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Життя Без Алергії
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Шановні колеги!
Ми раді повідомити вас про те, що вже з початку 
2023 року Асоціація алергологів України 
та науково-освітній проєкт «Життя без алергії» отримають
інформаційну підтримку у вигляді 
нового освітньо-практичного журналу 
«AllergoPractice», 
пілотний випуск якого заплановано 
на перший квартал 2023 року. Цей журнал має 
на меті поліпшити практичні навички, 
а також поглибити теоретичні знання лікарів 
у галузі діагностики, лікування, профілактики
алергічних і супутніх їм захворювань і розрахований 
на лікарів-алергологів, лікарів загальної практики / 
сімейної медицини та фахівців інших суміжних 
спеціальностей. Редакційна колегія журналу 
намагатиметься тримати курс на практичний вектор 
подачі інформаційних матеріалів, оскільки прагне 
зробити це видання максимально орієнтованим саме 
на практичних лікарів, щоб воно стало корисним 
для покращення рівня їхніх знань у різних 
аспектах сучасної алергології. На сторінках журналу 
планується публікація матеріалів науково-практичних 
конференцій, науково-освітнього 
проєкту «Життя без алергії», оглядів сучасної 
закордонної та вітчизняної літератури, клінічного 
досвіду практичних лікарів, рекомендацій міжнародних 
і вітчизняних настанов, протоколів і стандартів 
із ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями 
та супутніми їм станами, заснованими на даних 
доказової медицини, висвітлення новин 
Європейської академії алергії та клінічної імунології 
(ЕААСІ), Всесвітньої організації алергії (WAO), 
Американської академії алергології, 
астми й імунології (АААAІ), Європейського 
респіраторного товариства (ERS), Європейського 
дерматологічного форуму (EDF) тощо. Сподіваємося 
на те, що «AllergoPractice» стане настільним журналом 
не лише кожного лікаря-алерголога, але й лікарів 
загальної практики / сімейної медицини та фахівців 
інших суміжних спеціальностей, а представлені 
в ньому матеріали допоможуть усій медичній спільноті 
України досягти єдиної спільної мети – 
підвищити ефективність діагностики, 
лікування та профілактики алергічних захворювань, 
а також покращити якість життя населення нашої країни.

Сергій 
Вікторович 
ЗАЙКОВ

Президент Всеукраїнського громадського об’єднання 
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АЗ також часто поєднуються з іншими супутніми 
(неалергічними) захворюваннями: наприклад, АР – 
із неалергічним ринітом (так званий комбінований, 
або подвійний, риніт), гострими респіраторними 
вірусними інфекціями (ГРВІ), АД – із контактним дер-
матитом або кропив’янкою, БА – з хронічним обструк-
тивним захворюванням легень – ХОЗЛ (синдром 
перехресту астма – ХОЗЛ), усі АЗ – із патологічними 
станами з боку шлунково-кишкового тракту, гепа-
тобіліарної системи, ендокринною патологією тощо. 
Асоціація АД із харчовою алергією, БА й АР як складо-
ва концепції атопічного маршу широко описується  
в літературі, однак АД має й низку типових, але не-
алергічних коморбідних станів, зокрема шкірні бакте-
ріальні, грибкові та вірусні інфекції, нейропсихічні ста-
ни, ожиріння, серцево-судинні хвороби й деякі види 
раку [42]. Крім того, продемонстровано зв’язок АЗ  
із цукровим діабетом, анемією, аутизмом, синдромом 
дефіциту уваги та гіперактивності [45].

Аналіз даних обстеження дітей віком 0-18 років, 
включених до національної нідерландської бази да-
них первинної медичної допомоги, виявив, що на-
явність хоча б однієї атопічної хвороби достовірно 
підвищувала ймовірність розвитку інших атопічних 
симптомів. Що стосується неатопічних коморбідних 
станів, то наявність атопічного дерматиту / екземи 
підвищувала ризик інфекційних уражень шкіри 

(бородавки, імпетиго, дерматофітоз, контагіозний 
молюск) у 1,2-3,4 раза, БА – ризик появи симптомів 
із боку дихальних шляхів або інфекційних уражень 
дихальної системи у 2,1-10,3 раза, АР – ризик ото-
риноларингологічних хвороб у 1,5-3,9 раза. Ви-
явлене підвищення ризиків не залежало від віку 
та статі дітей [45]. За даними подібного дослідження 
за участю понад 20 тис. дітей, наявність 1 АЗ у віці 
4 років у 4-7 разів підвищує ймовірність виявлення 
вже 2-3 АЗ у віці 8 років [44].

Становлення та поточне 
використання поняття «коморбідність»

За визначенням, коморбідність – це наявність 
в одного пацієнта двох або більше соматичних 
чи психічних захворювань, які пов’язані між со-
бою патогенетичним механізмом або збігаються 
в часі. При цьому відзначаються складна поєд-
нана клінічна картина, ускладнення та перебіг, 
не властиві основній патології, а також істотний 
вплив на якість і тривалість життя пацієнта. Термін 
«коморбідність» (comorbidity) вперше запропону-
вав Елвен Файнштейн (Alvan Feinstein) у 1970 р. 
для відображення існування «будь-яких клінічних 
одиниць, що виявляються або виявлялися під час 
того захворювання, з яким пацієнт звернувся до 

АЛЕРГІЯ ТА СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ: 
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ 

ПРОБЛЕМИ

Сергій Вікторович ЗАЙКОВ, доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології 
Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), 
президент ВГО «Асоціація алергологів України»

Проблема алергічних захворювань (АЗ) є надзвичайно 
багатогранною, оскільки ці хвороби є дуже поширеними 
та суттєво погіршують якість життя пацієнтів. 
Окрім того, алергопатологія має системний характер, 
що зумовлює часте поєднання в одного пацієнта 
декількох форм АЗ (наприклад, алергічного риніту (АР) 
і бронхіальної астми (БА), БА й атопічного дерматиту (АД), 
АР і алергічного кон’юнктивіту (АК) тощо) [12].
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лікаря» [25]. Надалі цей термін уживався дедалі 
частіше, нерідко як взаємозамінне поняття разом 
із терміном «мультиморбідність», що не є правиль-
ним. Станом на сьогодні для поняття «мультимор-
бідність» запропоновано дещо інші визначення: 
«співіснування численних хронічних або гострих 
хвороб у однієї людини» або «співіснування двох 
або більше хронічних станів, жоден з яких не є 
тяжчим за інші» [30].

Згідно із сучасними уявленнями розрізняють 
такі поєднання двох патологічних станів: 
1) вони мають спільні етіологічні або патогенетичні 

механізми (наприклад, біохімічні чи гене тичні); 
2) одне захворювання спричиняє інше; 
3) випадкове поєднання двох хвороб. Термін 

«коморбідність» використовують для першого 
 та другого пунктів, натомість випадковий збіг  

у часі двох і більше захворювань не розцінюють 
як коморбідний зв’язок. 
Найповніше відображає поняття коморбідності 

таке визначення: під хворобами/порушеннями, 
коморбідними визначеному захворюванню, ми розу-
міємо такі, що трапляються при цьому захворюванні 
частіше, ніж у загальній популяції, та мають із ним 
деякі спільні етіопатогенетичні механізми. Концепція 
коморбідності виникла та спочатку частіше використо-
вувалася в психіатрії стосовно психіатричних станів, 
що співіснують, як-от розладів настрою й особистості, 
станів залежності та фобій тощо, але останніми роками 
парадигма коморбідності вийшла за межі психіатрич-
ної науки, стала широко застосовуватися в багатьох 
галузях медицини й набула важливого практичного  
та соціально-економічного значення. Яскравим при-
кладом може слугувати коморбідний зв’язок між та-
кими порушеннями, як артеріальна гіпертензія, ожи-
ріння й цукровий діабет, що об’єднуються в поняття 
«метаболічний синдром».

Ступінь впливу коморбідних розладів на стан 
пацієнта може бути різним. У деяких випадках він 
може не здогадуватися про існування коморбід-
ного захворювання й тому не відчувати жодного 
дискомфорту, тому нерідко коморбідні порушення 

виявляються випадково при рутинному або скринін-
говому обстеженні. З іншого боку, коли коморбідні 
розлади супроводжуються клінічними проявами, 
вони можуть істотно впливати на загальний стан, 
значно порушуючи якість життя пацієнта загалом. 
Прикладом може слугувати депресія, котра суттєво 
обтяжує клінічну картину будь-якого соматичного 
й неврологічного захворювання та є провідним 
чинником хронізації больових синдромів.

Діагностика АЗ 
та коморбідних розладів

Вивчення клінічної картини коморбідних пору  -
шень важливе для диференційної діагностики, оскіль-
ки вони нерідко модифікують клінічні прояви одне 
одного. Для діагностики АЗ на різних рівнях медич-
ної допомоги застосовується низка методів (рис. 1), 
які можна за послідовністю використання поділити 
на три етапи: 
1) клініко-анамнестичний (скарги, анамнез, фізи-

кальне обстеження); 
2) шкірні та провокаційні тести з алергенами; 
3) лабораторні тести з алергенами, які, своєю 

чергою, можуть бути розкладені на три рівні 
(скринінгові, кількісне визначення специфічних 
антитіл класу імуноглобулінів Е (IgE) до екстрак-
тів алергенів та окремих алергенних молекул).
Алергологічний анамнез (І етап діагностики АЗ, 

рівень доказовості – А) має велике, інколи вирі-
шальне, значення в діагностиці АЗ та виявленні 
причинно-значущих алергенів і провокувальних 
чинників. Він передбачає збір таких даних: 
1) особистий анамнез пацієнта щодо АЗ; 
2) сімейний анамнез щодо АЗ; 
3) фармакологічний анамнез; 
4) харчовий щоденник; 
5) професійний маршрут; 
6) сезонність загострень АЗ; 
7) умови проживання, праці пацієнта тощо. 

Нюанси його збирання на прикладі АР і комор-
бідних йому захворювань наведено в таблиці 1.

