослі-
джень свідчать про те, що використання 
СНТ та електронних сигарет може під-
вищити шанси відмовитися від куріння, 
чимало фахівців заохочують медичну 
спільноту, засоби масової інформації 
та політиків ретельніше зважувати на 
потенціал їх застосування для зниження 
смертності, пов’язаної з курінням серед 
дорослих.

Отже, наразі існує необхідність збалан-
сувати обґрунтовані занепокоєння щодо 
ризиків для молоді з потенційними виго-
дами від припинення куріння серед дорос-
лих, а тотальне обмеження доступу до СНТ 
та електронних сигарет не є корисним.

Сьогодні Благодійний фонд Bloomberg, 
що належить всесвітньо відомому аме-
рика нськом у м і льярдеру Ма йк л у 
Блумбергу, через неурядову організацію 
TFC розгорнув глобальну антивейпінгову 
ініціативу – кампанія за майбутнє дітей 
без тютюну (Campaign for Tobacco Free 
Kids). Значна частина діяльності у рам-
ках кампанії зосереджена на забороні чи 
суворому обмеженні на законодавчому 
рівні технологій, які зменшують шкоду 
від куріння. Особливо активна діяльність 
прослідковується в країнах, що розви-
ваються, як-от Індія, Філіппіни, Китай, 
Бразилія, Перу, Уругвай, Уганда, Ніге-
рія, Кенія тощо. Яскравим прикладом 
є нещодавні заборони вейпінгу в Мек-
сиці та на Філіппінах. Ці країни ухвалю-
ють відповідні закони в обмін на значні 
гранти, які є суттєвим доповненням 
до їхніх внутрішніх бюджетів. Як зазна-
чила Мішель Мінтон (Інститут конку-
рентних підприємств), ціль стратегії кам-
панії – насамперед перемога в політичних 
битвах без урахування того, чи зумовить 
це фактичне зменшення рівня куріння.

Насправді заборона СНТ та електрон-
них сигарет може мати значно гірші на-
слідки. Не слід забувати, що й куріння 
звичайних сигарет у середовищі підлітків 
є досить поширеним явищем, тому від-
сутність альтернатив лише  спричинить 
те, що підлітки вживатимуть звичайні 
сигарети. Тут не можна не погодитися 

з думкою колишнього декана медичної 
школи Мічиганського університету, який 
стверджує, що до гри залучаються пи-
тання класової та соціальної справедли-
вості. Згідно з результатами опитувань, 
багато підлітків, які користуються інно-
ваційними пристроями доставки ніко-
тину,  походять із заможних сімей Ман-
хеттену та Силіконової долини. Навпаки, 
переважна більшість підлітків-курців 
належать до нижчих соціально-еконо-
мічних верств населення США.

Інноваційні технології доставки ніко-
тину продемонстрували свій потенціал 
як засоби, що допомагають кинути ку-
рити; також вони були рекомендовані 
міністерствами охорони здоров’я Вели-
кобританії та Нової Зеландії. Отже, дивує 
те, що Рамкова конвенція про боротьбу 
з тютюном і ВООЗ ставлять на один ща-
бель з тютюновими виробами іннова-
ційні пристрої для доставки нікотину, 
а також інші альтернативи, які не містять 
тютюну. На думку багатьох відомих екс-
пертів, зокрема Клайва Бейтса, повідом-
лення ВООЗ щодо СНТ та електронних 
сигарет є однобоким, оманливим і шкід-
ливим. Водночас ті, хто негативно ста-
виться до вейпінгу, часто наводять аргу-
менти на кшталт «СНТ та електронні си-
гарети є воротами до куріння» або «СНТ 
та електронні сигарети – неефективний 
засіб відмови від куріння». Навряд чи 
такі висловлювання є обґрунтованими, 
оскільки за рівнем негативного впливу 
на здоров’я людини сучасні пристрої до-
ставки нікотину взагалі не можна порів-
няти з курінням.

  Наскільки активною є діяльність 
ВООЗ щодо заборони СНТ та 
електронних сигарет?

– Наразі ВООЗ закликає до заборони 
всіх новітніх електронних пристроїв, 
і її діяльність в цьому сенсі є досить про-
дуктивною. Минулоріч ВООЗ нагородила 
міністра охорони здоров’я Індії (доктора 
Харшу Вардхану) за впровадження за-
борони на СНТ та електронні сигарети. 
І це відбувається в країні, де ≈30% до-
рослих споживають тютюнові вироби, 
а ≈1,2 млн людей щороку помирають від 
хвороб, пов’язаних з курінням.

Сьогодні за сприяння ВООЗ та інших 
громадських організацій заборона на ви-
користання електронних сигарет діє 
в ≈40 країнах світу, в т. ч. в Індії, Бразилії, 
Аргентині та Мексиці. Яких результатів 
буде досягнуто – покаже час. Утім, здо-
ровий глузд підказує, що нічим хорошим 
це не закінчиться.

  Із чим пов’язане негативне став-
лення ВООЗ і багатьох громад-
ських організацій до вживання 
СНТ та електронних сигарет?

– У нашій розмові ми вже згадували 
Майкла Блумберга та його фонд; у всьому 
світі благодійні організації та  окремі 
групи, яким він надає мільйони доларів, 
стали своєрідним приватним урядом, що 
впливає на керівників держав, фінансує 
заробітну плату державних службовців 
у сфері охорони здоров’я, а також ініціює 

 законодавство, котре згодом вноситься 
до законодавчих органів.

Деякі з цих організацій безпосередньо 
очолюються та контролюються благодій-
ним фондом Bloomberg, у т. ч. Bloomberg 
Philanthropies, але більшість – це різні агі-
таційні групи, які значною мірою покла-
даються на фінансування та керівництво 
нью-йоркського мільярдера, включаючи 
ті, що зосереджені на навколишньому се-
редовищі, освіті, громадському здоров’ї, 
контролі за курінням.

Серед засобів впливу використову-
ються прямі виплати державним органам 
і службовцям охорони здоров’я за впро-
вадження відповідних законів та регуля-
цій. Оскільки країни, що розвиваються, 
витрачають на заходи та програми охо-
рони здоров’я менше за розвинені країни, 
іноземні неприбуткові організації, котрі 
пропонують мільйони доларів в обмін 
на просування і запровадження конкрет-
них законодавчих ініціатив, отримують 
величезний вплив.

Отже, замість ґрунтування на фактич-
ному внутрішньому демократичному по-
питі ці країни ухвалюють закони в обмін 
на гранти, у т. ч. заборони на аромати-
затори та технології вейпінгу. Слід зга-
дати, що благодійні організації Майкла 
Блумберга витратили майже 700 млн до-
ларів у всьому світі на реалізацію схожих 
заходів.

Наскільки заслуга  чи провина на-
лежить Блумбергу та його союзникам, 
складно сказати. Потрібна команда 
дослідників, щоб відстежити вплив 
Bloomberg, країну за країною, але, без 
сумніву, цей вплив величезний. Робота 
фінансованих Bloomberg груп нещо-
давно допомогла переконати обраних 
посадових осіб у 4 штатах (Нью-Йорк, 
Нью-Джерсі, Массачусетс, Род-Айленд) 
заборонити ароматизовані електронні 
сигарети.

Найбільше, на мою думку, шкодять 
відносини між Bloomberg і ВООЗ, яка 
дуже поважає Майкла Блумберга. Слід 
зазначити,  що ВООЗ йому присвоїла 
звання глобального посла з  неінфек-
ційних захворювань. У свою чергу, він 
щедро профінансував ВООЗ багатьма 
мільйонами доларів на  різноманітні 
проєкти, в т. ч. виділив 5 млн доларів 
на її роботу з боротьби з тютюнопалін-
ням у 2019 році.

  Здається, що в найближчому май-
бутньому про СНТ та електронні 
сигарети взагалі доведеться за-
бути. Чи дійсно це так?

– У всьому світі кількість країн, які 
запровадили заборону на СНТ та елект-
ронні сигарети за останні декілька років, 
значно скоротилася. Розуміючи безглу-
здість цієї практики, багато країн на-
магаються скасовувати такі заборони. 
Зокрема, це роблять у багатьох штатах 
та містах США, користуючись законо-
давством про місцеве самоврядування. 
Нещодавно штат Колорадо відмовився 
від заборони цих продуктів.

Підготував В’ячеслав Килимчук



26

АЛЕРГОЛОГІЯ
АсПЕКТИ ЛІКуВАННЯ

№ 4 (521) • Червень 2022 р.

Респіраторні алергози

З доповіддю «Бронхообструкція: чи 
завжди вона є ознакою респіратор-
них алергозів?» виступила завіду-
вачка кафедри внутрішньої меди-
цини № 1 Дніпровського держав-
ного медичного університету, 
доктор медичних наук, професор 
Людмила Іванівна Конопкіна. 
Людмила Іванівна нагадала,  що 
в патогенезі алергії основну роль ві-
діграє виникнення комплексу «ан-

тиген-антитіло», який і провокує активацію імунокомпе-
тентних клітин (зокрема, алергенспецифічних лімфоцитів), 
унаслідок чого з’являються запальні процеси шкіри та сли-
зової оболонки респіраторних шляхів, що зумовлюють 
клінічні симптоми, характерні для алергічного риніту (АР) 
і бронхіальної астми (БА).

Основною клініко-патогенетичною ознакою БА є брон-
хообструктивний синдром (БОС). Це збірний термін, який 
містить симптомокомплекс клінічних проявів порушення 
бронхіальної прохідності та характеризується звужен-
ням або оклюзією дихальних шляхів. Отже, БОС може 
мати як функціональний (зворотний), так і органічний 
(незворотний) характер. Найпоширеніша причина БОС 
органічної природи – хронічне обструктивне захворю-
вання легень (ХОЗЛ), яке характеризується розвитком 
аномалій дихальних шляхів та/або альвеол, спричинених 
здебільшого тривалим впливом шкідливих часток і газів. 
Хронічне запалення, що лежить в основі цього захворю-
вання, зумовлює структурні зміни та звуження дрібних 
повітропровідних шляхів.

Клінічна симптоматика БА та ХОЗЛ за певних умов може 
бути схожою. Так, хронічне запалення, яке спостерігається 
в пацієнтів із недостатнім контролем БА, із часом зумов-
лює розвиток набряку слизової оболонки бронхів, а також 
формування фіброзу базальної мембрани. Описані зміни 
сприяють втраті ефективності бронхолітиків, а перебіг БА 
починає нагадувати перебіг ХОЗЛ.

На сьогодні маємо можливість впливати на всі патоге-
нетичні ланки бронхообструкції у разі БА та ХОЗЛ за ра-
хунок усунення бронхоспазму, а також зменшення проявів 
запалення. Згідно з міжнародними настановами, під час 
лікування бронхообструктивних захворювань рекомен-
дується застосовувати як бронхолітики, так і інгаляційні 
кортикостероїди (ІКС).

У настанові GINA (2021) більше не рекомендується вико-
ристовувати лише β2-агоністи короткої дії (БАКД) на «схо-
динці 1» хворим на БА дорослим і підліткам, оскільки 
це спричиняє розвиток тяжких загострень захворювання. 
Всі пацієнти з БА повинні застосовувати ІКС.

В Україні поширеною комбінацією БАКД та  ІКС 
є будесонід із формотеролом у доставковому пристрої 
Ізіхейлер (препарат Буфомікс). Саме таку комбінацію ре-
комендують застосовувати в пацієнтів із ХОЗЛ групи D 
(рекомендації GOLD, 2021).

У разі тяжких загострень БА та ХОЗЛ обов’язковим 
компонентом лікування є небулайзерна терапія. Слід 
ураховувати, що багатодозові флакони можуть сприяти 
забрудненню небулайзерів і бути джерелом нозокоміаль-
ної інфекції, тому сьогодні перевага надається викорис-
танню стерильних однодозових контейнерів. Також важ-
ливо, щоб препарати для небулайзерної терапії не містили 
консервантів, які самі собою здатні зумовлювати брон-
хоспазм. Зазначеним вимогам відповідають препарати 
Небутамол (сальбутамол) і Небуфлюзон (флютиказону 
пропіонат).

Президент Асоціації алергологів 
України, професор кафедри фтизі-
атрії і пульмонології Національ-
ного університету охорони здо-
ров’я України ім.  П. Л. Шупика 
(м.  К иї в) С ергі й Ві кторови ч 
 Зайков провів огляд оновлених ре-
комендацій Глобальної стратегії 
з лікування та профілактики астми 
(G lob a l  S t r a t e g y  for  A s t h m a 
Management and Prevention, GINA, 

2022) і звернув увагу, що ≈55% пацієнтів мають неконтро-
льовану БА, незважаючи на великий вибір ефективних 
та безпечних препаратів. Це пов’язують з надмірною залеж-
ністю від БАКД, тоді як препарати для підтримувальної 
протизапальної терапії часто ігноруються пацієнтами. 
Початок лікування БА за допомогою БАКД «привчає» па-
цієнта розглядати їх як основне лікування захворювання.