Рис. 1. Загальні стандарти діагностики АЗ відповідно до консенсусного документа WAO-ARIA-GA2LEN [2]

Клініко-анамнестичний метод  
(усі лікарі)

Функціонально-інструментальні методи  
(спірометрія, ультразвукова діагностика, 

фіброезофагогастродуоденоскопія тощо – всі лікарі)

Шкірні тести з алергенами  
(алерголог)

Фізикальний метод  
(усі лікарі)

Провокаційні тести 
з алергенами  

(лише алерголог)

Лабораторно-інструментальний  
метод (I рівень – усі лікарі,  

II-III рівні – алерголог)

АЛЕРГІЯ
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ТАБЛИЦЯ 1. Нюанси збору даних анамнезу при діагностиці найчастіших коморбідних станів у пацієнта з АР

Коморбідні 
стани Анамнез, симптоми й ознаки

БА

З’ясуйте наявність у анамнезі кашлю, свистячих хрипів, задишки, бронхоспазму при фізичному 
навантаженні

Огляньте грудну клітку щодо гіперекспансії, проведіть аускультацію стосовно свистячих хрипів

Оцініть піковий об’єм видиху та виконайте спірометрію, бажано з перевіркою зворотності змін 
за допомогою β2-агоністів

За наявності сумнівів проведіть провокаційні тести (з фізичним навантаженням, манітолом чи метахоліном) 
або визначте вміст оксиду азоту у видихуваному повітрі (FENO)

Кон’юнктивіт
З’ясуйте анамнез почервоніння та свербежу очей, сльозотечі, розтирання очей

Огляньте очі

Риносинусит

З’ясуйте анамнез закладеності носа, виділень зі втратою нюху або без неї, головного болю, болю в ділянці 
обличчя, кашлю

Проведіть ендоскопію носової порожнини

Комп’ютерну томографію / рентгенографію приносових пазух не рекомендовано, крім випадків 
з ускладненнями, невдачі призначеного лікування, однобічних симптомів або тяжкої хвороби, 
яка не відповідає на фармакотерапію

Середній отит 
із випотом / 
розлади слуху

З’ясуйте наявність імунодефіцитів та/або рецидивних інфекцій

Поставте такі запитання: чи часто вам доводиться підвищувати звук на телевізорі? Чи часто ви кричите? 
Чи відзначаєте погіршення концентрації, успішності в навчанні, дратівливість?

Огляньте вуха за допомогою пневматичного отоскопа, виконайте тести Вебера та Рінне

Проведіть тимпаноскопію для оцінки стану барабанної перетинки та середнього вуха

Виконайте тимпанометрію

Оцініть рівень сприйняття шепітної мови

Проведіть аудіометрію (оцініть сприйняття чистих тонів, мови)

Обструктивне 
апное сну, 
порушення сну

З’ясуйте анамнез розладів сну, хропіння, апное, втомлюваності, дратівливості

Огляньте ніздрі, визначте піковий об’єм видихуваного носом повітря, проведіть ендоскопію носової 
порожнини

Розгляньте доцільність проведення сомнографії

АД З’ясуйте наявність свербежу та почервоніння шкіри, висипів

Харчова алергія
З’ясуйте наявність симптомів, пов’язаних зі вживанням їжі

Визначте наявність синдрому оральної алергії (алергічної реакції, яка виникає при контакті з порожниною 
рота та горлом сирих фруктів чи овочів, але не виникає при споживанні їх у приготованому вигляді)

Еозинофільний 
езофагіт (ЕЕ)

З’ясуйте наявність симптомів, пов’язаних із дисфункцією стравоходу (труднощі при ковтанні твердої їжі, 
біль у грудях, печія, біль у верхній частині живота)

Проведіть біопсію стравоходу

Гіпертрофія 
аденоїдів

З’ясуйте наявність закладеності носа, дихання з відкритим ротом, хропіння

Огляньте обличчя

Проведіть задню риноскопію, а також назальну та назофарингеальну ендоскопію жорстким/гнучким 
ендоскопом

Нюхова 
дисфункція

З’ясуйте наявність розладів нюху, гіпосмії й аносмії

Оцініть стан носової частини дихальних шляхів, проведіть тести для оцінки нюхової функції

Ларингіт, кашель, 
розлади голосу

З’ясуйте наявність таких симптомів, як подразнення в горлі, відчуття утрудненого ковтання слизу, кашель

Огляньте горло та глотку

Гастроезофаге-
альний рефлюкс

З’ясуйте наявність розладів травлення, регургітації, кашлю

Огляньте горло та глотку

Утомлюваність 
і порушення 
процесу навчання

З’ясуйте наявність утомлюваності, погіршення навчання, рівень успішності в школі

Поставте запитання щодо якості сну, закладеності носа та виділень із носа

Гіпертрофія 
нижніх носових 
раковин

З’ясуйте наявність закладеності носа

Проведіть передню риноскопію, ендоскопію носової порожнини, а також акустичну ринометрію до та після
вживання назального деконгестанту
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Фізикальне обстеження продовжує І етап діа-
гностики АЗ та дає змогу: 
1) виявити основні симптоми АЗ (утруднення дихан-

ня, ядуха, кашель, закладеність носа, ринорея, 
чхання, сльозотеча, свербіж шкіри та слизових 
оболонок, шкірний висип, набряк, анафілаксія 
тощо); 

2) оцінити тяжкість симптомів АЗ; 
3) визначити ефективність лікування АЗ; 
4) виявити супутні захворювання, лікування котрих 

полегшує стан пацієнта, тощо.
Шкірні тести з алергенами становлять ІІ етап 

діагностики АЗ (рівень доказовості – В) і спрямовані 
на виявлення специфічної сенсибілізації організму 
пацієнта до алергенів. Це важливий метод діагнос-
тики IgE-опосередкованої та Т-клітинної алергії 
в пацієнтів із ринокон’юнктивітом, алергічною аст-
мою, кропив’янкою, анафілаксією, IgE-залежним 
атопічним дерматитом, харчовою, інсектною та ме-
дикаментозною алергією, алергічним контактним 
дерматитом тощо. Показанням до їх проведення 
є дані анамнезу, які вказують на роль того або ін-
шого алергену або групи алергенів у розвитку АЗ. 
Шкірні тести поділяються на крапельні, аплікаційні 
(патч-тести), скарифікаційні, методом уколу (прик-
тест), внутрішньошкірні.

Можна виділити низку переваг і недоліків шкір-
ного тестування з алергенами. Перевагами є те, 
що це простий, зручний, швидкий, надійний, досить 
безпечний метод діагностики алергічних реакцій 
негайного типу. Проте він має певні обмеження 
та протипоказання для проведення, потребує вико-
ристання спеціальних діагностичних алергенів, може 
бути неінформативним (псевдопозитивні або псевдо-
негативні результати) внаслідок недотримання умов 
зберігання алергенів, зниження шкірної реактивності, 
порушення техніки проведення тестування тощо. 
Слід завжди пам’ятати, що за результатами шкірного 
тестування можна виявити лише сенсибілізацію  
до певних алергенів, тому для встановлення кінце-
вого діагнозу потрібно визначити чіткий зв’язок між 
цією сенсибілізацією та клінічними проявами захво-
рювання, тобто підтвердити, що саме цей алерген 
відповідальний за появу симптомів алергії.

Лабораторна алергодіагностика, яка становить 
ІІІ етап діагностики АЗ (рівень доказовості – В), пе-
реважно ґрунтується на визначенні специфічних 
IgE до екстрактів та окремих компонентів алергенів. 
Існують такі показання для її проведення: 
1) діагностично складні випадки: наявність чіткої 

симптоматики за відсутності об’єктивних даних 
анамнезу й алергологічного обстеження in vivo; 

2) лікування дітей раннього віку; 
3) потреба постійного застосування пацієнтом 

антигістамінних препаратів; 

4) загострення АЗ; 
5) алергодерматози, особливо АД у стадії загострення; 
6) вагітність; 
7) дистанційне обстеження тощо.

Переваги лабораторної діагностики полягають 
у її безпечності (не спричиняє додаткової сенсибі-
лізації до алергенів, загострення АЗ); можливості 
обстеження пацієнтів із високим рівнем сенсибі-
лізації, з полісенсибілізацією; відсутності впливу 
на стан шкіри фармакопрепаратів; незалежнос-
ті від кооперації з пацієнтом (особливо важливо  
в педіатричній практиці); високій відтворюваності 
результатів у разі повторів; виключенні псевдопо-
зитивних і псевдонегативних результатів шкірних 
тестів; однократній інвазивності при венепункції; 
можливості дистанційного обстеження пацієнта 
будь-якого віку.

Провокаційні тести з алергенами використо-
вують у разі розходження даних анамнезу й ре-
зультатів шкірного та лабораторного тестування. 
Залежно від виду алергену та способу його вве-
дення в організм розрізняють такі провокаційні 
тести: кон’юнктивальний, назальний, інгаляційний,  
сублінгвальний і гастроінтестинальний.

Якщо клініко-анамнестичний, фізикальний,  
лабораторно-інструментальний (скринінгові тести 
І рівня) й функціонально-інструментальні методи 
доступні лікарям будь-якого фаху та мають вико-
ристовуватися ними за підозри на АЗ, то шкірні 
й лабораторні алерготести для поглибленого обсте-
ження пацієнтів, які належать до ІІ та ІІІ рівнів, має 
виконувати лише алерголог, а провокаційні тести 
з алергенами – лише досвідчений лікар-алерголог 
в умовах стаціонару.