Раніше вважалося, що БА – хвороба бронхоконстрикції, 
отже, вона потребує насамперед симптоматичної терапії. 
Однак такий підхід виявився помилковим. Пізніше з’ясу-
валося, що БА є насамперед хронічним запальним захво-
рюванням дихальних шляхів, а часте використання БАКД 
сприяє погіршенню його перебігу. Зокрема, було продемон-
стровано, що регулярне застосування БАКД навіть упро-
довж 1-2 тиж спричиняє збільшення гіперреактивності 
дихальних шляхів, зниження бронходилататорного ефекту 
препарату, посилення запального процесу.

GINA пропонує розглядати 2 шляхи лікування БА 
на всіх кроках її тяжкості.

Шлях 1 (з низькою дозою комбінації ІКС/формотерол, 
за потреби) вважається кращою стратегією лікування. 
Застосування цього режиму за потреби зменшує ризик 
загострень порівняно з використанням БАКД за потреби 
(з аналогічним контролем симптомів і показниками функ-
ції легень).

Шлях 2, котрий передбачає застосування БАКД 
за  потреби, є альтернативним підходом; його слід вико-
ристовувати, коли шлях 1 неможливий або не є переваж-
ним для пацієнта без загострень на поточній контролю-
вальній терапії.

Шлях 1 (переважна терапія) застосовують, якщо хворий 
на будь-якому етапі лікування має симптоми БА. Пацієнт 
використовує низьку дозу ІКС/формотерол в одному ін-
галяторі для полегшення симптомів БА, а на кроках 3-5 
приймає ІКС/формотерол як щоденну контролювальну 
терапію.

Шлях 2 (альтернативна терапія) застосовують тоді, коли 
на кроці 1 пацієнт приймає БАКД для полегшення симпто-
мів і низьку дозу ІКС одразу після БАКД лише в разі появи 
симптомів у комбінованому інгаляторі з ІКС (чи в окре-
мих інгаляторах). На кроках 2-5 хворий щодня регулярно 
приймає препарати, що містять ІКС, ІКС/БАТД і БАКД 
(окремо) для полегшення симптомів.

Фіксована комбінація формотерол/будесонід в од-
ному інгаляторі (препарат Буфомікс Ізіхейлер) з успіхом 
використовується в режимах як базисної, так і симпто-
матичної терапії. Препарат швидко усуває симптоми 
та забезпечує потужну протизапальну дію в дихальних 
шляхах. Буфомікс Ізіхейлер зручний та простий у вико-
ристанні, а також є доступним за вартістю для більшості 
пацієнтів.

З майстер-класом «Алергічний риніт» слухачів ознайо-
мила завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії № 2 
Харківського національного медичного університету, 

доктор медичних наук,  професор 
Вікторія  Анатоліївна Клименко. 
Доповідачка зазначила, що остан-
німи роками значною проблемою 
є низький рівень діагностики АР. 
Лише 1 із 40-60 осіб із симптомами 
АР звертається по медичну допо-
могу, тому вони не отримують адек-
ватного лікування, що згодом може 
спричинити серйозні наслідки. 
Добре відомо, що АР часто (у 20-50% 

випадків) супроводжується розвитком атопічного маршу 
з подальшим формуванням БА.

У світі найвідомішим настановним документом з ліку-
вання АР є рекомендації робочої групи ARIA (Allergic Rhinitis 
and Its Impact on Asthma), оновлені у 2020 році. Ці рекомен-
дації створено з урахуванням оцінки й експертизи ступеня 
обґрунтованості клінічних рекомендацій (GRADE) з огляду 
на сучасну доказову базу, отриману в умовах реальної клі-
нічної практики. В документі наголошується, що обрання 
фармакотерапії для пацієнтів з АР спрямовано на досягнення 
контролю захворювання та залежить від багатьох факторів: 
віку, особистих уподобань пацієнта, клінічної симптоматики, 
ступеня її вираженості, наявності супутніх захворювань, 
ефективності й безпеки лікарських засобів, швидкості реа-
лізації їхнього ефекту, впливу на сон і працездатність тощо.

Рекомендації ARIA (2020) передбачають покроковий підхід 
(5 кроків) у лікуванні АР, тобто збільшення обсягу терапії 
у разі загострення захворювання, отже, й зменшення обсягу 
терапії за хорошого контролю симптомів АР. На першому 
кроці лікування АР можна використовувати крок 1 – несе-
дативні Н1-антигістамінові препарати, антилейкотрієнові 
препарати чи кромони (інтраназально або кон’юнктивально).

Крок 2 – інтраназальні кортикостероїди (ІНКС).
Крок 3 – ІНКС + азеластин (інтраназально).
Крок 4 – пероральні кортикостероїди чи додаткове лі-

кування.
Крок 5 – скерування до алерголога й алергенспецифічна 

імунотерапія.
Новим у рекомендаціях є визначення тяжкості АР на ос-

нові 10-бальної візуально-аналогової шкали.
Вікторія Анатоліївна зазначила, що важливе місце в роз-

витку та прогресуванні АР має стан респіраторного епі-
телію, який є основним бар’єром на шляху проникнення 
алергенів. Бар’єрна дисфункція респіраторного епітелію 
вважається одним із провідних патогенетичних механізмів 
розвитку запалення будь-якого генезу, в т. ч. АР. Бар’єрна 
дисфункція зумовлює підвищення проникності клітин, 
збільшення алергенного навантаження, посилення запа-
лення, підвищення інтенсивності симптомів АР. Важлива 
складова патогенетичної терапії запальних захворювань 
(зокрема, АР) – респіраторна цитопротекція.

Цитопротектори захищають слизову оболонку та ста-
білізують її захисні властивості за рахунок підсилення 
власних чинників захисту.

Добре відома речовина із цитопротекторними власти-
востями – Ектоін®, яка являє собою натуральну молекулу, 
оригінальну німецьку розробку в сфері біотехнологій 
(виробляється компанією Bitop AG Germany з 1993 року). 
На фармацевтичному ринку інгаляційний Ектоін® пред-
ставлено препаратом Ектобріс; він виготовляється в Німеч-
чині компанією Bitop AG (уповноваженим представником 
в Україні є ТОВ «Юрія-Фарм»).

Ектоін® – циклічна амінокислота, яка утворює з молеку-
лами води «ектоін-гідрокомплекс», що є своєрідним щитом 
із молекул води, котрий захищає слизову оболонку від 
адгезії алергенів, а також бактерій та вірусів.

«Ектоін-гідрокомплекс» збільшує взаємодію головних 
гідрофільних груп із водою, що робить клітинну мембрану 
рідкішою та стійкішою до стресових факторів.

Ефективність препаратів на основі ектоіну продемон-
стровано за допомогою експериментальних і клінічних 
досліджень. В одному з них було доведено, що ектоін за-
побігає розвитку нейтрофільного запалення, індукованого 
наночастинками вуглецю. Водночас під час застосування 
інгаляційного ектоіну спостерігалося зниження кон-
центрації інтерлейкіну-6 у вмісті бронхоальвеолярного 
лаважу, а також у сироватці крові.

N. Werkhauser і співавт. порівняли ефективність та без-
печність топічних засобів із вмістом ектоіну із засобами 
на основі азеластину в лікуванні АР. У групі ектоіну було 
відзначено зменшення вираженості закладеності носа 
на  46%, ринореї – на  57%, чхання – на  60%, свербежу 
в носі – на 76%, загальної тяжкості симптомів АР – на 59%.

Науковці недарма називають алергію пандемією XXI сторіччя. За прогнозами 
Європейської асоціації з алергології, уже цього століття близько половини 
населення планети страждатиме на алергію. Наразі ≈20% населення розвинених 
країн мають діагностовані алергічні захворювання, а ще в 40% наявні симптоми 
алергії. На жаль, на сьогодні не існує терапевтичних методів, які б дозволили 
повністю вилікувати алергічну патологію, тому лікування насамперед спрямоване 
на ефективне усунення симптомів і запобігання прогресуванню захворювання. 
26 травня відбувся черговий телеміст із циклу «Респіраторні захворювання – 
лікуй респіраторно! Респіраторні алергози», в межах якого провідні вітчизняні 
алергологи розповідали про сучасні підходи до лікування алергічних захворювань. 
З основними тезами телемосту пропонуємо ознайомитися і нашим читачам.
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Детальніше питання респіратор-
ної цитопротекції при алергічних 
захворюваннях дихальних шляхів 
висвітлила завідувачка кафедри 
професійних хвороб та клінічної 
імунології ДУ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України», 
доктор медичних наук, професор 
Катерина Юріївна Гашинова. Допо-
відачка нагадала, що першим і най-
важливішим етапом лікування АР 

є припинення контакту з алергеном, однак у реальному 
житті досягти цього майже неможливо. Так, під час сезону 
цвітіння рослин не вийде уникнути алергічного пилку; 
вплив алергенів кліща домашнього пилу можна зменшити, 
але не позбутися його; гіпоалергенних тварин (кішок, собак) 
не існує. Під час війни питання припинення впливу алерге-
нів для нашого населення значно ускладнилося.

У весняно-літній період значне навантаження припадає 
саме на респіраторний епітелій – головний бар’єр орга-
нізму, що захищає від проникнення алергенів і розвитку 
алергічного запалення.

Катерина Юріївна зазначила, що за розвитку алергічного 
запалення дихальних шляхів навантаження на респіратор-
ний епітелій зростає ще більше. Насамперед це обумовлено 
дисрегуляцією продукції слизу, що спричиняє підвищення 
проникності клітин, збільшення алергенного наванта-
ження, посилення запалення, а також симптомів АР.

Виправити ситуацію та захистити епітелій дихальних 
шляхів дозволяє респіраторна цитопротекція. На сьогодні 
найвивченішим і найбільш застосовуваним цитопротекто-
ром є ектоін, відкритий науковцями в 1985 році. Зазначена 
речовина – екстремоліт, що являє собою невелику молекулу, 
яка синтезується екстремофільними мікроорганізмами 
та дозволяє їм існувати в агресивних умовах зовнішнього 
середовища.

Згодом виявилося, що місцеве застосування ектоіну може 
відігравати потенційну роль у лікуванні запальних захво-
рювань верхніх дихальних шляхів. Ектоін забезпечує поси-
лення взаємодії між молекулами води та структурування 
молекул у воді, однак не зв’язується з білками і не може 
проникати до клітини. Внаслідок утворення водного шару 
відбуваються стабілізація клітинних мембран і покращення 
плинності ліпідів.

Під впливом шкідливих факторів мембрана втрачає 
гнучкість, що сприяє її схильності до ушкоджень. Покра-
щення стану мембран епітелію робить ектоін ефективним 
засобом у лікуванні АР. Метааналіз, присвячений вивченню 
ефективності місцевого засобу із вмістом ектоіну в пацієн-
тів з АР, продемонстрував такі результати: ефективність 
ектоіну як монотерапії АР легкого ступеня виявилася екві-
валентною інтраназальному азеластину, левокабастину, 
бекламетазону, кромоглікату; ектоін продемонстрував висо-
кий ступінь переносимості та комплаєнсу в пацієнтів з АР 
(Eichel A. et al., 2014).

За результатами іншого метааналізу, автори дійшли вис-
новку, що завдяки своїм зволожувальним та антизапальним 
властивостям місцеве застосування ектоіну може відігра-
вати потенційну додаткову роль у лікуванні гострих і хро-
нічних захворювань верхніх дихальних шляхів, зокрема 
у веденні хворих з риносинуситами (Casale M. et al., 2019).

На фармацевтичному ринку України ектоін представ-
лено препаратом Ектобріс, що випускається в одноразо-
вих контейнерах по 2,5 мл; його застосовують інгаляційно 
через небулайзер (ЮлайзерТМ, ТОВ «Юрія-Фарм») у дітей 
з народження та в дорослих у дозі 1-2 контейнери 2 р/добу 
при ринітах, фарингітах, бронхітах, хронічних бронхітах, 
БА, спричиненій пилком рослин. Застосування Ектобрісу 
сприяє зменшенню запалення, стабілізації мембран клітин 
слизових оболонок дихальних шляхів, відновленню стану 
цих слизових оболонок.

Завідувачка відділення дитячої 
пульмонології та  алергології 
ДУ «Національний інститут фтизі-
атрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-
ського НАМН України» (м. Київ), 
доктор медичних наук Олена Олек-
сандрівна Рєчкіна розповіла про 
нові положення оновлених рекомен-
дацій GINA (2022), які стосуються 
пацієнтів дитячого віку. В  дітей 
(як і в дорослих) лікування БА про-

водиться з позицій контролю над хворобою та ґрунтується 
на 5-ступеневому покроковому підході призначення базис-
ної терапії. Якщо терапія виявляється неефективною, обсяг 
лікування збільшують, а в разі досягнення хорошого та три-
валого (3-6 міс) контролю обсяг терапії можна зменшити 
на один крок.

 Лікування дітей з БА віком до 5 років
На кроці 1 як альтернативне обрання лікування рекомен-

дується розглянути інтермітувальний короткочасний курс 
ІКС на початку вірусного захворювання, а також епізодів 
хрипів за наявності бронхообструкції в анамнезі.

Крок 2 застосовують у таких випадках:
  характер симптомів не узгоджується з БА (діагноз БА 
ще не встановлено), але епізоди хрипів, які потребують 
застосування БАКД, з’являються часто (2-3 р/рік). У та-
кому разі слід здійснити пробне лікування БА протягом 
3 міс;
  характер симптомів узгоджується з БА чи її симптоми 
є погано контрольованими, спостерігаються ≥3 за-
гострень на рік.

Початкова контролювальна терапія на кроці 2 передба-
чає застосування БАКД за потреби. Бажаним варіантом є 
регулярне щоденне використання низьких дох ІКС. Оцінка 
ефективності лікування та контролю БА проводиться не ра-
ніше ніж через 3 міс.

 Лікування дітей з БА віком 6-11 років
Крок 1 (діти із симптомами <2 р/міс): прийом ІКС завжди, 

коли приймається БАКД.
Крок 2: щоденний прийом ІКС із БАКД для полегшення 

симптомів.
Крок 3: після перевірки техніки інгаляції, прихильності 

та лікування факторів ризику, що модифікуються, можна 
обрати такі варіанти терапії:

  середні дози ІКС;
  комбінація низьких доз ІКС/БАТД із БАКД для полег-
шення симптомів.

Крок 4: середні дози ІКС/БАТД із БАКД для полегшення 
симптомів; звернутися за консультацією до експерта.

 Лікування дітей з БА віком >12 років
Таке лікування здійснюють за відповідною схемою для 

дорослих пацієнтів.
ІКС вибору в дітей – Будесонід Ізіхейлер, що містить 

кортикостероїд будесонід; він здатний забезпечити точну 
доставку необхідної дози препарату навіть за низьких рес-
піраторних потоків. На сьогодні це найдоступніший сухопо-
рошковий інгалятор. Слід зазначити, що Будесонід Ізіхейлер 
внесено до програми «Доступні ліки», отже, він забезпечу-
ється державою (безкоштовно). Препарат можна призначати 
дітям віком із 5 років. Інгалятор Ізіхейлер простий у вико-
ристанні; діти легко опановують користування ним.

Терапією першої лінії лікування гострого нападу БА є 
БАКД – сальбутамол. У дітей молодшого віку розпочина-
ють лікування двома вдихами через спейсер із маскою для 
обличчя. Альтернативним варіантом може бути вико-
ристання сальбутамолу через небулайзер. Важливо, щоб 
препарат БАКД не містив у своєму складі консервантів, 
оскільки вони можуть спричинити парадоксальний брон-
хоспазм, а також зменшити ефективність самого бронхо-
літика. Добре відомим безконсервантним препаратом 
сальбутамолу є Небутамол.

Завідувач кафедри дитячих інфек-
ційних хвороб Національного ме-
дичного університету ім. О. О. Бо-
гомольця (м. Київ), доктор медич-
н и х н ау к ,  п р о ф е с ор С е рг і й 
Олександрович Крамарєв розповів 
про сучасні підходи до лікування 
бронхіоліту. Сергій Олександрович 
нагадав, що бронхіоліт – це гостра 
вірусна інфекція нижніх дихаль-
них шляхів, що уражає дітей віком 

<24 міс і  характеризується респіраторним дистресом, 
а також свистячим диханням, крепітацією в легенях.

Цей стан може з’явитися в людей будь-якого віку, але 
тяжкі симптоми проявляються лише в дітей раннього віку. 
Захворювання виникає переважно в дітей віком до 2 років 
і сягає свого піку між третім та шостим місяцями життя.

Згідно з рекомендаціями American Academy of Pediatrics 
(ААP) і SIGN, лікування гострого бронхіоліту здебільшого 
передбачає забезпечення адекватного догляду за дитиною 
(харчування та гідратація), а також підтримання нормаль-
ної сатурації. Киснева терапія має бути розпочата, якщо 
сатурація кисню тривалий час становить <90%, а одразу 
слід її припинити тоді, коли сатурація кисню є ≥90%.

За розвитку апное необхідно проводити відсмоктування 
слизу з верхніх дихальних шляхів, навіть якщо таких виді-
лень немає. Слід дотримуватися постійної дегідратаційної 
терапії (пероральна чи внутрішньовенна).

Застосування сальбутамолу для лікування бронхіоліту 
не рекомендується (AAP, 2014).

Засобом із доведеною ефективністю є гіпертонічний роз-
чин хлориду натрію (3%), який призначають  інгаляційно 

дітям раннього віку через небулайзер. Таке лікування 
сприяє скороченню термінів стаціонарного й амбулатор-
ного лікування за високого рівня безпеки терапії.

Механізм дії гіпертонічних осмотичних розчинів у разі 
інгаляційного застосування пов’язаний зі зменшенням 
набряку слизової оболонки бронхів (осмотична дія), регід-
ратацією та полегшенням виведення мокротиння.

На вітчизняному фармацевтичному ринку гіпертоніч-
ний розчин хлориду натрію (3%) для небулайзерної терапії 
представлений лікарським засобом Лорде гіаль, до складу 
якого також входить 0,1% розчин гіалуронової кислоти. 
Лорде гіаль сприяє ефективному розрідженню та виве-
денню густого мокротиння, усуненню набряку слизової обо-
лонки бронхів і покращує дихання. Ще однією важливою 
складовою дії цього препарату є стимуляція відновлення 
ушкодженої слизової оболонки дихальних шляхів за раху-
нок гіалуронової кислоти.

Про різницю між харчовою алергією 
(ХА) та харчовою непереносимістю 
(ХН) розповіла член Асоціації діє-
тологів України, дієтолог, нутри-
ціолог Галина Миколаївна Сеник.

За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, 30-90% населення 
не переносять один або більше хар-
чових продуктів. Причиною цього 
може бути істинна ХА (стан підви-
щеної чутливості організму до хар-

чових алергенів) і ХН. Справжня ХА зумовлює реакцію 
імунної системи, яка уражає численні органи в організмі. 
Це може спричинити низку симптомів. У деяких випадках 
алергічна реакція на їжу може бути тяжкою або небезпеч-
ною для життя. Навпаки, симптоми ХН зазвичай є менш 
серйозними та часто обмежуються проблемами травлення. 
ХА зберігається протягом усього життя людини, а ХН (або 
харчова гіперчутливість) може зникнути після вирішення 
проблем, які її спровокували.

ХА найчастіше провокують такі продукти, як коров’яче 
молоко, яйця, горіхи, арахіс, молюски, риба, пшениця, соя. 
Характерні клінічні прояви ХА – діарея, колькоподібний 
біль у животі, блювання, гастроезофагеальна рефлюксна 
хвороба.

За нормальних умов епітелій травного тракту є непроникним для 
алергенів, однак у разі його ушкодження запальними про-
цесами алергени можуть проникати під епітелій та контак-
тувати із клітинами імунної системи, що запускає імунну 
відповідь, а також вироблення специфічного IgG.

До найчастіших причин розвитку ХН належать ензи-
мопатії, пов’язані з вродженим або набутим дефіцитом 
харчових ферментів, захворювання органів травлення, 
непереносимість продукту внаслідок негативної психоло-
гічної налаштованості, непереносимість продукту через 
фізіологічні особливості його компонентів. Здебільшого 
спостерігається непереносимість глютену, кофеїну, салі-
цилатів, гістаміну.

Лікування ХА та ХН передбачає насамперед елімінаційну 
дієту, а в разі ХА – десенсибілізацію.

Медикаментозне лікування за потреби включає анти-
гістамінні та протизапальні препарати при ХА, симптома-
тичне лікування, ферментотерапію.

Водночас проводять корекцію водно-електролітного ба-
лансу, регідратацію, корекцію дефіцитів вітамінів (особливо 
якщо спостерігаються клінічні прояви їхньої недостатності 
або ж пацієнт дотримується жорсткої елімінаційної дієти).

Діарея і блювання, що нерідко супроводжують ХА, мо-
жуть спричиняти розвиток дегідратації та втрату електро-
літів. Запідозрити такий стан можна на основі конкретних 
проявів, як-от спрага, сухість у роті, втома та сонливість, 
зменшення об’єму сечі, її темний колір, сухість шкіри, за-
паморочення. «Червоними прапорцями», які свідчать про 
тяжку дегідратацію, є дезорієнтація та сплутаність свідо-
мості, сильне запаморочення, відсутність сечовипускання 
впродовж доби, тахікардія, судомні напади.

Регідратацію можна проводити за рахунок перорального 
вживання сольових розчинів, однак регідратація звичай-
ною водою може зумовити надмірне зниження рівня солей 
у плазмі крові та розвиток набряків. Не слід застосовувати 
напої, що містять цукор, оскільки вони можуть спричинити 
осмотичну діарею та гіпернатріємію.

В умовах медичного закладу для регідратації застосову-
ють спеціальні сольові розчини.

Готовим розчином для оральної регідратації є бутильована 
вода під назвою РеО, що містить усі необхідні електроліти 
у визначених пропорціях, а також сорбітол, який являє собою 
додаткове джерело енергії для клітин організму. Вода РеО 
має приємний смак і легко п’ється навіть за відчуття нудоти.

Підготував В’ячеслав Килимчук ЗУ
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Питання персоніфікованого підходу  
у веденні пацієнтів  

старших вікових груп
Нині у світі збільшується тривалість життя людей. За прогнозами Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ, 2021), у 2030 році люди віком понад 60 років становитимуть одну 
шосту жителів планети, тобто їх кількість збільшиться з 1 млрд у 2020 році до 1,4 млрд, 
а до 2050 року вона подвоїться (за оцінками, до 2,1 млрд). Очікується, що з 2020-го 
по 2050 рік кількість людей віком ≥80 років зросте втричі й досягне 426 млн осіб.  
Зрозуміло, що пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) внесла свої поправки 
до зазначених прогнозів, отож остаточні дані будуть скореговані.

Таблиця 1. Оцінка ризику падінь за шкалою Морзе
Показник Бали

Падіння в анамнезі

Ні 0

Так 25

Супутні захворювання (більш ніж один діагноз)

Ні 0

Так 15

Чи має пацієнт допоміжний засіб для пересування

Ліжковий режим / допомога санітарки 0

Милиці/ходунки/ціпок 15

Спирається при пересуванні на меблі 30

Проведення внутрішньовенної терапії (наявність в/в катетера)

Ні 0

Так 20

Оцінка пацієнтом власних можливостей та обмежень  
(ментальний/психічний статус)

Адекватна оцінка власних можливостей 0

Переоцінює власні можливості або забуває  
про власні обмеження 15

Функція ходьби

Норма / ліжковий режим / нерухомий 0

Слабка 10

Порушена 20

Підрахунок балів: 0-4 –  немає ризику, рекомендовано ретельний основний  
догляд; 5-20 –  низький рівень, рекомендовано ретельний основний догляд; 
21-45 –  середній рівень, рекомендовано впровадження стандартизованих  
заходів для профілактики падінь; >45 –  високий рівень, рекомендовано  
впровадження спеціалізованих заходів для профілактики падінь.

Експертами ВООЗ запропоновано таку вікову класифі-
кацію населення:

• 18-44 роки –  молодий вік;
• 45-59 років –  середній вік;
• 60-74 роки –  похилий вік;
• 75-90 років –  старечий вік;
• понад 90 років –  довгожителі.
У 2015 році Маргарет Чен, на той час генеральна ди-

ректорка ВООЗ, у своїй доповіді зазначила, що навіть 
у найбідніших країнах більшість людей живуть довше. 
Далі було наголошено на необхідності забезпечити, щоб 
у ці додаткові роки життя люди залишалися здоровими, 
жили повноцінно та зберігали людську гідність. Досяг-
нення цієї мети буде благом не тільки для людей похилого 
віку, а й для всього суспільства загалом. Як медицина має 
відповідати на ці виклики? Маргарет Чен сформулювала 
відповідь на це запитання таким чином: «Урахування 
потреб людей похилого віку в рамках систем охорони 
здоров’я матиме вирішальне значення. Для цього буде 
потрібно зрушення від систем, орієнтованих на лікування 
гострих захворювань, до систем, здатних надавати безпе-
рервну допомогу людям із хронічними станами, найпо-
ширенішими в літньому віці».

Питаннями особливостей надання медичної допомоги 
людям похилого віку займається геріатрія –  галузь клініч-
ної медицини, яка вивчає хвороби осіб старших вікових 
груп із метою досягнення в цих пацієнтів автономності 
пересування та самообслуговування, а також незалежності 
в прийнятті рішень. Стратегія ведення пацієнтів старших 
вікових груп передбачає мультидисцип лінарний підхід. 
Слід наголосити, що лікування таких пацієнтів суттєво 
відрізняється від лікування молодих осіб. Ще в минулому 
столітті основоположниця геріатрії М. Уоррен критику-
вала неправильні принципи ведення літніх пацієнтів, 
відсутність мультидисциплінарного підходу до надання 
медичної допомоги та реабілітації.

Із позицій сучасних рекомендацій сьогодення ведення 
пацієнтів старших вікових груп має проводитися між-
дисциплінарною геріатричною бригадою, що включає 
терапевта, геріатра, кардіолога, невролога, реабілітолога, 
лікаря-ортопеда, уролога, гінеколога, офтальмолога, ото-
ларинголога для корекції сенсорного дефіциту в зазначе-
ній когорті хворих.