Розпочинати обстеження пацієнта з підозрою 
на АЗ лікарю будь-якого фаху слід із використан-
ня скринінгових тестів І рівня, до яких належать 
тести Phadiatop і Phadiatop Infant. Ці скринінгові 
тести на атопію відзначаються значно більшою 
ефективністю, ніж визначення рівня загальних 
IgE сироватки крові (табл. 2). Тести Phadiatop 
і Phadiatop Infant дають змогу правильно розпо-
ділити 9 із 10 пацієнтів на тих, хто має й не має 
алергію, а за чутливістю та специфічністю істот-
но перевищують метод визначення загальних 
ІgE сироватки крові. Зокрема, при респіратор-
ній алергії (наприклад, астмі або риніті) тільки 
в 50% пацієнтів спостерігається підвищений рівень 
загального IgE (>100 кО/л), тому половину з них 
не можна виявити за допомогою дослідження 
рівня загального IgE. Підвищення рівня загального 
IgE може спостерігатися в ситуаціях, не пов’яза-
них з АЗ, наприклад у разі не-IgE-зумовленого АД, 
паразитарних, бактеріальних, вірусних інфекцій, 
що утруднює відповідну діагностику.
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ІmmunoCAP Phadiatop являє собою запатен-
товану скринінгову панель для обстеження дітей 
старшого віку та дорослих, а ImmunoCAP Phadiatop 
Infant – відповідну панель для обстеження дітей 
до 5-річного віку. Їх використання дає змогу виявля-
ти наявність/відсутність сенсибілізації до загальних 
інгаляційних алергенів (пилок лугових трав і бур’я-
нів, дерев; кліщі домашнього пилу; плісняві гриби: 
Alternaria alternata та Cladosporium herbarum; шерсть 
кішки й собаки; лупа коня) та харчових алергенів, 
що є значущими для дітей до 5 років (яєчний білок, 
молоко, арахіс, пшениця, риба, перехресні харчові 
алергени). Отже, використання вказаних панелей є 
першим кроком у тестуванні на атопію, а відповідно, 
в диференційній діагностиці алергічних і неалер-
гічних захворювань.

Phadiatop точно диференціює атопічних і не-
атопічних пацієнтів, практично елімінуючи по-
граничні випадки; є однаково надійним у разі по-
зитивного та негативного результату й повністю 
збігається з діагнозом, який установив алерголог.

ТАБЛИЦЯ 2. Чутливість і специфічність скринінгових 
тестів на АЗ

Тест Чутливість Специфічність
Phadiatop 93% 89%

Phadiatop Infant 98% 89%
Загальний IgE 50% 80%

Із метою алергодіагностики лікар також може 
використати скринінгові міксти ImmunoCAP, оскільки 
таке комплексне скринінгове дослідження дає змогу 
виявити сенсибілізацію до окремої групи алерге-
нів, як-от fx5 (суміш харчових алергенів): яєчний 
білок, молоко, тріска, пшениця, арахіс, соя; mx2 
(суміш пліснявих грибів): Penicillium chrysogenum, 
Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida 
albicans, Alternaria alternata, Setomelanomma rostratа; 
ex1 (суміш епітелію тварин): лупа кішки, собаки, 
коня, корови. Отже, скринінгові тести дають змогу, 
по-перше, відрізнити IgE-опосередковану атопічну 
алергію від інших подібних до алергії симптомів
і, по-друге, виявити пацієнтів, які потребують про-
ведення аналізу на специфічні IgE для ідентифікації 
алергенів і призначення протиалергічної терапії. 
Слід підкреслити, що Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) і Всесвітня організація алергії (WAO) 
рекомендують ImmunoCAP® у ролі тестів вибору 
для алергодіагностики [5, 32], оскільки вони відпо-
відають важливим вимогам до діагностичних тестів 
у алергології. У всьому світі близько 80% визначень 
умісту специфічних IgE виконується цим методом. 
ВООЗ і WAO визнають діагностику з використан-
ням ImmunoCAP золотим стандартом, оскільки 
ця методика довела свою точність і стабільність 

результатів у незалежних дослідженнях. Високу 
якість результатів підтверджено численними до-
стовірними незалежними порівняльними дослі-
дженнями, опублікованими в журналах із високою 
науковою репутацією. ImmunoCAP довіряють кліні-
цисти в усьому світі, тому не перевіряють резуль-
тати цього аналізу.

Ідеальним інструментом для одночасного тес-
тування багатьох алергенних молекул є алергочип 
ISAC. Цей метод є особливо доречним для випадків 
АЗ із коморбідними хворобами. Його варто призна-
чати тоді, коли симптоми й анамнез суперечать один 
одному; за нестабільної БА, тяжкого АД, хронічної 
кропив’янки, незрозумілих порушень із боку шлун-
ково-кишкового тракту; за відсутності відповіді на 
терапію; при труднощах у виявленні первинного 
сенсибілізатора, за підозри на множинну сенсибілі-
зацію пацієнта до багатьох алергенів; при вивченні 
первинної та перехресної сенсибілізації; при склад-
ності вибору алергенів для алергеноспецифічної іму-
нотерапії (АСІТ) у разі мультисенсибілізації в пацієнта, 
а також за потреби в отриманні повного алергенного 
профілю («профіль сенсибілізації») пацієнта.

Коморбідний перебіг АР 
та інших захворювань

• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ І БРОНХІАЛЬНА АСТМА

БА й АР часто поєднуються між собою: АР вини-
кає в 75-85% пацієнтів із БА, а близько 38% пацієнтів 
з АР страждають на БА. У дослідженні M.J. Brydon 
(2008) АР спостерігався в більшості осіб з астмою, 
передуючи останній у 45% осіб. Причиною обох цих 
хвороб є одні й ті самі чинники. Верхні та нижні ди-
хальні шляхи схожі за будовою, а запальні процеси 
в них взаємопов’язані, в них беруть участь ті самі 
загальні запальні клітини (тучні клітини, еозино-
філи, Т-клітини) та медіатори запалення (гістамін, 
лейкотрієни, цитокіни) [12, 50].

Зв’язок між АР і БА обґрунтований кількома по-
тенційними механізмами: неадекватністю функції 
носової порожнини, а саме очищення, зігрівання 
та зволоження повітря; назобронхіальними рефлек-
сами у відповідь на вплив назальних іритантів, 
алергенів чи холоду; впливом риновірусів, які під-
вищують схильність до алергічного запалення; 
«міграцією» Т-клітинної відповіді в інші тканини 
після первинної сенсибілізації [11, 19]. Ідею патоге-
нетичного впливу постназального стікання при АР 
на розвиток БА наразі відкинули, оскільки секрет, 
який стікає, в притомних осіб надходить у травну 
систему, а не в нижні дихальні шляхи [18]. Наяв-
ність АР асоціюється із незадовільним контролем 
БА в дітей, підлітків і дорослих [20].
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• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ 
   Й АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ

За даними одного з досліджень, АР є найчасті-
шим атопічним захворюванням, яке асоціюється 
з АД. Цікаво, що сполучений перебіг АР й АД був 
пов’язаний з алергією до кліщів домашнього пилу, 
тарганів і пір’я, а АД без риніту – з алергією на пше-
ницю, арахіс і соєві боби [36].

Наявні дані свідчать, що сенсибілізація при алер-
гії, яка розвивається пізніше, відбувається не через 
шкіру, а через слизову оболонку дихальної системи 
інгаляційними алергенами [51].

У пацієнтів із БА, АД і АР ризик системних по-
бічних ефектів глюкокортикоїдів є найвищим, 
оскільки лікування спрямоване одразу на три 
ділянки: шкіру, бронхи та ніс. У зв’язку із цим може 
виникнути потреба в альтернативних методах 
лікування (уникнення алергенів, ополіскування 
фізіологічним розчином, антигістамінні засоби, 
антагоністи лейкотрієнів, АСІТ і біологічні пре-
парати).

• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ І ХАРЧОВА АЛЕРГІЯ

АР може асоціюватися з первинною харчовою 
алергією, проте частіше виникає асоціація зі вторин-
ною, також відомою як синдром «пилок – їжа».  Цей 
термін характеризує симптоми алергії на харчові 
продукти, пов’язані з алергією на пилок, обмежені 
ротом і горлом і зазвичай низької інтенсивності [46]. 
Найтиповішим прикладом є перехресна реакція  
в пацієнтів з АР у відповідь на пилок берези, в яких 
виникають оральні симптоми алергії при вживанні 
яблук, лісових горіхів, селери тощо. При термічній 
обробці чи іншому приготуванні цих продуктів вони 
переважно не спричиняють алергічної реакції. 
Сенсибілізація й до пилку берези, й до пилку трав 
збільшує ймовірність розвитку синдрому «пилок – 
їжа» [3, 54].

Реакція при вторинній алергії зазвичай є слаб-
шою, ніж у разі первинної [14]. Типові симптоми 
включають почервоніння, незначний набряк або 
свербіж губ, язика, внутрішньої поверхні ротової 
порожнини, м’якого піднебіння та вух, свербіж
і незначний набряк горла. Іноді можуть виникати 
біль у животі, нудота та навіть блювання, а також 
чхання, нежить і симптоми з боку ока.

Патерни перехресної терапії зазвичай є типови-
ми: наприклад, алергія на пилок дерев поєднується 
з непереносимістю яблук, моркви та картоплі, 
алергія на пилок трав – із непереносимістю ківі 
та помідорів. Підшкірна специфічна імунотерапія 
дає змогу зменшити симптоми синдрому «пилок – 
їжа» [22].

• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ 
   І ЕОЗИНОФІЛЬНИЙ ЕЗОФАГІТ

ЕЕ являє собою хронічне опосередковане імун-
ною системою / впливом антигенів захворювання 
стравоходу, яке клінічно характеризується симпто-
мами дисфункції стравоходу, а гістологічно – еози-
нофільним запаленням [38]. ЕЕ часто асоціюється 
з харчовою алергією, БА, екземою, ринітом, інши-
ми АЗ [27]. Основними симптомами є порушення 
ковтання твердої їжі, біль у грудях, печія та біль 
у верхній частині живота [23, 24, 39, 47]. Лікування 
ЕЕ передбачає елімінаційну дієту, кислотосупресію 
(ефективна приблизно в 1/3 пацієнтів), топічні або 
пероральні кортикостероїди, механічну дилятацію 
стриктур стравоходу [18].

• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ 
   Й АЛЕРГІЧНИЙ КОН’ЮНКТИВІТ

АК являє собою типову реакцію кон’юнктиви при 
АР, яка виникає при контакті з алергенами. Очні 
симптоми виникають у 50-70% пацієнтів із ринітом, 
причому частіше при сенсибілізації до зовнішніх 
алергенів (outdoor allergens), аніж у разі сенсибілі-
зації до алергенів приміщень (indoor allergens) [7].

Симптоми АК включають свербіж, сльозотечу, 
почервоніння очей і асоційоване з переліченим 
погіршення зору. Носові фільтри повітря зменшу-
ють вираженість очних симптомів [41], що дово-
дить зв’язок симптоматики з боку ока з назальними 
рефлексами.