Наявність соматичної поліморбідності визначає про-
гресування патології кістково-суглобового апарату 
та є одним із важливих прогнозів тривалості та якості 
життя пацієнтів. Зокрема, дослідження S. R. Barbosa 
та спів авт., проведене в Бразилії 2017 року, включало па-
цієнтів зі старечою астенією, преастенією та без ознак 
старечої астенії. Поліморбідність в учасників виявлялася 
приблизно в однаковій частці випадків –  27-28%. Проде-
монстровано, що в людей похилого віку в міру наростання 
функціональних дефіцитів (стареча астенія та преасте-
нія) незалежно від поліморбідності підвищується ризик 
несприятливих подій. У дослідженні M. Arora та співавт. 
показано, що стареча астенія асоціюється зі збільшенням 
ризику смерті пацієнтів похилого віку (відносний ризик 
2,56; 95% довірчий інтервал  1,5-4,3). При цьому набір 
полі морбідних станів у пацієнтів приблизно однаковий. 
Отже, несприятливі наслідки в осіб похилого віку не лише 
визначаються наявністю поліморбідних захворювань, 
а й залежать від їхнього функціонального фізичного, 
соціального та когнітивного статусу, що лягло в основу 
знань про геріатричні синдроми.

У нашій країні ведення пацієнтів старших вікових груп 
здійснюють сімейні лікарі, які повинні комплексно оці-
нювати стан хворого. При первинному огляді  пацієнтів 

 старших вікових груп має проводитися комплексна 
оцінка, котра включає:

• показники фізичного здоров’я –  дані клінічного ог-
ляду (скарги, анамнез, зниження харчування, фізикальні 
дані, лабораторні дослідження, критерії тяжкості окремих 
захворювань);

• функціональний статус –  активність у повсякденному 
житті, мобільність, ризик падінь, нездатність до самооб-
слуговування, брак сторонньої допомоги, якість життя;

• показники психічного здоров’я –  когнітивний статус 
та емоційний стан (депресія, безсоння, тривожність, хво-
роба Альцгеймера);

• соціально-економічні чинники –  наявність сім’ї, ро-
дичів, матеріальне становище, безпека місця проживання 
(важливо, що в самотніх людей похилого віку перебіг 
захворювання тяжчий і важче досягти компенсації).

Окремо виділяють критичні періоди в житті літньої 
людини: нещодавня втрата близьких, період нещодавньої 
виписки зі стаціонара, нещодавній відхід на пенсію та ін.

Геріатричні синдроми приєднуються в міру розвитку 
й накопичення інволютивних змін в організмі людини 
та дефіциту функцій на тлі поліморбідності.

 Геріатричні синдроми
Основні геріатричні синдроми представлені трьома 

групами:
• соматичні –  синдром недостатнього харчування 

(мальнутриція); порушення ходьби та загальної рухової 
активності; синдром падінь; пролежні; нетримання сечі 
(інконтиненція); порушення випорожнень; порушення 
слуху та зору; зменшення м’язової маси та м’язової сили 
(саркопенія); порушення сну (інсомнія); больовий синдром;

• психічні –  зниження когнітивних здібностей і демен-
ція; тривожно-депресивний синдром; делірій; порушення 
поведінки й адаптації;

• соціальні –  втрата самообслуговування; залежність 
від сторонньої допомоги; соціальна ізоляція; синдром 
насильства; порушення сімейних зв’язків.

Поєднання щонайменше трьох зазначених симптомів 
дає змогу говорити про розвиток старечої астенії, а один 
або два симптоми –  про старечу преастенію.

Стареча астенія –  специфічний стан, який може розви-
нутися в людини похилого та старечого віку й характе-
ризується такими симптомами, як схуднення (зниження 
маси тіла темпом не більш ніж на 10% на рік); порушення 
ходи; зниження м’язової сили; розвиток когнітивних роз-
ладів і зниження мотивації, втрата колишніх життєвих 
інтересів; низький рівень рухової активності. Стареча 
астенія є фінальним етапом процесу старіння організму 
людини, вона призводить до втрати самообслуговування, 
зумовлює необхідність надання соціально-медичної допо-
моги та геріатричного догляду.

Слід окремо зупинитися на синдромі падінь. Це полі-
факторний синдром, який охоплює складний комплекс 
біологічних, поведінкових, середовищних і соціально- 
економічних чинників. Слід обов’язково враховувати, що 
ризик падінь збільшується внаслідок прийому низки лі-
карських засобів. При цьому в літніх осіб ушкодження 
внаслідок падіння займають п’яте місце серед причин 
смерті (після серцево-судинних захворювань, пухлин, 
інсульту та бронхолегеневої патології).

Несмертельні травми та переломи істотно визначають 
якість життя, його прогноз і автономність вікового паці-
єнта. Водночас більшість чинників ризику падінь є моди-
фікованими, а отже, завдання лікаря –  виявити їх і вжити 
заходів щодо корекції. Для забезпечення поглибленої 
корекції модифікованих чинників ризику падінь  залежно 

від  клінічної ситуації пацієнт може бути направлений 
до ортопеда-травматолога, невролога, офтальмолога, лі-
каря лікувальної фізкультури та ін.

Оцінка ризику падінь за шкалою Морзе (Morse Fall 
Scale) має проводитися в кожної людини віком ≥60 років 
(табл. 1). Розрахунок величини ризику падінь за цією шка-
лою надзвичайно простий і не потребує тривалого обсте-
ження пацієнта. Оцінюється наявність факту падіння 
в анамнезі, кількість гострих і хронічних захворювань, 
психічний стан, використання внутрішньовенних кате-
терів, функція ходьби та користування технічними засо-
бами реабілітації. Оцінка параметрів виконується в балах 
від 0 до 30 залежно від показника. Потім визначається 
загальна сума балів.

Незалежно від ризику падінь слід ретельно проаналізу-
вати медикаментозну терапію для уточнення можливого 
впливу прийому ліків на цей ризик. Для пацієнтів із висо-
ким ризиком падінь розробляють індивідуальні програми 
профілактики падінь і переломів.

Рекомендується активне виявлення компресійних пе-
реломів тіл хребців у пацієнтів похилого та старечого 
віку з високим ризиком переломів за FRAX (шкала оцінки 
ризику переломів, онлайн-калькулятор) і високим ризи-
ком падінь. Із цією метою рекомендовано проведення 
рентгенологічного дослідження грудного та попереко-
вого відділів хребта (Th4-L5) у бічній проєкції пацієнтам 
похилого та старечого віку з високим ризиком падінь; 
високим ризиком переломів за FRAX; больовим синдро-
мом у спині –  зниженням росту на ≥4 см у порівнянні 
з молодшим віком або ≥2 см за регулярного медичного 
огляду, які приймають глюкокортикоїди; із цукровим ді-
абетом 2 типу або на інсулінотерапії, а також за наявності 
в анамнезі переломів.

Літнім пацієнтам із високим ризиком переломів за шка-
лою FRAX, які мають остеопороз за даними денситометрії, 
рекомендовано призначення антиостеопоротичної анти-
резорбтивної терапії. Пацієнтам з анамнезом низько-
енергетичного перелому антиостеопоротичні препарати 
мають призначатися без оцінки за алгоритмом FRAX. 
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Таблиця 2. Геріатричні синдроми та потенційні ефекти деяких лікарських засобів
Синдроми та потенційні  

небажані лікарські реакції Лікарські засоби / група лікарських засобів

Падіння
Седативні, снодійні, антихолінергічні, антигіпертензивні, антидепресанти, цукрознижувальні, діуретики,  
лікарські засоби, котрі пригнічують атріовентрикулярну провідність (β-блокатори, недигідропіридинові блокатори  
кальцієвих каналів та ін.), вазодилататори (нітрати, α-адреноблокатори та ін.)

Погіршення когнітивної функції Антихолінергічні, антигістамінні засоби, бензодіазепіни, трициклічні антидепресанти

Нетримання сечі Антихолінергічні засоби, опіатні аналгетики, трициклічні антидепресанти, блокатори кальцієвих каналів,  
препарати кальцію

Запор Антихолінергічні засоби, опіатні аналгетики, трициклічні антидепресанти, блокатори кальцієвих каналів,  
препарати кальцію

Діарея Антибіотики, інгібітори протонної помпи, алопуринол, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну,  
антагоністи рецепторів ангіотензину II, психотропні засоби

Шлунково-кишкові кровотечі Нестероїдні протизапальні препарати, ацетилсаліцилова кислота, пероральні антикоагулянти

Делірій Антидепресанти, психотропні, протиепілептичні, антигістамінні засоби, ципрофлоксацин, азитроміцин

Обов’язковим є ретельний аналіз медикаментозної терапії. 
Це зумовлено тим, що прийом низки лікарських засобів 
асоціюється з підвищеним ризиком переломів у пацієнтів 
похилого віку. До цих ліків належать протисудомні за-
соби, кортикостероїди, міорелаксанти, антипаркінсонічні 
засоби, нестероїдні протизапальні препарати, наркотичні 
аналгетики, Н2-гістаміноблокатори. Ризик переломів під-
вищується при застосуванні препаратів, здатних спричи-
няти запаморочення, сонливість, порушення координації 
та сплутаність свідомості (антидепресанти, антипсихо-
тики, бензодіазепіни, антигіпертензивні засоби, нітрати, 
дигоксин, протиаритмічні засоби (клас IA), засоби, що зу-
мовлюють гіпоглікемію, антигістамінні засоби, особливо 
із седативним ефектом.

Своєчасне виявлення геріатричних проблем сприяє за-
побіганню й уповільненню синдрому старечої астенії.

Запровадження в  клінічну практику геріатричних 
підходів, заснованих на оцінці не лише поліморбідності, 
а й функціонального фізичного, когнітивного, соціаль-
ного статусу пацієнта (комплексна геріатрична оцінка) 
з метою розроблення плану лікування та спостереження, 
спрямованого на відновлення або підтримання рівня 
функціональної активності, дав змогу знизити смерт-
ність на 18%, збільшити на 25% імовірність повернення 
хворих до незалежного проживання в домашніх умовах, 
підвищити на 41% імовірність покращення когнітивних 
функцій і на 12% знизити ризик повторних госпіталізацій.

Водночас слід ураховувати, що найчастішою психо-
соціальною проблемою людей похилого віку є відчуття 
самотності. При виявленні ознак тривожності та депресії 
обов’язковою є консультація лікаря-спеціаліста або психо-
терапевта. Слід наголосити, що призначення медикамен-
тозної терапії проводиться спеціалістом. Обов’язково 
слід контролювати та переглядати призначене лікування, 
оскільки в разі прийому багатьох препаратів, як-от β-бло-
катори, бензодіазепіни, леводопа, опіати, кортикостероїди 
тощо, може спостерігатися потенційно негативний вплив 
на перебіг геріатричних синдромів. Доведено, що за легкої 
та помірної депресії досить ефективні психотерапевтичні 
методики. Позитивний ефект мають фізичні вправи, різні 
методи фізіотерапії (ароматерапія, акупунктура, гіпно- 
та світлотерапія). Корисні прогулянки на свіжому повітрі 
за будь-якої погоди, особливо за сонячної. Крім того, 
показано позитивний вплив терапії творчим самовира-
женням, методик арт- і музикотерапії, ерготерапії.

Порушення сну та безсоння
Лікування порушень сну включає немедикаментозні 

методи та прийом фармакологічних засобів. Немедикамен-
тозні методи мають за основу застосування методики тера-
певтичного середовища та включають раціональну гігієну 
сну, автогенне тренування. Слід зазначити, що в геріатрич-
ній популяції порушення сну та безсоння можуть виникати 
через нестачу гормону мелатоніну, вміст якого зменшується 
з віком. Для підвищення надходження мелатоніну з їжею 
рекомендується вживати овес, кукурудзу, рис, родзинки, 
помідори, банани, ячмінь. За неефективності признача-
ється медикаментозна терапія препаратами мелатоніну.

У процесі старіння знижуються максимальні функціо-
нальні здібності зі втратою гомеостатичних резервів. 
Системна відповідь на введення лікарського засобу є ре-
зультатом комплексного впливу специфічних і неспеци-
фічних лікарських ефектів, а також прямих і непрямих 
фізіологічних або патологічних відповідей на них. Сума 
цих ефектів є фармакодинамічною відповіддю, незалежно 
від того, терапевтична вона чи токсична. Для прогно-
зування відповіді на конкретний лікарський препарат 
потрібне знання вікових змін, які зачіпають фізіологічні 
або психологічні функції.

Фармакотерапія в осіб похилого та старечого віку спря-
мована на:

• підтримання/покращення функціонального статусу 
(фізичного та когнітивного) зі збереженням максимально 
можливої незалежності від допомоги сторонніх осіб;

• профілактику прогресування наявних і появи нових 
геріатричних синдромів;

• надійний і безпечний контроль захворювання, з при-
воду якого вона призначається;

• забезпечення персоніфікованого підходу до призна-
чення терапії, оскільки в старшій віковій групі зростає 
ступінь біологічної варіабельності, що зумовлено різною 
швидкістю старіння в різних людей.

Виділяють низку проблем, притаманних пацієнтам 
старших вікових груп.