Деякі інтраназальні кортикостероїди змен-
шують очні симптоми так само ефективно, 
як і симптоми з боку носа, причому сучасні моле-
кули є дієвішими [34]. Сполучення інтраназально-
го кортикостероїда з інтраназальним антигіста-
мінним засобом дає змогу досягти кращого ефекту 
[4]. Швидко усунути симптоми АК допомагають 
і топічні очні антигістамінні препарати: антазолін, 
азеластин та емедастин [56].

• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ І РИНОСИНУСИТ

Вважається, що запалення слизової оболонки 
носа, індуковане імуноглобулінами Е, спричиняє 
розвиток гострого та/або хронічного синуситу. 
Основним механізмом цього є утруднення від-
ходження слизу з остіомеатального комплексу 
[48, 52].

Особи з АР частіше страждають на ГРВІ (останні 
є різновидом гострого риносинуситу) та перено-
сять їх тяжче, ніж особи без стійкого запалення 
(Katelaris C.H. et al., 2011). Внесок АР у розвиток хро-
нічного риносинуситу вивчено гірше [26]. Збираючи  
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анамнез у пацієнтів із хронічним риносинуситом, 
слід з’ясувати наявність симптомів IgE-опосеред-
кованого алергічного запалення, а за підозри 
на АР – провес ти специфічні обстеження. 
За наявності АЗ та хронічного риносинуситу ре-
комендовано застосовувати протиалергічну те-
рапію [31].

• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ І ХРОНІЧНИЙ 
   РИНОСИНУСИТ ІЗ НАЗАЛЬНИМИ ПОЛІПАМИ

Хронічний риносинусит із назальними поліпа-
ми (ХРСНП) асоціюється з високою концентрацією 
IgE в тканині поліпів. Ця хвороба нерідко співіс-
нує з БА та характеризується значною місцевою 
еозинофі лією [6]. У ретроспективному досліджен-
ні G. Settipane та F. Chafee (1977) назальні поліпи 
спостерігалися в 4,2% загальної популяції учасни-
ків (n=4986). Серед осіб із БА поліпи відзначалися 
в 6,7% випадків, а в групі виключно риніту – у 2,2%.

Показано, що протидія IgE за допомогою ін’єк-
цій омалізумабу є ефективним методом лікування 
й алергічного, й неалергічного ХРСНП [28], що під-
тверджує патогенетичне значення локального IgE.

• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ 
   І СЕРЕДНІЙ ОТИТ ІЗ ВИПОТОМ

В одному популяційному дослідженні за учас-
тю дітей із хронічним середнім отитом із випотом 
(ХСОВ) понад 80% страждали на риніт [43]. Це по-
яснюється тим, що велику роль у гомеостазі серед-
нього вуха відіграє євстахієва труба, яка реалізує 
функції його вентиляції та мукоциліарного кліренсу, 
а в пацієнтів з АР євстахієва труба містить алергіч-
ний запальний інфільтрат [40]. Отже, наявність 
алергічного запалення із супутнім набряком слизо-
вої оболонки може порушувати функцію євстахієвої 
труби [8].

Зважаючи на патофізіологічні асоціації АР і ХСОВ, 
у лікуванні ХСОВ доцільно застосовувати терапев-
тичні методи, спрямовані на протидію алергічному 
запаленню [13], але метааналіз 16 рандомізованих 
контрольованих досліджень не виявив достовірних 
переваг антигістамінних засобів, деконгестантів 
чи їх комбінації над плацебо [29]. У пацієнтів із ХСОВ 
і відсутністю відповіді на антибіотики слід виклю-
чити АЗ, а за їх наявності застосувати інгаляційні 
кортикостероїди.

Інтермітувальні 
симптоми

Помірні/тяжкі Незначні

Незначні

У будь-якому 
порядку:  

пероральні 
Н1-гістамінобло-

катори,  
або  

інтраназальні 
Н1-гістамінобло-

катори  
та/або  

деконгестанти, 
або  

антагоністи 
лейкотрієнових 

рецепторів

У будь-якому порядку:  
пероральні Н1-гістаміно-

блокатори, або інтраназальні 
Н1-гістаміноблокатори 
та/або деконгестанти, 

або антагоністи 
лейкотрієнових рецепторів

У разі стійкого риніту –  
контроль через 2-4 тижні

У разі покращення –  
продовжувати протягом  

1 місяця

Виключити наявність астми, особливо  
в пацієнтів із тяжким та/або стійким ринітом

Персистентні симптоми

Помірні/тяжкі

Контроль через 2-4 тижні

Переглянути діагноз
Переглянути прихильність до лікування
Виключити наявність інфекцій чи інших  

причин симптоматики

Додати  
інтрана-
зальні 

кортико-
стероїди 

або 
підвищити 

їх дозу

Закладеність:  
додати деконгестант 

або пероральний  
кортикостероїд  

(на короткий період 
часу)

Невдача:  
скерувати до вузького 

спеціаліста

Ринорея:  
додати 

іпратропій
Дееска-
лація та  

продовження 
лікування  
протягом 
більш як  
1 місяця

У визначеному порядку: інтраназальні кортикостероїди,  
Н1-гістаміноблокатори або антагоністи лейкотрієнових рецепторів

Встановлення діагнозу АР

Рис. 2. Підходи до лікування пацієнтів з АР
Примітка. Крім наведеного лікування, доцільно уникати алергенів і потенційних подразників. У разі кон’юнктивіту можна 
додавати пероральні Н1-гістаміноблокатори, очні Н1-гістаміноблокатори або очні кромони (чи фізіологічний розчин),  
а за невдачі фармакотерапії або її неприйнятності для пацієнта – розглянути АСІТ.
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• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ І ЛАРИНГІТ, 
   КАШЕЛЬ Й УРАЖЕННЯ ГОЛОСОВИХ ЗВ’ЯЗОК

У багатьох пацієнтів з АР відзначаються симптоми 
з боку горла, включаючи подразнення, утруднене 
відкашлювання слизу та кашель [49]. У нещодав-
ньому дослідженні було показано, що назальний 
провокаційний тест з екстрактами пилку швидко 
призводить до подразнення горла та появи відчуття 
грудки в горлі. Проте в учасників не виникло жодних 
об’єктивних змін ані під час тесту, ані в сезон пилку-
вання рослин [55].

• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ І РОЗЛАДИ СНУ, 
   ОБСТРУКТИВНЕ АПНОЕ СНУ

Пацієнти з АР часто мають труднощі із засинанням, 
приймають снодійні, страждають на нічні прокидання 
та відчувають, що мають недостатньо сну порівняно 
зі здоровою групою контролю (Leger D. et al., 2006).

Показано, що короткотривале лікування інтра-
назальним флутиказону дипропіонатом здатне 
забезпечити певне покращення перебігу обструк-
тивного апное сну [15]. В іншому дослідженні та-
кож з’ясувалося, що в осіб із цілорічним ринітом 
і розладами сну застосування назального флунізо-
ліду двічі на день зменшувало закладеність носа 

та покращувало сон. На думку авторів, підвищена 
втомлюваність у разі цілорічних проявів алерго-
патології може бути наслідком асоційованої із за-
кладеністю носа фрагментації сну. Зменшення за-
кладеності носа за допомогою назальних стероїдів 
здатне покращити сон, зменшити втомлюваність 
і підвищити якість життя в осіб з АР [21].

• АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ 
   І ГІПЕРТРОФІЯ НИЖНІХ НОСОВИХ РАКОВИН

Нижні носові раковини (ННР) виступають по-
чатковою ділянкою відкладення алергенів і легко 
розростаються у відповідь на вплив алергічного 
каскаду. Вплив на ННР для збільшення просвіту но-
сових повітроносних шляхів є основним напрямом 
хірургічного лікування АР [16], оскільки гіпертрофія 
ННР зумовлює не лише стійку закладеність носа, 
а й відчуття тиску посередині обличчя/лоба та го-
ловний біль (Universty of Maryland, 2015).

Гіпертрофія ННР, яка є частим коморбідним 
станом при АР, лікується за допомогою уникнен-
ня алергенів і фармакотерапії, але в разі, коли ці 
методи не працюють, застосовуються інвазивні 
підходи (субмукозна резекція, лазерна вапоризація, 
радіочастотна абляція, кріохірургія, субмукозна 
електрокатетеризація) [17, 33].

Рис. 3. Менеджмент нового покоління (ARIA, 2019): маршрут пацієнта з АР [10]
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У лікуванні АР також потрібно враховувати всі 
коморбідні стани. Терапія АР відповідно до сучасних 
рекомендацій може зменшувати назальні симпто-
ми та водночас покращувати перебіг коморбідних 
станів (рис. 2) [9].

Сучасний маршрут пацієнта з АР наведено на 
рисунку 3. Відповідно до нього пацієнт може займа-
тися самодопомогою, що дає змогу збільшити його 
участь у власному лікуванні, сприяє збільшенню 
його обізнаності стосовно власної патології; може 
лікуватися в провізора та лікаря загальної практики, 
але в таких випадках дозволено використовувати 
тільки симптоматичну терапію. Кращим варіантом 
варто вважати лікування в алерголога з використан-
ням можливостей специфічної алергодіагностики 
й імунотерапії алергенами.

Висновки

1. АР, БА й інші АЗ взаємопов’язані між собою 
клінічно, патофізіологічно, імунологічно та ге-
нетично.

2. Діагноз АЗ передбачає своєчасне виявлення 
коморбідних алергічних і неалергічних захво-
рювань.

3. Належна діагностика й лікування АЗ знижу-
ють імовірність прогресування як алергіч-
них, так і неалергічних коморбідних захво-
рювань.

4. Контроль коморбідних станів покращує перебіг АЗ.
5. Важливе місце в терапії АЗ посідають елімінаційні 

заходи, АСІТ і фармакопрепарати з доведеною 
ефективністю та безпекою.
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Як стартове лікування КВБА рекомендовано 
інгаляційні кортикостероїди (ІКС), за потреби в по-
єднанні з β2-агоністами [6, 17]. Як альтернативна 
чи допоміжна терапія рекомендовано також за-
стосування антагоніста цистеїніл-лейкотрієнових 
рецепторів (АЦЛР) монтелукасту, котрий ефектив-
но зменшує запалення дихальних шляхів і спри-
яє контролю астми. Рекомендації Європейсько-
го респіраторного товариства й Американської 
колегії лікарів, що спеціалізуються на хворобах 
грудної клітки, пропонують проводити пацієнтам 
із КВБА пробне лікування АЦЛР після неповної 
відповіді або відсутності відповіді на ІКС [6, 17]. 
Плацебо-контрольоване дослідження показало,  
що в пацієнтів із КВБА монтелукаст достовірно зни-
жував частоту кашлю та сумарну оцінку інтенсивнос-
ті кашлю на добу [20]. Проспективне дослідження 

M. Takemura та співавт. (2012) також виявило, 
що монтелукаст достовірно знижував інтенсивність 
кашлю за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) 
і кількість еозинофілів у харкотинні. Функція ле-
гень залишалася незмінною, а це свідчить про те, 
що протикашльовий ефект монтелукасту при КВБА 
є наслідком його протизапальної дії.

Це дослідження покликане вивчити та порівняти 
ефективність монотерапії монтелукастом, комбі-
нацією будесонід/формотерол і сполученням цих 
препаратів у разі КВБА.

Дослідження було рандомізованим, відкритим  
і тривало 8 тижнів. До популяції учасників включили 
пацієнтів із КВБА та тривалим кашлем (>8 тижнів), 
без істотних відхилень від норми на рентгенограмі 
грудної клітки та позитивним ефектом бронходиля-
таторів короткої дії (збільшення об’єму форсованого

ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНОТЕРАПІЇ 
МОНТЕЛУКАСТОМ, КОМБІНАЦІЄЮ 

БУДЕСОНІД/ФОРМОТЕРОЛ 
І СПОЛУЧЕННЯМ ЦИХ ПРЕПАРАТІВ 

ЗА КАШЛЬОВОГО ВАРІАНТА 
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Кашльовий варіант бронхіальної астми (КВБА) являє 
собою фенотип астми, який проявляється виключно 
або переважно кашлем і гіперреактивністю дихальних 

шляхів, але не свистячими хрипами чи задишкою [4]. 
 Багатоцентрове дослідження показало,  

що КВБА є найпоширенішою (33% випадків) причиною хронічного кашлю 
[12]. Патогенетичними ланками КВБА, крім гіперреактивності дихальних 
шляхів, є їх еозинофільне запалення та ремоделювання [4, 7, 14, 19].  
Вагому роль у цьому патогенезі відіграють цистеїнілові лейкотрієни,  
рівень яких у харкотинні зростає і при КВБА, і при класичній астмі [10, 19].

 Переклала й адаптувала канд. мед. наук Лариса Стрільчук
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видиху за першу секунду (ОФВ1) на >12%) чи по-
зитивним провокаційним тестом із метахоліном.

Після скринінгу, який включав збір анамнезу, 
фізикальне, лабораторне й інструментальне обсте-
ження, пацієнтів рандомізували в групи монтелу-
касту (група M, 10 мг 1 р/добу), будесоніду/фор-
мотеролу (група БФ, 160/4,5 мкг, 1 вдих 2 р/добу)  
чи монтелукасту та будесоніду/формотеролу (гру-
па МБФ). Лікування тривало 8 тижнів, і ще 8 тиж-
нів – подальше спостереження. Із метою контролю 
результатів застосовувалися ВАШ для інтенсив-
ності кашлю, оцінка інтенсивності кашлю (ОІК), 
визначення вмісту фракціонального оксиду азоту 
у видихуваному повітрі (FeNO), підрахунок клітин 
у індукованому харкотинні, спірометрія, прово-
каційні тести, в тому числі з капсаїцином, загаль-
ний аналіз крові. Через 8 тижнів після завершення  
лікування з пацієнтами зв’язувалися телефоном,  
а за потреби запрошували на консультацію 
до клініки.

Було проведено скринінг 545 пацієнтів із хро-
нічним кашлем, 99 із яких відповідали критеріям 
дослідження та були рандомізовані в групи ліку-
вання у співвідношенні 1:1:1. Групи були зіставни-
ми за демографічними та вихідними клінічними 
характеристиками. Кілька пацієнтів із різних груп 
(1 – із групи М, 2 – з групи БФ і 3 – з групи МБФ) 
припинили лікування в ході дослідження з різних 
причин.

• Зміни інтенсивності кашлю 
за ВАШ та ОІК

Через 8 тижнів лікування в групі М спостеріга-
лося достовірне зниження інтенсивності кашлю 
за ВАШ (із 6,0 до 2,0, p<0,001) та ОІК у денний (із 2,0 
до 1,0, p<0,001) і нічний період (із 2,0 до 1,0, p=0,001). 
Достовірне зменшення інтенсивності кашлю спо-
стерігалося також у групах БФ (ВАШ: із 5,0 до 1,0, 
p<0,001; ОІК у денний період: із 2,0 до 1,0, p<0,001; 
ОІК у нічний період: із 2,0 до 0,0, p<0,001) і МБФ 

(ВАШ: із 6,0 до 1,0, p<0,001; ОІК у денний період: 
із 2,0 до 1,0, p<0,001; ОІК у нічний період: з 1,0 до 0,0, 
p<0,001). Через 8 тижнів лікування достовірних 
міжгрупових відмінностей за цими показниками 
виявлено не було (рис. 1).

• Чутливість кашльового рефлексу

Поріг кашльового рефлексу (логарифмічне 
вираження найменшої концентрації подразни-
ка, яка спричинила ≥5 кашльових поштовхів) 
у групі М істотно зріс (з 1,2 до 2,2, p=0,017); середня 
зміна становила 0,6 (95% довірчий інтервал (ДІ) 0,1-
1,0). У групі БФ цей поріг підвищився з 1,8 до 2,7 
(p=0,033), середня зміна становила 0,5 (95% ДІ 0,0-
0,9), а в групі МБФ – з 1,8 до 2,4 (p=0,019), середня 
зміна була аналогічною. Отже, чутливість кашльо-
вого рефлексу та середня зміна протягом лікування 
були приблизно однаковими в усіх групах (рис. 2).

• Зміни вмісту еозинофілів 
  у харкотинні та FeNO

У всіх трьох групах дослідження спостерігало-
ся достовірне зниження вмісту еозинофілів у хар-
котинні порівняно з вихідним рівнем (група М: із 
13,6 до 4,8%, група БФ: із 16,1 до 4,4%, група МБФ: 
із 5,8 до 1,0%). Слід зауважити, що частка пацієнтів, 
у яких уміст еозинофілів знизився до нормального 
рівня (<2,5%), у групі МБФ була достовірно вищою, 
ніж у групах М і БФ (52,2 проти 16,0 та 30,8% від-
повідно, обидва p<0,05). Найпотужніше зниження 
FeNO спостерігалося в групі МБФ і було достовірно 
вищим порівняно з обома іншими групами. Анало-
гічно достовірне покращення співвідношення ОФВ1 
до форсованого життєвого об’єму легень (у серед-
ньому із 77,2 до 79,5%), максимальної швидкості 
видиху в середній фазі експіраторного акту (з 56,3 
до 65,2%) і відсотка еозинофілів крові (з 4,3 до 3,5%) 
відзначалося лише в групі МБФ. Окрім того, в групі 
МБФ зменшення інтенсивності кашлю відбулося
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Рис. 1. Медіани змін на 1-му, 4-му та 8-му тижні порівняно з вихідним рівнем за ВАШ (a), 
ОІК у денний період (b) та ОІК у нічний період (c) для пацієнтів трьох груп

Примітка: вертикальні лінії позначають міжквартильні діапазони.
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KopOTKa iHCTPYKl.liR AJIR MeAM'IHOro 3acrocyeaHHR npenapary MinyKaHT 
CKnaA: MOHTe11yKacr HarpilO (montelukast sodium); 1 ra6neTKa Micrnrb MOHTe11yKacry 
HaTpilO 4,16 Mr y nepepaxyaaHHi Ha MOHTe/lyKaCT 4 Mr; 1 ra611eTKa MiCTHTb MOHTe-
11yKacry HaTpilO 5,20 Mr y nepepaxyaaHHi Ha MOHTe/lyKaCT 5 Mr; AOnoMi>KHi peYOBM
HM: 1.1e1110J103a MiKpOKpMCTa/liYHa, MaHiT (E 421), KpocnoBiAOH, 3alli3a OKCMA YepBOHMl1 
(E 172). riApoKrnnponim1e11101103a, AMHarpilO eAerar, ap0Marn3arop BMWHeBM11, acnap
raM (E 951), Ta/lbK, MarHilO creapar. 1 ra611eTKa MiCTMTb MOHTe/lyKacry HarpilO 10,4 Mr 
y nepepaxyaaHHi Ha MOHTe/lyKaCT 10 Mr; AOnoMi>KHi peYOBMHM: 1.1e1110J103a MiKpOKpMCTa
lliYHa, /laKT03M MOHoriApar, HarpilO KpOCKapMe/l03a, AMHarpilO eAeTaT, MarHilO creapar; 
060110HKa: Opadry® Yellow 20A82938 (rinp0Me1103a 6 cp, riApoKrnnponi111.1e11101103a, 
TMTaHy AiOKCMA (E 171), 3alli3a OKCMA >KOBrnil (E 172), 3alli3a OKCMA YepBOHMil (E 172)). 
nponmoKa3aHHA: rinepYyTllMBiCTb AO aKrnBHO"i peYOBMHM 4M 6yAb-RKO"i AOnoMi>KHO"i 
peYOBMHM. 
noKa3aHHA: na1.1iEHTaM BiA 2 poKiB. �K AOAaTKOBe lliKyBaHHR 6pOHXia/lbHO"i aCTMM y na
t.1iEHTiB 3 nepCMCTYIOYOIO aCTMOIO BiA /lerKoro AO cepeAHbOro cryneHR TR>KKOCTi, wo HeAO
CTaTHbO KOHTpOlllOETbrn iHra/lRl.liilHMMM KoprnKOCTepo"iAaMM, a TaKO>K 3a HeAOCTaTHbOro 
KlliHiYHOro KOHTpOlllO aCTMM 3a AOnOMOrolO aroHiCTiB �-aApeHope1.1enrnpia KOpOTKO"i All, 
RKi 3aCTOCOBYIOTb y pa3i Heo6xiAHOCTi. �K a/lbTepHarnBHMil MeTOA lliKyBaHHR 3aMiCTb 
HM3bKMX A03 iHra11R1.1iilHMX KOpTMKOCTepo"iAiB y na1.1iEHTiB 3 nepCMCTYIOYOIO aCTMOIO /lerKoro 
cryneHR, y RKMX npornroM OCTaHHbOro Yacy He BiA3Ha4a/lM TR>KKMX HanaAiB 6pOHXia/lbHO"i 
aCTMM, wo norpe6yl0Tb 3acrncyaaHHR nepopallbHMX KoprnKOCTepo"iAiB, a TaKO>K y na1.1iEH
TiB, RKi He MO>KYTb 3acrncoeyearn iHra11R1.1i11Hi KoprnKOCTepo"iAM. npocl>i11aKTMKa aCTMM, 
AOMiHyBa/lbHMM KOMnOHeHTOM RKO"i E 6poHxocna3M, iHAYKOBaHMil cl>i3M4HMMM HaBaHTa
>KeHHRMM. no11erweHHR CMMnTOMiB ce30HHOro 11 1.1i11opiYHOro a11epriYHOro pMHiTy. 