Коморбідність
Відомо, що з віком зростає коморбідність. Наприклад, 

у США поширеність коморбідності серед застрахованих 
у Medicare зростає від 62% у віковому періоді 64-74 роки 
до  82% серед осіб віком від 85  років. У  дослідженні 
B. K. Edwards і співавт. (2014) за участю 1 056 534 пацієнтів 
Medicare у віковій групі понад 66 років із діагностованим 
онкологічним захворюванням зазначено, що 40,2% хворих 
мали ще одне хронічне захворювання, а 15% –  коморбід-
ність ≥2 захворювань.

Поліпрагмазія
Актуальною проблемою геріатрії є одночасне призна-

чення великої кількості ліків літньому пацієнту. Безпе-
речно, медикаментозне лікування становить основу ве-
дення пацієнтів похилого та старечого віку, проте ризик 
небажаних наслідків лікарської терапії в людей віком 
понад 60 років у 2-3 рази вищий, аніж в осіб середнього 
віку. Найбільше випадків смерті, пов’язаних із прийомом 
ліків, припадає на вікову групу 80-90 років.

Особливе місце посідає моніторинг ефективності 
та безпеки застосування лікарських засобів. Небажані 
лікарські реакції трапляються в 6-17% пацієнтів похи-
лого віку. Найчастіше в геріатричній популяції реєстру-
ються небажані побічні ефекти, пов’язані з прийомом 
таких груп лікарських засобів: протимікробні препарати, 
психотропні, антитромбоцитарні, антикоагулянти, сер-
цево-судинні засоби (діуретики, серцеві глікозиди, інгі-
бітори ангіотензин перетворювального ферменту, β-бло-
катори, протиаритмічні засоби, антагоністи кальцію), 
кортикостероїди, цукрознижувальні засоби, нестероїдні 
протизапальні препарати (табл. 2).

Серед токсичних ефектів серцевих глікозидів у геріат-
ричній популяції слід відзначити такі неспецифічні симп-
томи: зниження апетиту, шлункова диспепсія, порушення 
зору, м’язова слабкість, стомлюваність, депресія, нічні 
кошмари, марення, галюцинації. При цьому на електро-
кардіограмі можуть виявлятися шлуночкові порушення 
ритму. Прийом діуретичних засобів і асоційовані пору-
шення водно-електролітного балансу в пацієнтів похилого 
віку можуть проявлятися у вигляді психічних розладів. 
Симптоми депресії можуть виникати на тлі терапії корти-
костероїдами, індометацином, пропранололом. Артеріальна 
гіпотензія може розвиватися на тлі терапії гіпотензивними 
засобами, в разі прийому холіноблокаторів тощо.

Основне стратегічне завдання геріатрії полягає в тому, 
щоби спрямувати лікування на  зменшення вираже-
ності симптоматики та компенсацію порушених функ-
цій, а також на збереження та покращення якості життя. 
 Сучасна концепція ведення геріатричної популяції пе-
редбачає не нозологічний, а синдромальний підхід; у лі-
куванні пацієнтів похилого віку важливо звести до мож-
ливого мінімуму медикаментозну терапію та поєднувати 
її з немедикаментозними методами з метою запобігти 
надмірному використанню лікарських засобів.

Слід особливо наголосити й на проблемах, асоційова-
них із лікарською терапією в геріатричній популяції.

Вимушена поліпрагмазія
Важливо підкреслити, що лікарські засоби відіграють 

вирішальну роль у геріатричній популяції, оскільки їх 
призначення зумовлене наявністю хронічного захворю-
вання, спрямоване на полегшення болю та  покращення 

 якості життя пацієнтів старших вікових груп. Тривале 
застосування медикаментозної терапії пов’язане з хро-
нічним перебігом багатьох захворювань. Із віком спосте-
рігаються фізіологічні процеси старіння організму, що 
призводять до зміни фармакокінетики та фармакодина-
міки лікарських засобів.

При плануванні лікарської терапії в геріатричній по-
пуляції варто враховувати особливості фармакокінетики 
в осіб похилого віку:

• всмоктування –  зниження вироблення та секреції 
соляної кислоти в шлунку, підвищення рН шлункового 
вмісту, порушення моторики стравоходу, шлунка, кишеч-
нику, зниження евакуаторної функції шлунка, зменшення 
кровотоку в мезентеріальних судинах, поверхні всмокту-
вання, зниження швидкості всмоктування в кишечнику;

• розподіл –  зменшення обсягу рідини в організмі, м’я-
зової тканини та збільшення жирової тканини, зміна 
тканинної перфузії; збільшення обсягу розподілу ліпо-
фільних лікарських засобів може збільшити період їх 
напів виведення; зменшення обсягу розподілу гідрофіль-
них лікарських засобів;

• зв’язування з білками –  зменшення вмісту альбумінів 
у сироватці крові, підвищення рівня кислого α1-гліко-
протеїну;

• метаболізм –  зменшення маси печінки, печінкового 
кровотоку, метаболічної активності; зниження пресистем-
ного метаболізму, метаболізму І та ІІ фази;

• екскреція –  зменшення клубочкової фільтрації 
та канальцевої секреції; зниження ниркової екскреції 
лікарського засобу. Для оцінки функціональної здат-
ності нирок у пацієнтів похилого віку слід розрахову-
вати швидкість клубочкової фільтрації. Крім визначення 
швидкості клубочкової фільтрації за формулою CKD-EPI 
доцільно розраховувати кліренс креатиніну за формулою 
Кокрофта-Голта, оскільки в інструкціях із використання 
багатьох лікарських засобів цей показник застосовується 
для корекції дози.

 Особливості фармакодинаміки 
лікарських засобів

Однією з основних характеристик старіння є поступове 
зниження гомеостатичних механізмів, зміна стану специ-
фічних рецепторів, зменшення їхньої кількості та чутли-
вості до лікарського впливу. Тож після фармакологічного 
порушення фізіологічної функції потрібно більше часу 
для її відновлення до початкового стану, а частота неспри-
ятливих ефектів препарату збільшується. Цим поясню-
ється важкопрогнозований характер відповіді старечого 
організму на лікарський засіб.

Особливості дозування лікарських засобів у літньому 
та старечому віці зумовлені тим, що для більшості пре-
паратів фармакокінетичні процеси мають уповільнений 
перебіг, що призводить до підвищення вільної фракції 
лікарського засобу в крові. Ризик небажаних лікарських 
взаємодій потрібно враховувати під час планування ме-
дикаментозної терапії.

Призначаючи медикаментозну терапію в похилому віці, 
варто також ураховувати, що літня людина через ослаб-
лений стан здоров’я може плутати призначені лікарські 
препарати та приймати їх неправильно. Для забезпечення 
адекватної прихильності до лікування потрібно макси-
мально спрощувати його схему та давати чіткі інструкції 
як пацієнтові, так і його близьким. Доцільно пояснити 
мету застосування кожного препарату. Важливо контро-
лювати прийом медикаментів літнім пацієнтом, особливо 
якщо він проживає один. Особливу увагу необхідно при-
діляти препаратам, регулярний прийом яких має важливе 
значення для пацієнта. В ідеалі лікарські засоби варто 
призначати 1-2 рази на день.

У людей старшого віку вищі захворюваність і потреба 
в медичній допомозі. За спостереженнями, люди похи-
лого віку споживають більш як третину лікарських засо-
бів, які виробляються фармацевтичною промисловістю. 
Транспонувати фармакологічні ефекти ліків на хворих 
старших вікових груп складно. Це пов’язано з тим, що 
в клінічні дослідження неохоче включають пацієнтів 
похилого та  старечого віку, тим паче довгожителів, 
оскільки компанії, які фінансують дослідження, часто 
встановлюють верхні вікові межі для участі в ньому. 
Крім того, виробники лікарських засобів також не при-
діляють належної уваги проблемі особливостей впливу 
препаратів на літніх людей.

Отже, забезпечення належної якості наданої гері-
атричної допомоги визначається розумінням основ 
геріатрії та потребує формування диференційова-
ного персоніфікованого підходу до ведення пацієнтів 
старших вікових груп.

Список літератури знаходиться в редакції. ЗУ
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Критерії безпеки вазотропних засобів  
із позицій клінічної фармакології:  

оцінка ризиків і шляхів оптимізації  
терапії в ангіоневрології

Одними з провідних проблем сучасної клінічної нейрофармакології є розроблення та впровадження 
в клінічну практику ефективних і безпечних лікарських засобів нейротропного типу дії. Це пов’язано 
з подальшою актуалізацією нервової та психічної патології як однієї з провідних причин захворюваності, 
інвалідизації та смертності населення, особливо в розвинених країнах.

Важливо підкреслити,  що в  сучас-
ній клінічній практиці не меншу (а не-
рідко й більшу) роль, аніж ефективність 
впливу на патогенез та/або симптома-
тику тієї чи іншої патології центральної 
нервової системи (ЦНС), відіграє без-
пека застосування лікарського засобу. 
Загалом безпека фармакотерапії в кон-
кретного пацієнта визначається низкою 
чинників:

1) властивостями самого препарату 
спричиняти ті чи інші побічні дії;

2) індивідуальною непереносимістю 
препарату;

3) наявністю супутньої патології (чин-
ник коморбідності);

4) віком пацієнта (зміною фармако-
динаміки та фармакокінетики при ста-
рінні);

5) поєднаним застосуванням різних 
препаратів в умовах комбінованої тера-
пії (чинник поліпрагмазії).

Отже, всі критерії безпеки можна роз-
поділити на дві групи:

• об’єктивні (пов’язані з особливос-
тями конкретного препарату);

• суб’єктивні (пов’язані з особливос-
тями фармакотерапії конкретного па-
цієнта).

Якщо суб’єктивні критерії визнача-
ються суто індивідуальними харак-
теристиками пацієнта, то  об’єктивні 
критерії поняття «безпека» в клінічній 
фармакології є більш формалізованими. 
У клінічних випробуваннях, виконаних 
у сучасному форматі, до них передусім 
зараховують:

• відсутність або мінімальну вираже-
ність побічних ефектів;

• відсутність серйозних побічних 
ефектів.

Саме з погляду цих критеріїв має сенс 
оцінити ризики застосування та мож-
ливості їх мінімізації для однієї з най-
ширше використовуваних в ангіоневро-
логії груп лікарських засобів –  вазотро-
пів центрального типу дії. Враховуючи 
те що переважна більшість таких засобів 
має також більшою чи меншою мірою 
виражені ноотропні ефекти, здебільшого 
застосування центральних вазотропів 
дає можливість уникнути супутнього 
призначення «чистих» ноотропних пре-
паратів у разі судинної когнітивної дис-
функції, хоча й щодо цього є низка спір-
них моментів, про які йтиметься далі.

Згідно із загальноприйнятою думкою 
вазотропи, як і ноотропи, є однією з най-
безпечніших груп препаратів не тільки 
серед нейротропних засобів, а й у фар-
макології загалом. Сприятливі фармако-
кінетичні параметри, мінімальна вира-
женість лікарських взаємодій, обмежена 
кількість побічних ефектів і незначна 
кількість серйозних побічних ефектів, 
безрецептурний продаж багатьох їхніх 
представників призвели до широкого 
застосування ноо- та   вазотропних 

 засобів, але при цьому нерідко й до без-
системного та  неконтрольованого їх 
прийому. Проте ставлення до цих за-
собів як до препаратів на кшталт віта-
мінів і рослинних сиропів, тобто «від 
усіх хвороб одразу» (нерідко далеких 
від порушень мозкового кровообігу), 
в тому числі від головного болю, запа-
морочення, сонливості або безсоння, де-
пресії, тривоги тощо, здатне обернутися 
серйозними ризиками [2, 8].

Аксіомами для практичного лікаря 
мають стати такі положення:

1) призначення вазотропів і ноотропів 
має здійснюватися лише за чітко вста-
новленого діагнозу та за конкретними 
показаннями;

2) необхідно дотримуватися курсового 
та добового дозового режимів;

3) потрібно враховувати можливість 
несприятливого поєднання різних пре-
паратів у разі супутнього прийому;

4) потрібно враховувати вік хворого 
та наявність супутньої патології;

5)  слід максимально, наскільки це 
можливо, скорочувати вимушену полі-
прагмазію.

Можливі ризики та небезпеки ноо-
тропної фармакотерапії доцільно роз-
глянути на прикладі окремих засобів цієї 
групи, що часто застосовуються в ангіо-
неврології.

Ніцерголін давно й широко застосову-
ється в клінічній практиці як вазотроп-
ний засіб переважно центрального типу 
дії з холінергічними та ноотропними 
властивостями. Проте побічні ефекти 
ніцерголіну пов’язані здебільшого з його 
α-блокувальним впливом на центральні 
та периферичні судини –  еритема, гіпе-
ремія обличчя, тахікардія або брадикар-
дія, ортостатична гіпотензія чи навіть 
колапс (за парентерального введення). 
Загальноактивувальні ефекти ніцерго-
ліну щодо ЦНС визначають часті ви-
падки запаморочення, головного болю, 
порушень сну. Холіноміметичні вла-
стивості ніцерголіну щодо шлунково- 
кишкового тракту та підвищення шлун-
кової секреції можуть спричиняти 
розвиток диспепсичних розладів. Сер-
йознішим ризиком у разі призначення 
ніцерголіну є  підвищення потреби 
міо карда в кисні, що може спричиняти 
загострення стенокардії або аритмії, 
особливо при відповідному анамнезі. 
Нарешті, з особливою обережністю слід 
застосовувати ніцерголін за супутнього 
прийому гіпотензивних засобів і антико-
агулянтів, що майже завжди застосову-
ються в ангіоневрології як компоненти 
комбінованої терапії [17, 23].