no6i'IHi peaK11i"i: 3ara110M Mi11yKaHT A06pe nepeHOCMTbrn. Y KlliHiYHMX AOClliA>KeHHRX 
TpMBa11oro lliKyBaHHR B pi3HMX BiKOBMX rpynax AeMOHCTPYE He3MiHHiCTb npocl>illlO 6e3ne
KM. 3 6oKy iMyHHO"i CMCTeMM: peaKL.111 rinepYyT/lMBOCTi, y TOMY 4MC/li aHacl>i11aKCiR, e03M
HOci>illbHa iHci>illbTpa1.1iR neYiHKM. 3 60KY HepBOBO"i CMCTeMM: 3anaMopo4eHHR i M/lRBiCTb, 
COH/lMBiCTb, napecTe3iR/rinecTe3iR, HanaAM, ro/lOBHMil 6illb. 3 6oKy cepljeBO-CYAMHHO"i 
CMCTeMM: BiAYYTTR cep1.1e6MTTR (AMB. noBHY iHCTPYKl.lilO). 
KaTeropiA BiAnYCKY: 3a pe1.1enrnM. 
Pn N2 UA/10397 /01/01, N2 UA/10397 /01/02, N2 UA/10397 /02/01 Bi A 06.02.2020. J).llR 
OTpMMaHHR noBHO"i iHci>opMa1.1ff o6oe'R3KOBO 03HailOMTern 3 iHCTPYKl.liEIO A/lR Me
AMYHOro 3acrncyeaHHR npenapary Mi11yKaHT B YKpa"iHi. 
MaTepian npM3Ha'leHo AnA npo4>eciilH0ї AiAnbHDCTi 4>axie11ie c4>epM oxopoHM
3ADPDB'A. niAnArae po3nDBCIDAH<8HHID Ha ceMiHapax, KOH4>epeH11iAX,
CMMnD3iyMax 3 M8AM'IHDї TeMaTMKM a6o AnA iHAMBiAYanbHDї
BiAnDBiAi Ha 3anMT npo niKapCbKMil 3aci6. 
Oct>B1 - o6'EM cl>opcoBaHoro BMAMXY 3a nepwy ceKYHAY, 
6A - 6pOHXia/lbHa aCTMa, AP - а11epriYHMl1 pMHiT. 
1. IHCTPYKl.liR AJlR MeAMYHoro 3acrncyeaHHR npenapary. 
2. MMTHa eapTiCTb 2-x ynaKOBOK
npenapary MlnYKAHT N228 BiAnOBiAaE MMTHiil
aaprncri ynaKOBKM npenapary MlnYKAHT N284
BiAnOBiAHOro A03yBaHHR.
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достовірно швидше, ніж у групах М і БФ, хоча  
різниця не досягла рівня істотності. Тяжких побічних 
ефектів не спостерігалося в жодній групі.

• Спостереження після лікування

Восьмитижневий період подальшого спосте-
реження повністю пройшли 87 пацієнтів (по 29 
у кожній групі). Свистячі хрипи протягом цього 
періоду спостерігалися в 6,9% учасників групи М 
та 3,4% учасників групи БФ. Натомість у жодно-
го пацієнта групи МБФ хрипів не виникло. Через 
8 тижнів лікування 74 пацієнтам (22 – із групи М 
і по 26 – із груп БФ і МБФ) удалося повністю при-
пинити протиастматичне лікування. Серед цих 
пацієнтів рецидиви кашлю виникли у 27,3% осіб 
групи М, 30,8% осіб групи БФ та 19,2% осіб групи 
МБФ. Для визначення впливу різних видів лікування 
на подальший прогноз пацієнтів із КВБА потрібні 
подальші дослідження з тривалим спостереженням.

Отже, автори виявили, що монотерапія монтелу-
кастом може ефективно зменшувати інтенсивність 
кашлю за ВАШ та ОІК у денний і нічний періоди, під-
вищувати поріг чутливості в провокаційних тестах 
із капсаїцином і зменшувати вміст еозинофілів 
у харкотинні. Крім того, монотерапія монтелука-
стом продемонструвала високу протикашльову 
та протизапальну ефективність, зіставну із засто-
суванням комбінації ІКС і β-агоніста тривалої дії 
(БАТД) чи сполучення монтелукасту із цією комбі-
нацією. У пацієнтів, які отримували монтелукаст 
і комбінацію ІКС/БАТД, спостерігалося достовірне 
покращення показників функції легень і зменшення 
вмісту еозинофілів у периферичній крові.

Відповідно до отриманих результатів відмін-
ностей між ступенем зменшення інтенсивності 
кашлю за ВАШ та ОІК у денний і нічний періоди 
не спостерігалося. Протикашльовий ефект монтелу-
касту при КВБА був аналогічним такому комбінації 
будесонід/формотерол і навіть ефекту поєднання 
цієї комбінації з монтелукастом. Це свідчить про те, 

що АЦЛР можуть бути хорошою альтернативою 
для дітей або пацієнтів похилого віку, не здатних 
опанувати методику інгаляції, або для осіб, які не мо-
жуть приймати ІКС у зв’язку з побічними ефектами. 
Проте настання покращення було швидшим у групі 
МБФ, в основі чого може лежати швидке настання 
ефекту БАТД.

Показано, що монотерапія монтелукастом здатна 
ефективно зменшувати еозинофільне запален-
ня дихальних шляхів [22, 23], а це дуже важливо, 
оскільки нещодавні дослідження виявили, що еози-
нофіли можуть взаємодіяти з чутливими нервовими 
волокнами дихальних шляхів і сприяти збільшенню 
їхньої щільності та ремоделюванню. Цей механізм, 
імовірно, лежить в основі патогенезу гіперчутли-
вості дихальних шляхів і посилення кашлю [1, 3, 5, 8].

Як і в попередніх дослідженнях, виявилося,  
що 8-тижнева монотерапія монтелукастом достовір-
но підвищує поріг чутливості кашльового рефлексу 
в пацієнтів із КВБА, не покращуючи, втім, показники 
спірометрії. Це може означати, що механізм дії 
монтелукасту полягає в зменшенні чутливості ди-
хальних шляхів, а не в зменшенні ступеня бронхо-
констрикції. Імовірно, це зменшення чутливості 
опосередковане зниженням вивільнення нейро-
нами субстанції P [13, 15].

У цьому дослідженні зменшення інтенсивності
кашлю передувало об’єктивним покращенням 
(зменшенню вмісту еозинофілів у харкотинні  
та підвищенню порогу кашльового рефлексу). Через 
8 тижнів лікування вже спостерігалися й достовірні 
зміни об’єктивних показників; це свідчить про те, 
що така тривалість курсу терапії може бути опти-
мальною для лікування КВБА. Проте це потребує 
підтвердження в подальших дослідженнях.

Додавання АЦЛР до ІКС підвищує ефективність 
лікування порівняно з монотерапією ІКС у веденні 
класичної астми [24]. Що стосується КВБА, то АЦЛР 
рекомендовані як додаткові препарати або пре-
парати для ескалації лікування тоді, коли кашель 
не вдається подолати за допомогою ІКС [6, 17]. 

Рис. 2. Медіани змін на 1-му, 4-му та 8-му тижні порівняно з вихідним рівнем за LogC5 (a), 
вмістом еозинофілів у харкотинні (b) та FeNO (c) для пацієнтів трьох груп

Примітка: вертикальні лінії позначають міжквартильні діапазони.
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Причини відмінностей в ефекті АЦЛР у разі КВБА  
та класичної астми залишаються невстановленими; 
ймовірно, вони опосередковані різною вираженістю 
еозинофільного запалення [21].

У 10 пацієнтів через 8 тижнів лікування так і не було
досягнуто повного усунення кашлю. У 3 осіб із цих 
10 кашель удалося остаточно зупинити через 
ще 4 тижні протиастматичної терапії. Рекомен-
дації Європейського респіраторного товариства 
й Американської колегії лікарів, що спеціалізу-
ються на хворобах грудної клітки, та китайської 
робочої групи з астми вказують, що КВБА слід 
лікувати щонайменше 8 тижнів [2, 9, 16]. Однак 
у цьому дослідженні еозинофілія харкотиння збе-
реглася в понад 60% пацієнтів, які отримували ІКС/
БАТД, і приблизно в половини пацієнтів, які отри-
мували комбіноване лікування (ІКС/БАТД й АЦЛР),  
а отже, 8 тижнів може бути недостатньо для усунення 
запалення дихальних шляхів у разі КВБА. Тож опти-
мальна тривалість протиастматичної терапії в цього 
контингенту пацієнтів залишається невідомою.