Отже, побічні ефекти ніцерголіну 
насамперед пов’язані з  дисфункцією 
ЦНС і серцево-судинної системи, тобто 
ключових у розвитку цереброваскуляр-
ної патології, тому призначення цього 
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має суттєві обмеження (артеріальна гіпо-
тензія, стенокардія, аритмії) та потребує 
серйозної оцінки співвідношення ризик/
користь під час прийняття рішення про 
початок терапії.

Вінпоцетин також є класичним цент-
ральним вазотропом із  ноотропним 
компонентом дії. Донедавна його роз-
глядали як досить безпечний препарат, 
хоч і з низкою побічних ефектів із боку 
серцево-судинної системи –  гіпотензія, 
тахікардія (при парентеральному вве-
денні), іноді екстрасистолії, що можуть 
бути клінічно значущими. Також мож-
ливі такі побічні ефекти, як головний 
біль, запаморочення та диспепсичні ре-
акції [5, 10, 11]. Усе разом узяте змушує 
з  особливою обережністю підходити 
до призначення препарату в деяких ка-
тегорій пацієнтів.

Бетагістин, хоч і не є представником 
вазотропних засобів, досить часто про-
писується пацієнтам із запамороченням 
на тлі хронічної церебральної судинної 
недостатності. Значні побічні ефекти бе-
тагістину, крім випадків головного болю 
та порушень рівноваги (можуть бути 
дуже небезпечними в  літньому віці), 
меншою мірою пов’язані з ЦНС. Велику 
проблему становлять диспепсичні роз-
лади (нудота, блювання, діарея) [9, 15] 
та виражені алергічні реакції (висип, 
набряки), пов’язані з гістамінергічними 
властивостями бетагістину [18]. Тобто 
бетагістин має досить серйозні ризики 
застосування, тому терапія цим засобом 
потребує ретельного лікарського конт-
ролю.

Особливе місце в ангіоневрологічній 
практиці посідають комбіновані лікар-
ські засоби. Найвідомішим прикладом 
є поєднання класичного ноотропа піра-
цетаму та вазотропа цинаризину –  така 
комбінація видається цілком доціль-
ною. Важливо, проте, враховуючи ма-
сове призначення аналогічних засобів, 
чітко визначити потенційний ризик. Він 
пов’язаний із дуже серйозним ускладнен-
ням, що відзначається на тлі прийому 
цинаризину, –  розвитком синдрому лі-
карського паркінсонізму.

За  сучасними даними, цинаризин- 
індукований паркінсонізм становить 
близько 43% усіх випадків лікарського 
паркінсонізму  [14]. Цей феномен має 
чітко виражений вік-залежний харак-
тер: що старший пацієнт, то ймовірні-
шим є розвиток у нього проявів паркін-
сонізму в результаті прийому цинари-
зину [22]. Це ускладнення безпосередньо 
пов’язане з дозою препарату та трива-
лістю його прийому  [21]. Клінічними 
особливостями цинаризин-індукованого 
паркінсонізму є переважання симптому 
тремору, а також несприятливі прогнос-
тичні характеристики [14, 22].

Крім того, цинаризин має здатність 
провокувати розвиток депресій, а також 

зумовлювати седативний ефект і загаль-
мованість [16], що обмежує можливість 
керування транспортними засобами 
та роботу з приладами. Цей ефект по-
тенціюється при супутньому прийомі 
алкоголю, снодійних та  інших нейро-
тропних засобів. Усе це може суттєво 
впливати на  повноцінну реалізацію 
соціальної функції пацієнтів –  роботу, 
навчання тощо.

Відповідно, цинаризин, незважаючи 
на позитивні вазотропні ефекти, є по-
тенційно досить небезпечним засобом 
з огляду на частоту й серйозність його 
побічних ефектів, особливо при довго-
тривалому прийомі. Це важливо, адже 
комбінація призначається переважно 
особам похилого та старечого віку при 
різних формах хронічної цереброваску-
лярної недостатності, судинної деменції 
тощо, які потребують тривалої курсової 
терапії. У поєднанні з широко відомими 
побічними ефектами пірацетаму (збуд-
ливість, дратівливість, агресивність, 
головний біль, диспепсичні розлади, 
а в літньому віці –  можливе посилення 
проявів коронарної недостатності) при-
значення комбінації пірацетаму з цина-
ризином не може бути широко рекомен-
довано в геріатричній практиці, в па-
цієнтів із патологією серцево- судинної 
системи, тобто в переважної більшості 
ангіоневрологічних пацієнтів.

Отже, проблема безпеки вазотропної 
фармакотерапії, враховуючи широку по-
пулярність цих засобів у багатьох галузях 
медицини, стає однією з найактуальні-
ших у клінічній практиці. На чільне місце 
постає питання вибору максимально 
безпечного й ефективного вазотропного 
препарату для лікування тієї чи іншої па-
тології. У цьому відношенні особливий 
інтерес становлять препарати гінкго.

Препарати гінкго нині є одними з най-
популярніших лікарських засобів вазо-
тропного та ноотропного типів дії. Крім 
власне судинного механізму дії вони 
мають також антиоксидантний, мемб-
раностабілізувальний, нейромедіатор-
ний і нейротрофічний ефекти. Основні 
біологічні ефекти пов’язані з наявністю 
в їхньому складі флавонових глікози-
дів, терпенлактонів (гінкголіди, біло-
баліди), проантоціанідів і біологічних 
кислот. Ці препарати поєднують нейро-, 
геро- та стресопротекторний потенціал, 
а  принциповими особливостями,  що 
відрізняють препарати гінкго від інших 
ноотропних і вазотропних засобів, є [1, 3, 
5, 6, 12]:

1)  множинність фармакологічних 
ефектів і багатогранність впливу на ней-
рометаболічні, нейромедіаторні та су-
динні зміни в ЦНС в умовах ішемії та гі-
поксії;

2) максимальна фізіологічність впливу 
на ЦНС;

3)  поєднана фармакотерапевтична 
та фармакопрофілактична дія;

4) високий рівень безпеки, що визна-
чається як природністю цих препаратів, 
так і якістю їх виробництва.
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НЕВРОЛОГІЯ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

КУРС 
лікування 

3 місяці

Покращений кровообіг
для здоров’я мозку!

Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словенія/KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia.
За додатковою інформацією звертатися до ТОВ «КРКА Україна», адреса: вул. Старонаводницька, 13, оф. 127, п/с 42, Телефон + 380 44 354 26 68. 

Білобіл Інтенс, Білобіл Форте, Білобіл. 
БІЛОБІЛ® ІНТЕНС 120 мг капсули по 120 мг, по 10 капсул у блістері, капсули по 80 мг, по 10 капсул у блістері, БІЛОБІЛ® ФОРТЕ капсули по 80 мг, по 10 капсул у блістері, БІЛОБІЛ®. Містить сухий 
екстракт листя гінкго білоба капсули по 40 мг; по 10 капсул у блістері. Засоби, що застосовуються при деменції. Гінкго дволопатеве. Код АТХ N06D X02.

Інформація призначена для використання медичними та фармацевтичними працівниками.

Система органів Дуже часто Часто Частота невідома

Кров і лімфатична система   Крововиливи (шлунково-кишкові, в очі, у мозок)

Імунна система   Реакції гіперчутливості (алергічний шок) 

Нервова система Головний біль Запаморочення  

Шлунково-кишковий тракт  Діарея, абдомінальний біль, нудота, блювання  

Шкіра та підшкірна клітковина   Алергічні шкірні реакції (еритема, набряки, свербіж та висип)

Покращує мозковий кровообіг 

Забезпечує мозок киснем і глюкозою 

Сприяє нормалізації медіаторних процесів у ЦНС

Нормалізує обмін речовин у клітинах 
UA/1234/01/01

UA/1234/01/03 

Таблиця. Порівняльні характеристики безпеки вазотропних засобів

Препарат

Побічні ефекти

Вплив на  
артеріаль-

ний тиск

Порушення 
серцевого 

ритму

Порушення 
коронарного 

кровотоку
Седація Запаморо-

чення
Головний 

біль

Синдром 
паркінсо

нізму

Диспепсичні 
розлади

Алергічні 
реакції

Вплив на 
вагітність 

і плід

Білобіл – – – – ± ± – ± ± –

Ніцерголін + + ± – + + – + ± –

Вінпоцетин + + – ± + + – + ± +

Бетагістин – – – – + + – + + –

Пірацетам + 
цинаризин – – ± + + + + + ± –

Примітки: (+) типовий побічний ефект; (±) можливі окремі випадки побічного ефекту; (–) побічний ефект нехарактерний.

Слід наголосити, що останній крите-
рій стосується тільки еталонних пре-
паратів гінкго з максимальним ступе-
нем очищення рослинної сировини, які 
оптимально поєднують ефективність 
і безпеку застосування. Це важливо, 
оскільки на відміну від інших вазотро-
пів і  ноо тропів безпека цих засобів 
не корелює зі зменшенням дози, а визна-
чається виключно ступенем очищення 
лікарської сировини. Якщо еталонні 
препарати  гінкго характеризуються ви-
ключно високою безпекою, порівнян-
ною з плацебо, то численні генеричні 
препарати гінкго та гінкговмісні діє-
тичні добавки з недостатнім ступенем 
очищення лікарської сировини здатні 
(особливо при супутніх інвазивних ді-
агностичних або хірургічних утручан-
нях) призводити до розвитку серйоз-
них геморагічних ускладнень унаслідок 
токсичної дії надлишкових концен-
трацій гінкго-кислот. При цьому спе-
ціально проведені рандомізовані по-
двійні сліпі плацебо-контрольовані до-
слідження високих терапевтичних доз 
стандартизованого високоочищеного 
екстракту гінкго (до 240 мг/добу) не ви-
явили підвищення ризику будь-яких 
ускладнень у ході лікування [13, 19].

Тому застосування еталонних пре-
паратів гінкго дає змогу розв’язати 
завдання, недосяжне в разі призначення 
інших вазотропних і ноотропних засо-
бів –  поєднання максимальної ефектив-
ності завдяки застосуванню високих 
дозових навантажень зі збереженням 
максимальної безпеки завдяки вико-
ристанню високоочищеної лікарської 
сировини. При цьому застосування 
еталонних препаратів гінкго у зв’язку 
з мінімальним потенціалом міжлікар-
ської взаємодії з іншими лікарськими 
засобами, а також відсутністю вікових 
змін у процесі біотрансформації їхніх 
основних біологічно активних інгре-
дієнтів дає змогу вирішувати два най-
важливіші клінічні завдання в ангіо-
неврології:

• гарантування безпеки комбінованої 
терапії з іншими нейротропними та со-
матотропними засобами;

• гарантування безпеки застосування 
в осіб літнього та старечого віку –  основ-
ній групі пацієнтів із цереброваскуляр-
ною патологією.

Серед численних гінкговмісних препа-
ратів, представлених в Україні, на особ-
ливу увагу заслуговує один із найбільш 
відомих і  широко застосовуваних –  
 Білобіл (KRKA, Словенія). Препарат 
випускається в трьох дозових формах, 
які містять стандартизований високо-
очищений екстракт гінкго, –   Білобіл 
(40 мг в 1 капсулі),  Білобіл Форте (80 мг 
в 1 капсулі) та  Білобіл Інтенс, що містить 
максимальну дозу екстракту гінкго –  
120 мг в 1 капсулі. Застосування пре-
парату  Білобіл Інтенс допомагає опти-
мізувати вазотропну фармакотерапію 
найрізноманітніших патологій в ангіоне-
врологічній практиці –  від  транзиторних 
ішемічних атак до  судинної деменції 
1-2 ступенів, у тому числі всіх  клінічних 
форм хронічної ішемії головного мозку, –  
та забезпечити високі стандарти безпеки 

[3, 4, 7]. Водночас застосування засобів 
 Білобіл і  Білобіл Форте показано пере-
важно в загальномедичній практиці при 
когнітивних порушеннях у поєднанні 
із  загальномозковою  симптоматикою 

( запаморочення, дзвін у вухах) у резуль-
таті хронічного стресу або на тлі пси-
хосоматичної патології, а також у разі 
початкових проявів атеросклерозу судин 
мозку в осіб похилого та старечого віку 

з явищами помірно вираженого когні-
тивного дефіциту (табл.).

На завершення варто зауважити, що 
одночасне забезпечення ефективності 
та  безпеки фармакотерапії є  одним 
із  найскладніших завдань у  клініч-
ній нев рології. Її вирішення пов’язане 
як із розробленням нових перспектив-
них молекул і створенням на їхній ос-
нові нових лікарських засобів, так і з роз-
ширенням можливостей уже відомих 
препаратів і сполук. У цьому плані по-
дальша інтенсифікація клінічних дослі-
джень препарату  Білобіл  Інтенс і вдоско-
налення стратегії та схем його практич-
ного застосування набувають важливого 
значення в прогресі раціональної фарма-
котерапії в ангіоневрології.

Список літератури знаходиться в редакції. ЗУ
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РЕЗуЛьТАТИ ДОсЛІДжЕННЯ

Продовження на стор. 36.

С. М. Ткач, д.м.н., професор, Ю. Г. кузенко, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України; 

А. е. Дорофєєв, д.м.н., професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, м. Київ

Перехрест біліарної рефлюксної 
гастропатії та функціональної диспепсії:

клініко-ендоскопічні особливості  
та підходи до лікування

У ≈60-70% пацієнтів із диспепсією будь-
яких структурних змін з боку гастродуоде-
нальної зони при езофагогастродуоденоско-
пії (ЕГДС) немає; такі хворі розглядаються 
як пацієнти із ФД, що діагностується в них 
із наявністю ≥1 таких симптомів: відчуття 
переповнення після прийому їжі, швидка на-
сичуваність, епігастральний біль або епіга-
стральне печіння, котрі неможливо пояснити 
стандартними клінічними обстеженнями [5]. 
Згідно з Римськими критеріями IV, виокрем-
люють 2 основні субтипи ФД – епігастральний 
больовий синдром (ФД-ЕБС) і постпрандіаль-
ний дистрес-синдром (ФД-ПДС) [6]. ФД зустрі-
чається в ≈7-12% усього населення розвинених 
країн, причому значно частіше хворіють особи 
молодого та середнього віку [1, 2, 5].

Етіологія ФД точно невідома. Як імовірні 
фактори ризику ФД розглядають зв’язок 
із  перенесеними гострими гастроінтести-
нальними інфекціями (постінфекційна ФД), 
інфекцію H. pylori, алергію, генетичну схиль-
ність (поліморфізм гена GNB3), а як пато-
фізіологічні фактори – дисмоторні розлади 
(сповільнення випорожнення, порушення 
акомодації шлунка), вісцеральну гіперчут-
ливість до розтягнення шлунка чи дванадця-
типалої кишки (ДПК), гіперчутливість ДПК 
до кислоти та ліпідів, низькоінтенсивне за-
палення й імунну активацію слизової обо-
лонки, дуоденальну еозинофілію, психосо-
ціальні розлади [5, 6].

Вагому роль у появі симптомів диспепсії 
мають різні шлункові іританти, потенційно 
здатні подразнювати слизову шлунка; вони 
містять солі жовчних кислот, суміш лужного 
панкреатичного та дуоденального секрету, 
лізолецитин, а також є наслідком прийому 
нестероїдних протизапальних препаратів 
(НПЗП) або інших гастротоксичних ліків. 
Усі ці агенти в разі потрапляння до шлунка, в т. ч. 
унаслідок ретроградного закидання жовчі 
(т. зв. дуоденогастрального рефлюксу, ДГР), 
можуть спричинити хімічне ушкодження 
слизової оболонки, що зумовлює затримку 
проксимального відтоку жовчі та розвиток 
реактивної чи хімічної гастропатії [7-9]. Така 
гастропатія тривалий час вважалася пробле-
мою, що з’являлася після операцій на шлунку, 
особливо після гастректомії за Більротом II 
або після холецистектомії, адже після вида-
лення жовчного міхура можуть з’являтися 
нерегульовані та посилені надходження жовчі 
до ДПК і ретроградно – до шлунка [10-12]. Однак, чи 
спричиняє ДГР симптоми диспепсії у пацієнта 
з нормальним неоперованим шлунком і збе-
реженим жовчним міхуром, досі незрозуміло, 
а повідомлення в науковій літературі щодо 
цього питання є суперечливими. Крім того, 
точна причина ДГР і його зв’язок із симпто-
мами є не зовсім зрозумілими [13].

Мета дослідження – вивчення частоти 
ДГР і його впливу на симптоми ФД на основі 
оцінки демографічних, клініко-ендоскопіч-
них, патогістологічних даних та встановлення 
можливостей терапії.

 Матеріали та методи

Було проведено ретроспективний когортний 
аналіз пацієнтів із різними субтипами ФД, що 
відповідали Римським критеріям IV її діагнос-
тики [6]. Всім хворим проводилася ЕГДС 
із біопсією, під час якої оцінювали ендоско-
пічні ознаки гастропатії, у т. ч. еритему, набряк, 
ерозії чи виразки. Окремо документувалася 
наявність ДГР жовчі та рефлюксної біліарної 
гастропатії (БГ), що визначалося як еритема 
слизової оболонки з гастритом, ерозіями або 
без них, поряд з наявністю жовчі в просвіті 
шлунка під час ендоскопії. До дослідження 
не залучали пацієнтів, котрі мали операцію 
на шлунку, якщо в анамнезі були наявні нелі-
кована інфекція H. pylori, зловживання алко-
голем, а також вагітних чи осіб, що мали тяжкі 
супутні захворювання, як-от хронічна ниркова 
недостатність, хронічне обструктивне захво-
рювання легень, хронічна серцева недостат-
ність, або перенесені інсульти. Всі ендоскопії 
виконував один досвідчений ендоскопіст, щоб 
унеможливити будь-які варіації в інтерпре-
тації, вибірці чи документації. Зразки біопсії 
були взяті з антрального відділу та тіла шлунка 
й відправлені на гістопатологічне обстеження 
із фарбуванням гематоксиліном і еозином.

Усіх пацієнтів за результатами ЕГДС із гісто-
патологією було розподілено на 3 групи: група 
хворих із ДГР (45 хворих) і гістопатологічно 
ідентифікованою БГ; когорта хворих без ДГР 
(51 хворий), але з гістопатологічно ідентифіко-
ваною небіліарною гастропатією (НБГ); когорта 
хворих без гастропатії (НГ), що характеризува-
лася нормальною слизовою оболонкою шлунка 
без ДГР (35 пацієнтів).

Оцінка шлунково-кишкових симптомів 
проводилася за допомогою заповнення валі-
дизованої анкети симптомів, що було частиною 
рутинного клінічного обстеження. В анкетах 
пацієнти оцінювали частоту, інтенсивність 
та тривалість 9 поширених шлунково-киш-
кових симптомів, як-от біль у животі, нудота 
та відчуття переповнення тощо, за шкалою Лі-
керта (від 0 до 3 балів кожний). Бали компонен-
тів були підсумовані, щоб отримати загальний 
бал із максимально можливим діапазоном від 
0 до 9. При загальній кількості балів <3 симп-
томи трактувалися як легкі, при 3-6 балах – 
вважалися помірними, а за кількості балів ≥7 – 
серйозними.

У 22 пацієнтів із БГ і 25 хворих із НБГ про-
водили визначення швидкості випорожнення 
шлунка за допомогою 13С-октаноєвого дихаль-
ного тесту на аналізаторі стабільних ізотопів 
IRIS (Wagner, Німеччина). При дихальному 
тесті 13С-октаноєва кислота (100 мг), розчинена 
в  яєчні, евакуюючись зі  шлунка, потрапляє 
до тонкої кишки, де абсорбується і метаболі-
зується з виділенням 13СО2, рівень якого надалі 
реєструється інфрачервоним аналізатором ста-
більних ізотопів. Цей тест дає можливість кіль-
кісного визначення швидкості випорожнення 
шлунка, при цьому відсутнє променеве наванта-
ження; його можна проводити дітям, вагітним, 

післяопераційним хворим; дані легко відтво-
рюються, тест може проводитися багаторазово. 
В нашому дослідженні методом інфрачервоної 
спектрометрії протягом 4 год у 9 дихальних 
пробах (через кожні 30 хв) визначали кон-
центрацію 13СО2, на основі чого розраховували 
час напіввиведення субстрату зі шлунка та кое-
фіцієнт випорожнення (як нормальні показники 
вважали час напіввиведення <75 хв і коефіцієнт 
випорожнення >3,1).

Окрім того, вивчено ефективність різних ме-
тодів первинного емпіричного лікування хворих 
на ФД. Ретроспективний аналіз продемонстру-
вав, що 67 пацієнтів (підгрупа 1; 51,1%) щодо 
диспепсичних симптомів приймали інгібітори 
протонної помпи (ІПП) (Омез 20 мг 1 р/добу 
протягом 2 тиж), 30 хворих (підгрупа 2; 22,9%) – 
прокінетики (домперидон 10 мг 3 р/добу про-
тягом 2 тиж), 36 осіб (підгрупа 3; 26%) – фіксо-
вану комбінацію омепразол 20 мг + домперидон 
30 мг (Омез ДСР у капсулах 1 р/день протягом 
2 тиж). Безпосередню ефективність лікування 
оцінювали через 2 тиж за динамікою показ-
ників шкали SAGIS (Structured Assessment of 
Gastrointestinal Symptom), яка оцінює 5 груп 
гастроінтестинальних симптомів, як-от біль 
у животі / дискомфорт (7 пунктів), рефлюксні 
симптоми / симптоми регургітації (4 пункти), 
нудоту/блювання (3 пункти), діарею/нетри-
мання (5 пунктів), утруднене випорожнення 
і закреп (2 пункти). Оцінювали також перено-
симість лікування та частоту побічних явищ.

Для аналізу результатів дослідження вико-
ристовувалися методи варіаційної статистики 
з  розрахунком частотних характеристик 
досліджуваних показників, середніх величин 
(середньої арифметичної та середньої помилки 
відповідного показника) й оцінки їхньої ва-
ріабельності. Статистичну обробку всіх зазна-
чених параметрів проводили за допомогою 
пакету статистичних програм Statistica 7.0.

 результати

Усього до  випробування було залучено 
131 пацієнта із ФД. Діагноз ФД та її субтипів 
установлювали на основі клініко-анамнестич-
ного обстеження згідно з  Римськими кри-
теріями ІV [6]. Пацієнти були переважно жі-
ночої статі (92 особи; 70,25%), середнього віку 
(38,6 року) та мали надмірну масу тіла (серед-
ній індекс маси тіла (ІМТ) складав 27,4 кг/м2). 
Серед тяжких (≥7 балів за шкалою Лікерта) 
шлунково-кишкових симптомів найчастіше 
повідомлялося про здуття живота (80 хво-
рих; 61,1%), відчуття переповнення (71 хворий; 
54,2%) та біль у животі (68 осіб; 51,9%). Отже, 
демографічні дані в 3 когортах були схожими 
(табл. 1). Більшість пацієнтів отримували лі-
кування ІПП (65 хворих; 49,6%) або комбі-
нацією ІПП і прокінетиків (36 осіб; 27,5%). 
Окрім того, 21 хворий (15,2%) приймав НПЗП, 
а 26 пацієнтів (19,8%) – інші знеболювальні. 
В групі хворих із БГ відсоток осіб, котрі додат-
ково приймали НПЗП або інші знеболювальні, 
був достовірно вищим.

Окрім того, пацієнти із БГ мали в анам-
незі значно більшу частоту холецистектомії 
(30  хворих; 66,7%), ніж пацієнти в  групах 
НБГ (16 осіб; 35,5%) або НГ (7 хворих; 20%) 
відповідно. Водночас пацієнти із БГ повідом-
ляли про значно вираженіші (>7 балів) біль 
у животі та нудоту, ніж пацієнти із  групи 
НБГ або НГ (p<0,05; рис. 1). Тяжкість інших 
симптомів, як-от здуття живота, відчуття 
переповнення тощо, між групами достовірно 
не відрізнялася. Слід зауважити, що частота 
2 субтипів ФД у різних когортах хворих ФД 
також була різною. Так, серед хворих із БГ 
частота ФД-ПДС була достовірно вищою, 
ніж частота ФД-ЕБС (67 проти 33%; p<0,05). 

Згідно із сучасним уявленням, диспепсія – це будь-який серединний епігастральний біль / печіння / дискомфорт, 
відчуття переповнення після вживання їжі / раннього насичення / відрижки, а також печія, нудота/блювання, 
здуття в епігастрії, що свідчать про залучення верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та тривають не менше 
4 тиж [1]. Диспепсію слід трактувати двома способами – і як синдром (вторинна диспепсія внаслідок основного 
захворювання), і як самостійну нозологічну форму (функціональна диспепсія, ФД) [2]. Систематичні огляди 
свідчать, що симптоми диспепсії в усьому світі мають ≈20-25% населення; в різних країнах вони є причиною 
до 10% усіх звернень по медичну допомогу [3, 4].

С. М. Ткач

Ю. Г. Кузенко

А. Е. Дорофєєв

Рис. 1. Пропорція пацієнтів із ФД із вираженими (>7 балів) гастроінтестинальними симптомами
Примітка: * p<0,05.
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В інших когортах хворих ФД достовірної різ-
ниці не було (рис. 2).