Протягом періоду спостереження після лікуван-
ня було відзначено тенденцію до меншої частоти 
рецидивів у групі комбінованої терапії порівняно 
з групами монотерапії монтелукастом чи ІКС/БАТД. 
Окрім того, в жодного пацієнта групи комбінованої 
терапії не спостерігалося прогресування хвороби 
з появою свистячих хрипів. Відомо, що еозинофілія 
харкотиння є чинником ризику прогресування КВБА 
до класичної астми [11]. Відповідно до отриманих

результатів у групі пацієнтів, які отримували мон-
телукаст й ІКС/БАТД, через 8 тижнів лікування спо-
стерігалися значно нижча частка осіб із наявністю 
еозинофілів у харкотинні та достовірне знижен-
ня вмісту еозинофілів у крові, хоча відмінностей 
у оцінці інтенсивності кашлю, порозі кашльового 
рефлексу чи функції легень не спостерігалося. Авто-
ри припускають, що саме зменшення запалення 
дихальних шляхів, а не повне припинення каш-
лю, ймовірніше пов’язане з короткотерміновим  
прогнозом КВБА.

• Висновки

1. Монтелукаст здатен ефективно зменшувати 
 кашель, підвищувати поріг чутливості кашльо-

вого рефлексу та знижувати вираженість еози-
нофільного запалення дихальних шляхів у па-
цієнтів із КВБА.

2. Протикашльова та протизапальна ефектив-
ність монтелукасту відповідають аналогічним 
показникам комбінації будесонід/формотерол 
і сполученої терапії наведеною комбінацією 

 й монтелукастом. Отже, монотерапія монте-
лукастом може бути хорошою терапевтичною 
альтернативою для пацієнтів із КВБА.

3. Сполучена терапія монтелукастом і комбінацією 
будесонід/формотерол дає змогу досягти додат-
кового покращення функції легень і зменшення 
вмісту еозинофілів периферичної крові.
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Кропив’янку поділяють на гостру (ГК, тривалістю 
≤6 тижнів) і хронічну (ХК, тривалістю >6 тижнів), 
а також на індуковану та спонтанну [4]. При інду-
кованій кропив’янці ознаки й симптоми провокує 
специфічний визначений тригер (наприклад, холод  
у разі холодової кропив’янки), а при спонтанній чітко 
визначені тригери відсутні. Спонтанна кропив’янка 
є поширенішою за індуковану, і в одного пацієнта 
можуть відзначатися обидві форми (табл. 1) [4-6].

Більшість випадків ГК минають самостійно 
впродовж 1 тижня, а <40% випадків хронізуються.  

ХК часто триває протягом кількох років до спон-
танної ремісії. Причини ГК зазвичай залишають-
ся невідомими, хоча вважається, що вагому роль 
відіграє вживання певних продуктів і препаратів. 
Прояви ХК потужно впливають на якість життя, по-
рушуючи сон, погіршуючи фізичний та емоційний 
стан і перешкоджаючи навчанню й роботі [7, 8]. 
Поточні можливості лікування дотепер обмеже-
ні та є неефективними в третини пацієнтів із ХК,  
що обґрунтовує потребу в нових терапевтичних 
методах [9].

КРОПИВ’ЯНКА

Кропив’янка являє собою поширене гетерогенне запальне 
захворювання шкіри, щонайменше один епізод якого протягом життя 
відзначають 20% населення світу [1, 2]. Хвороба виникає при активації 
та дегрануляції опасистих клітин шкіри з подальшим вивільненням 
гістаміну й інших медіаторів, що призводить до активації чутливих нервів, 
вазодилятації, екстравазації плазми й залучення до патологічного процесу 
інших клітин [3, 4]. Цей процес зумовлює ознаки та прояви, 
типові для кропив’янки: висип та/або ангіонабряк.

 Переклала й адаптувала канд. мед. наук Лариса Стрільчук

ТАБЛИЦЯ 1. Порівняння різних типів кропив’янки

Характеристика Гостра кропив’янка Хронічна спонтанна 
кропив’янка (ХСК)

Хронічна індукована 
кропив’янка (ХІК)

Тривалість (тижні) ≤6 >6 >6
Частка ремісії 
впродовж року (%)

≈60-90 10-80 0-49

Стать, яка частіше 
уражається

Жіноча Жіноча Жіноча; при холінергічній кро-
пив’янці – чоловіча

Типовий вік початку Будь-який, частіше в дітей 
віком <5 років

Серед дітей – 6-9 років, 
серед дорослих – 30-50 років

Серед дітей – 4-12 років; серед 
дорослих – 20-35 років; за холінер-
гічної кропив’янки – 10-30 років; 
за відтермінованої компресійної 
кропив’янки – ≈40 років

Етіологія Ідіопатична, інфекції, 
препарати, продукти, укуси 
комах, інгальовані алергени, 
фізичні чинники

Ідіопатична, автоімунна, рідко – 
інфекції, рак, гіпо- та гіпертиреоз, 
ревматичні хвороби, 
гіперчутливість 1 типу

Специфічні для кожного виду 
кропив’янки тригери (холод, тепло, 
тиск, ультрафіолет, видиме світло, 
вібрація, вода, піт, контактні 
алергени)

Чинники ризику Висока щільність населення, 
особистий і сімейний анам-
нез алергічних хвороб

Автоімунні хвороби 
щитоподібної залози

Невідомі; ймовірно, чинники довкілля, 
як-от температура та клімат

Частота виникнення 
симптомів

Зазвичай щоденно або після 
контакту з причинним факто-
ром, наприклад алергеном

Щоденно, майже щоденно 
або у вигляді інтермітувального 
перебігу з періодами ремісії

У присутності тригера

Часті коморбідні 
стани

Інфекції ХІК, автоімунні хвороби, 
передусім тиреоїдит, 
психічні розлади

ХСК, імовірно, алергічні 
захворювання

Основні скринінгові 
тести

Відсутні Розгорнутий аналіз крові, С-реак-
тивний білок, антитіла класу IgG 
до тиреопероксидази й IgE

Провокаційні тести
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Природний перебіг і чинники 
ризику

Середня тривалість епізоду ГК становить ≤1 тиж-
день. Частка прогресування ГК до ХК дорівнює 
5-39%. ХСК зазвичай має коротшу тривалість, аніж 
ХІК, – у межах 1-4 років. У середньому спонтанна 
ремісія через 5 років спостерігається в 45% пацієн-
тів, а через 20 років – у 73% [10]. Рецидиви ХСК 
відзначають у 6-31% пацієнтів. Середня тривалість 
основних типів ХІК (симптоматичний дермографізм, 
холінергічна та холодова кропив’янка) становить 
2-5, 3-8 і 2-9 років відповідно (табл. 2). Протягом 
5 років ремісія ХІК відбувається лише в третини 
пацієнтів, найчастіше – при симптоматичному дер-
мографізмі й рідше – при холінергічній і холодовій 
кропив’янці [11].

Чинниками ризику ГК є висока густина населен-
ня, а також особистий і родинний анамнези алер-
гічних захворювань [2, 12-14]. Вища поширеність 
ГК може асоціюватися з низьким соціоекономіч-
ним статусом [12, 15], а ймовірність розвитку ХК –  
із високим [2, 18, 19], що, втім, підтвердилося 
не в усіх дослідженнях [20, 21]. Дослідження близню-
ків свідчать, що схильність до кропив’янки частково 
зумовлена генетично [13].

Діагностика

Клінічні прояви кропив’янки в різних вікових, 
етнічних і статевих групах є однаковими. Основни-
ми першими кроками в діагностиці є ретельний збір 
анамнезу та фізикальне обстеження. Оскільки типо-
вий висип і ангіонабряк є минущими й на момент 
огляду можуть бути відсутніми, лікарям потрібно 
також переглядати фотографії пацієнтів, зроблені 
в найгострішому періоді хвороби [4].

ГК, за визначенням, є самообмежувальним за-
хворюванням і не потребує діагностичних тестів, 
окрім деяких випадків, коли діагностична програма 
зумовлена специфічним анамнезом [4]. Наприклад, 
у пацієнтів з анамнезом харчової алергії 1 типу 
чи гіперчутливості до препаратів симптоми кро-
пив’янки можуть виникати одразу після контакту 
з відповідними алергенами, тому тести на вияв-
лення алергії можуть допомогти уникнути контакту  
з причинними факторами.

Що стосується ХСК, то в більшості пацієнтів 
(≈57%) спостерігається лише висип, приблизно 
в третини (≈37%) – висип і ангіонабряк, а в 6% – 
лише ангіонабряк. Ознаки та симптоми ХСК можуть 
виникати в будь-який час доби, але типовою є поява 
їх увечері та вночі [21]. Висипи можуть виникати 

ТАБЛИЦЯ 2. Класифікація хронічної індукованої кропив’янки

Тип ХІК Тригер
Час від впливу 

тригера до появи 
симптомів

Клінічні прояви Провокаційні тести

Фізичні

Симптоматичний 
дермографізм

Дряпання 
або розтирання 
шкіри

5-10 хвилин Лінійні висипи
Перевірка 
дермографізму, 
FricTest

Холодова кропив’янка

Охолодження 
та повторне 
нагрівання шкіри; 
контакт із холодним 
повітрям, рідинами 
чи предметами

5-10 хвилин
Висипи, в тяжких 
випадках – 
анафілаксія

Кубик льоду 
в пластиковому пакеті, 
TempTest

Відтермінована 
компресійна кропив’янка Тривалий тиск 6-8 годин Ангіонабряк, еритема Вантажки, перевірка 

дермографізму

Сонячна кропив’янка Сонячне світло 5-10 хвилин Висип
Ультрафіолетове 
опромінення типів А 
та В

Теплова кропив’янка Нагрівання шкіри 5-10 хвилин Висип Джерела тепла, 
TempTest

Вібраційний ангіонабряк Вібрація 5-10 хвилин Ангіонабряк Вібратор Vortex

Інші

Холінергічна кропив’янка

Активне (при фізичних 
навантаженнях) 
і пасивне (гаряча 
ванна) нагрівання 
шкіри

5-10 хвилин

Сверблячі маленькі 
пухирі із сильним 
почервонінням 
навколо; в тяжких 
випадках – 
анафілаксія

Пристрої для фізичних 
навантажень, 
гаряча ванна

Контактна кропив’янка Різні речовини Від хвилин до днів

Висипи поза межами 
контактної ділянки 
(імунологічна форма) 
чи лише в її межах 
(неімунологічна)

Контрольоване 
нанесення тригерних 
речовин, прик-  
і патч-тести, визначення 
специфічних IgE

Аквагенна кропив’янка Вода 5-10 хвилин Висипи
Компрес або рушник, 
просочений водою 
температурою 35-37 °C
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на будь-якій ділянці тіла, але найчастіше виникають 
на руках і ногах [21], а ангіонабряк – на обличчі 
(губи, повіки), долонях і стопах [1].