При узагальненні ендоскопічних даних для 
когорт БГ і НБГ було виявлено, що пацієнти 
із БГ мали значно більшу поширеність ери-
теми (88,9 проти 64,7%; p<0,001) та поверхневих 
ерозій (20 проти 7,8%; обидва p<0,05) порів-
няно із хворими із НБГ. Навпаки, в пацієн-
тів із НБГ була значно більшою поширеність 
поліпів шлунка (7,8 проти 0,0%). Локалізація 
гастропатії між групами достовірно не відріз-
нялася, хоча частіше зустрічалася переважно 
в антральному відділі та рідше – в тілі чи на дні 
шлунка. Результати гістопатології корелювали 
з даними ендоскопії, демонструючи, як і очі-
кувалося, відсутність змін слизової оболонки 
в 95% хворих із НГ. Гастропатія була пов’язана 
з помітним збільшенням частоти фовеолярної 
гіперплазії (БГ – 82,2%, НБГ – 82,4%), а також із 
реактивними змінами з боку залоз (БГ – 84,4%, 
НБГ – 82,6%) (табл. 2). Однак у групі БГ (порів-
няно із НБГ) спостерігалося різке збільшення 
поширеності ознак гастриту (40 проти 7,8%), 
набряку (28,9 проти 0,8%) та хронічного ак-
тивного запалення (7,8 проти 1,7%), а це надає 
змогу припустити, що ДГР пов’язаний з вира-
женішими змінами з боку слизової оболонки 
шлунка. Крім того, при аналізі даних гістопато-
логії у групах із проведеною холецистектомією 
в анамнезі та без неї було виявлено, що в групі 
хворих після холецистектомії значно частіше 
зустрічалися еритема (83,3 проти 60,9%; p<0,05), 
гастрит (33,3 проти 5,2%; p<0,05), набряк слизо-
вої (30 проти 0,0%; p<0,05) та хронічне активне 
запалення (16,7 проти 4,3%; p<0,05).

Вивчення швидкості випорожнення шлунка 
за допомогою 13С-октаноєвого тесту продемон-
струвало, що в групі хворих із БГ вона була 
повільнішою, ніж у групі НБГ, про що свідчили 
збільшений час напіввиведення (101,1±10,8 
проти 75,1±8,1 хв; p<0,05) та зменшення коефі-
цієнта випорожнення (2,8±0,2 проти 3,3±0,3; 
p<0,05). Отже, в когорті пацієнтів із БГ досто-
вірно частіше спостерігали наявність ФД-ПДС 
і помірне уповільнення швидкості випорож-
нення шлунка.

Під час аналізу ефективності різних методів 
лікування виявилося, що через 2 тиж воно було 
ефективним у  35 хворих підгрупи 1 (54,8%), 
12 осіб підгрупи 2 (40%), а також у 25 паці-
єнтів підгрупи 3 (69,4%; р<0,01 порівняно з під-
групами 1 і 2). Отже, ефективність комбінації 
ІПП + прокінетик (препарат Омез ДСР) була 

значно вищою, ніж застосування монотерапії 
ІПП або домперідоном, при цьому будь-яких 
значимих побічних ефектів зафіксовано не було. 
Слід також зазначити, що комбінація ІПП + 
прокінетик (препарат Омез ДСР) була найе-
фективнішою саме в когорті БГ, де полегшення 
симптоматики спостерігалося в 11 із 14 хворих 
(78,6%), тоді як ефективність у когортах НБГ 
і НГ була достовірно нижчою (64,3; 62,5% від-
повідно; р<0,01).

 Обговорення

ФД – гетерогенний полісимптоматичний 
функціональний розлад невідомої етіології, який 
досить складно піддається лікуванню. До сьо-
годні немає схвалених Управлінням з контролю 
за якістю продуктів харчування та лікарських 
засобів (FDA) методів лікування ФД, а емпірична 
терапія ефективна лише в частки таких паці-
єнтів. Нашою метою було з’ясувати, чи відіграє 
роль ДГР жовчі в патогенезі симптомів у па-
цієнтів із ФД; якщо так, то необхідно вивчити 
вплив фенотипових і клінічних факторів. У добре 
охарактеризованій популяції виявлено, що ДГР 
жовчі суттєво сприяв появі симптомів у більшо-
сті пацієнтів із ФД. Окрім того, ми виявили, що 
холецистектомія була значним сприятливим 
фактором ризику розвитку рефлюксу жовчі 
до шлунка та була пов’язана із серйознішими 
диспепсичними симптомами. Ці дані не лише під-
тверджують, а й розширюють попередні знання 
та свідчать про те, що холецистектомія значно 
збільшує ризик ДГР і  спричиняє серйозніші 
симптоми ФД [11-13].

Виявлено, що конкретні симптоми, як-от 
біль у животі, відчуття переповнення шлунка 
та нудота, після холецистектомії у пацієнтів 
із ФД і БГ не тільки зустрічалися частіше, а й 
були складнішими за інтенсивністю. Це спосте-
реження зумовлює особливу тривогу з огляду 
на те що кількість холецистектомій збільшу-
ється; вони нерідко проводяться за сумнів-
ними показаннями, як-от дискінезія жовчови-
відних шляхів або нез’ясований біль у правому 
верхньому квадранті з низькою фракцією ви-
киду жовчного міхура чи без неї [10]. Як зазна-
чено в нашому дослідженні, після холецистек-
томії симптоми диспепсії (замість очікуваного 
полегшення), ймовірно, загострилися.

Появі та посиленню ДГР, за якого дуоденаль-
ний вміст потрапляє до шлунка та  спричиняє 

хімічну гастропатію, можуть сприяти де-
кілька факторів [14]. Установлено, що ДПК 
слугує як ємнісний і резистивний резервуар, 
а у випадку порушень моторики це зумовлює 
затримку вмісту жовчі в  ДПК та  можливе 
її ретроградне закидання до шлунка. Крім того, 
навіть сама інфузія жовчі до ДПК знижує мото-
рику ДПК у здорових суб’єктів, що спричиняє 
застій дуоденального вмісту [15-17].

Незалежно від сприятливих факторів три-
валі та надмірні закидання жовчі до шлунка 
можуть зумовити пряме хімічне ушкодження 
слизової оболонки, що спричиняє виснаження 
муцину, приплив іонів водню до ентероцитів 
і зниження трансепітеліальної резистентності. 
Ступінь і тривалість впливу жовчі, необхідні 
для розвитку гастропатії, ще не повністю зро-
зумілі, але за їхньої появи це може проявля-
тися як набряк і гіперемія слизової оболонки 
шлунка поряд із симптомами ФД. Ендоско-
пічно це може спочатку проявлятися як ерите-
матозна гастропатія, що прогресує до помірно 
тяжкого гастриту, а в більш занедбаних випад-
ках можуть спостерігатися поверхневі ерозії, 
про що свідчать наші дослідження та дані літе-
ратури [15-17]. Не виключено, що частіше вияв-
лення поверхневих ерозій у групі БГ у нашому 
дослідженні було також пов’язано із частішим 
застосуванням НПЗП у цій групі хворих. Хоча 
ці ендоскопічні та гістопатологічні особли-
вості, ймовірно, спричинені надлишковим 
впливом жовчі, більшість лікарів лікують паці-
єнтів за допомогою пригнічення кислотоутворення 
[2, 5]. Ретроспективний аналіз довів, що майже 
половина наших пацієнтів (49,6%) приймали 
кислотосупресивну терапію ІПП, але вона була 
ефективною через 2 тиж лише в 54,8% хворих. 
Водночас комбінація ІПП із прокінетиком (пре-
парат Омез ДСР), що спостерігалася в 27,5% ви-
падків, демонструвала значно більшу клінічну 
ефективність та сприяла значному полегшенню 
симптомів ФД у 70,6% хворих. Отже, в хворих 
із перехрестом БГ і ФД комбінацію ІПП та про-
кінетика слід вважати найдоцільнішою.

Клінічна картина в  пацієнтів із  БГ по-
рівняно з  іншими хворими із ФД була схо-
жою, за  винятком більшої інтенсивності 
епігастраль ного болю та нудоти. Однак на ос-
нові лише одних симптомів точно диферен-
ціювати БГ від ФД неможливо, тому важливим 

кроком у діагностиці є усвідомлення та роз-
пізнавання ендоскопічних особливостей, що 
може передбачати присутність значної кілько-
сті жовчі в шлунку натще, а також підвищену 
поширеність еритеми слизової оболонки й га-
стриту за участю антрального відділу чи тіла 
шлунка з ерозіями або без них, особливо після 
аспірації шлункового вмісту [14-16]. Ендоско-
пічне та гістопатологічне підтвердження хі-
мічної гастропатії, індукованої жовчю, є важ-
ливим не лише для виключення інших причин 
гастриту, а й для визначення таких станів, 
як інфекція H. pylori та фізіологічний жовчний 
рефлюкс, який досить часто з’являється через 
блювальні рухи під час верхньої ендоскопії. 
За даними різних досліджень, еритема сли-
зової оболонки разом із хімічною гастропатією 
при ендоскопії з біопсією не є рідкістю та спо-
стерігається в ≈15% усіх рутинних скринінго-
вих ендоскопічних процедур [16]. У більшості 
випадків ця гастропатія може бути вторинною 
щодо H. pylori чи прийому НПЗП. Хімічна га-
стропатія, спричинена НПЗП, гістологічно від 
БГ не відрізняється і є явним обмеженням, 
котре може погіршувати діагностику БГ [8, 
17]. Ще одне обмеження полягає у тому, що 
багато ендоскопістів можуть не  звертати 
уваги на документування ДГР, хоча він легко 
діагностується при ендоскопії. Це автома-
тично може зумовлювати те, що клініцисти 
недооцінюватимуть роль ДГР у виникненні 
симптоматики, отже, не призначатимуть пре-
парати, що можуть зменшувати негативний 
вплив  патологічного ДГР (прокінетики, препа-
рати урсодео к  сихолевої кислоти тощо).

Попередні дослідження хворих із ФД про-
демонстрували, що в ≈⅓ пацієнтів спостеріга-
ється затримка випорожнення шлунка, що є 
характерним для такого її субтипу, як ФД-ПДС 
[2, 5]. Це знайшло підтвердження і в нашому 
дослідженні, коли ми за допомогою 13С-окта-
ноєвого тесту довели, що БГ достовірно частіше 
спостерігалася в пацієнтів із ФД-ПДС і помір-
ним уповільненням швидкості випорожнення 
шлунка. Однак відсутність значної затримки 
випорожнення шлунка в групі БГ дозволяє 
припустити, що первинне порушення випо-
рожнення шлунка як провідний механізм є 
малоймовірним, а  ключовий фактор цієї 
проблеми – саме надлишковий ДГР жовчі [18].
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Рис. 2. Частота субтипів ФД у різних когортах хворих
Примітка: * p<0,05.

Продовження. Початок на стор. 35.

Таблиця 1. Демографічні показники хворих у різних когортах

Показники Група БГ, n=45 Група НБГ, 
n=51 Група НГ, n=35

Вік (роки) 39,3±14,5 38,7±15,0 38,0±16,1
Жінки 32 (71,1%) 35 (68,6%) 26 (74,3%)
ІМТ 28,2±9,0 26,6±8,0 25,8±5,0
Цукровий діабет 6 (13,3%) 8 (15,7%) 5 (14,3%)
HbA1c 7,0±2,0 7,1±1,6 7,2±1,9
Холецистектомія в анамнезі 30 (66,7%) 16 (35,5%) 7 (20%)
Прийом ІПП 21 (46,6%) 27 (52,9%) 17 (48,6%)
Прийом прокінетиків 10 (22,2%) 10 (19,6%) 10 (28,6%)
Прийом ІПП + прокінетиків 14 (31,1%) 14 (27,1%) 8 (22,9%)
Прийом НПЗП 12 (26,6%) 5 (9,8%) 4 (11,4%)
Прийом аспірину 6 (13,3%) 8 (15,7%) 4 (11,4%)
Прийом інших знеболювальних 13 (28,8%) 8 (15,7%) 5 (14,3%)

Таблиця 2. Ендоскопічні та гістологічні дані в пацієнтів із БГ і НБГ
Патологічні зміни БГ, n=45 НБГ, n=51

Ендоскопічні дані
Еритема
Ерозії
Поліпи
Атрофія

40 (88,9%)
9 (20%)

0
2 (2,2%)

33 (64,7%)*
4 (7,8%)*
4 (7,8%)*
3 (5,9%)

Патогістологія
Фовеолярна гіперплазія
Реактивні зміни залоз
Гастрит
Набряк
Хронічне активне запалення
Кишечна метаплазія

37 (82,2%)
38 (84,4%)
18 (40%)

13 (28,9%)
4 (8,9%)
1 (2,2%)

42 (82,4%)
43 (84,3%)
4 (7,8%)*
1 (1,9%)*
1 (1,9%)*
1 (1,9%)

Примітка: * різниця між групами достовірна (p<0,05).

Отже, ДГР жовчі та БГ у пацієнтів із симптомами ФД – досить розповсюджене явище, 
особливо після перенесеної холецистектомії в анамнезі, яка, ймовірно, є значним факто-
ром ризику розвитку ДГР і БГ. Ендоскопічне та патогістологічне підтвердження біліар-
ної рефлюксної гастропатії, а також її клінічні особливості мають значення для частки 
хворих із ФД, особливо для субтипу ФД-ПДС. У лікуванні хворих із перехрестом БГ і ФД 
найдоцільніше використовувати комбінацію ІПП із прокінетиком (наприклад, препарат 
Омез ДСР), яка демонструє найкращі результати. З огляду на зростання кількості випад-
ків проведення холецистектомії за незрозумілого болю в животі в разі відсутності патоло-
гії жовчного міхура рекомендуємо приділяти більше уваги усвідомленню частої асоціації 
БГ і ФД, що може впливати на ефективність діагностики та лікування таких хворих.

Список літератури знаходиться в редакції. ЗУ
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