Поточні міжнародні рекомендації з ведення па-
цієнтів із кропив’янкою пропонують застосовувати 
в ході діагностики ХСК концепцію 7C, яка передбачає 
такі пункти: confirm (підтвердження) – виключен  ня 
інших потенційних причин симптоматики; cause 
(причина) – виявлення маркерів автоімунної кро-
пив’янки; cofactors (кофактори) – пошук потенцій-
них тригерів; consequences (наслідки) – виявлення
автоімунних процесів, психічних розладів, пору-
шень сну, статевого життя та соціальних функцій; 
components (складники) – оцінку потенційних біо-
маркерів і предикторів відповіді на лікування; course 
(перебіг) – моніторинг і контроль активності ХСК [4].

Основні діагностичні тести при кропив’янці 
включають розгорнутий клінічний аналіз крові, 
визначення рівня С-реактивного білка в усіх паці-
єнтів із ХСК, антитіл до тиреопероксидази класу IgG 
і загального сироваткового вмісту IgE на третинному 
рівні лікування. Останні два обстеження здатні допо-
могти у виявленні автоімунної ХСК й автоімунного 
тиреоїдиту [22-24]. Інші обстеження проводяться 
лише за показаннями та рідко потрібні [4].

У пацієнтів із ХІК тривалість висипів зазвичай є 
меншою (≤1 година), ніж у осіб із ХСК (до 24 годин) [4, 
25]. Хоча висипання переважно обмежені ділянкою 
шкіри, яка контактувала з тригерним чинником,  
у разі ХІК можуть виникнути системні реакції, вклю-
чаючи анафілаксію, тому пацієнтам високого ризику 
потрібно призначати автоінжектори адреналіну 
[26]. Під час вагітності близько половини жінок 
відзначають покращення стану, натомість у третини 
процес, навпаки, загострюється [27]. Діагноз ХІК 
ґрунтується на ретельному анамнезі та результатах 
провокаційного тестування, цілями якого є визна-
чення відповідних тригерів і оцінка порогів їхнього 
впливу, що дає змогу встановити активність хвороби 
й відстежувати реакцію на лікування.

Для скринінгу кропив’янки в загальній попу-
ляції методів не існує. Пацієнтам з автоімунними 
хворобами, зокрема автоімунним тиреоїдитом, 
варто ставити запитання щодо ознак і симптомів 
ХСК [23, 28, 29], і навпаки: в осіб із ХСК потрібно 
регулярно перевіряти стан щитоподібної залози 
за допомогою пальпації та визначення вмісту ти-
реоїдних гормонів, антитіл до тиреопероксидази 
й тиреоглобуліну [4, 23, 29].

Профілактика

Первинна профілактика існує лише для алер-
гічної кропив’янки, за якої можна застосовувати 
загальні профілактичні методи для всіх алергічних 

захворювань. Популяційне крос-секційне дослі-
дження показало, що грудне вигодовування про-
тягом >6 місяців може зменшувати ризик розвитку 
кропив’янки [14]. Заходи вторинної профілактики 
передбачають уникнення відповідних тригерів, 
як-от носіння тісного одягу в пацієнтів із відтермі-
нованою компресійною кропив’янкою чи вживання 
певних продуктів/ліків пацієнтами з алергічною 
кропив’янкою [4]. Третинна профілактика можлива 
завдяки симптоматичному лікуванню рекомендова-
ними засобами, наприклад антигістамінними пре-
паратами й омалізумабом [4], і при індукції тривалої 
ремісії за допомогою хворобомодифікувального 
лікування, наприклад алергеноспецифічної іму-
нотерапії в пацієнтів з алергічною кропив’янкою 
[30], циклоспорину – у хворих з автоімунною ХСК 
[31, 32] тощо.

Лікування

Терапія кропив’янки суттєво прогресувала остан-
ні дві декади, і тепер контроль хвороби можливий 
щонайменше для 2/3 пацієнтів [33-35]. Загалом ме-
тою лікування є безпечне й ефективне досягнення 
повного контролю над хворобою на тлі задовільної 
якості життя. Поточний консенсусний алгоритм 
лікування кропив’янки представлено на рисунку [4].

Елімінація причинних факторів 
та уникнення тригерів

ГК або рецидивна ХСК із визначеним екзоген-
ним тригером, як-от нестероїдний протизапальний 
препарат, ефективно лікується за допомогою уник-
нення тригера та молекул із перехресною реак-
тивністю [4, 26]. Оскільки індукована кропив’янка, 
за визначенням, має провокувальний чинник, їх 
уникнення є основним засобом лікування, про-
те воно може бути складним або несприятливо 
впливати на якість життя [4]. Успішним методом 
лікування автоімунної ХСК є усунення антитіл за 
допомогою плазмаферезу, котрий, на жаль, є доро-
говартісним методом [37, 38]. Усунення причинних 
або асоційованих із хворобою факторів не завжди 
здатне покращити перебіг ХК. Наприклад, супереч-
ливими є дані щодо ерадикації Helicobacter pylori 
[39] та лікування тиреоїдиту Хашімото чи хвороби 
Грейвса [29, 40].

Н1-антигістамінні засоби 
другого покоління

Стандартним першим кроком у лікуванні кро-
пив’янки є застосування Н1-АГП2 [41, 42]. Біль-
шість рекомендацій не радять використовувати 
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Рис. Алгоритм лікування хронічної кропив’янки [4]
Примітки: Н1-АГП2 – Н1-антигістамінні препарати другого покоління; AAS7 (Angioedema Activity Score used prospectively during 7 consecutive 
days) – шкала активності ангіонабряку протягом 7 послідовних днів; AECT (Angioedema Control Test) – тест контролю ангіо набряку; 
AE-QoL (Angioedema-Quality of Life Questionnaire) – опитувальник стосовно якості життя при ангіонабряку; CholUAS (Cholinergic 
Urticaria Activity Score) – шкала активності холінергічної кропив’янки; CholU-QoL (Cholinergic Urticaria-Quality of Life Questionnaire) –  
опитувальник стосовно якості життя при холінергічній кропив’янці; ColdUAS (Cold Urticaria Activity Score) – шкала активності 
холодової кропив’янки; CU-Q2oL (Chronic Urticaria-Quality of Life Questionnaire) – опитувальник стосовно якості життя при ХК; 
UAS7 (Urticaria Activity Score used prospectively during 7 consecutive days) – шкала активності кропив’янки протягом 7 послідовних днів; 
UCT (Urticaria Control Test) – тест контролю кропив’янки.

Біомаркери незадовільної 
відповіді на Н1-АГП2
• Високий рівень    
   С-реактивного білка
• Високий рівень D-димерів

Біомаркери незадовільної 
та/або повільної відповіді 
на омалізумаб
• Низький вихідний рівень 
   загального IgE
• Позитивний шкірний тест 
   з автологічною сироваткою 
   чи позитивний тест 
   із вивільненням базофілами 
    гістаміну
• Низька експресія рецепторів       
   FcεRI на базофілах

Збільшуйте інтервали 
між застосуваннями 
на 1 тиждень (до 8 тижнів), 
після чого скасуйте, або 
скасуйте без поступового 
зниження дози

За неадекватного 
контролю

За неадекватного 
контролю через 
6 місяців або раніше, 
якщо симптоми 
є нестерпними

За умови неадекватного 
контролю через 
2-4 тижні або раніше, 
якщо симптоми 
нестерпні

У разі повної 
відповіді 

через 
≥3 місяці

Необхідні дії
• Розпочати лікування кропив’янки 
   та коморбідних станів
• Звернути увагу на нефармакологічні 
   методи, особливо при ХІК
• Проводити для пацієнтів освітні 
   заходи

Ведення 
пацієнта 

з ХК

2

13

Рішення варто приймати з огляду 
на результати, які повідомляє 
пацієнт, відповідно до таких тестів
• Тести контролю кропив’янки
   й  ангіонабряку (UCT, AECT)
• Шкали оцінки активності кропив’янки 
   й ангіонабряку (UAS7, AAS7, ColdUAS, 
   CholUAS)
• Шкали оцінки якості життя при 
   кропив’янці й ангіонабряку (CU-Q2oL, 
   AE-QoL, CholU-QoL)

Пристосувати лікування
• За неадекватного контролю – ескалація
• За появи побічних ефектів – зміна
• За відсутності симптомів протягом 
  3-6 місяців – деескалація

Коморбідні стани
• Супутня ХСК/ХІК
• Психічні розлади
• Дисфункція щитоподібної залози, 
   зокрема гіпотиреоз
• Автоімунні захворювання

Оцінити стан пацієнта
• Діагностика: виключити хвороби, 
   здатні імітувати кропив’янку
• З’ясувати наявність коморбідних 
   станів; бути уважним у лікуванні 
   особливих популяцій (діти, вагітні)
• Оцінити тяжкість перебігу зі слів 
   пацієнта
• З’ясувати бажання пацієнта 
   до лікування
• Обговорити потенційні побічні 
   ефекти

Можливості ескалації Можливості деескалації

Збільшуйте інтервали 
між застосуваннями 
на 1 тиждень (до 8 тижнів), 
після чого скасуйте, або 
скасуйте без поступового 
зниження дози

Поступово 
знизьте дозу або 
скасуйте препарат 
без поступового 
зниження дози

Розпочніть зі стандартної 
дози Н1-АГП2

Підвищте кількість прийомів Н1-АГП2 
до 4 разів на добу

Біомаркери хорошої відповіді 
на циклоспорин
• Низький вихідний рівень 
   загального IgE
• Позитивний тест із вивільненням 
   базофілами гістаміну

Поступово знижуйте дозу 
або скасуйте без поступового 
зниження дози

За неадекватного 
контролю

У разі повної 
відповіді 

через 3-6 місяців

Циклоспорин як додатковий 
до Н1-АГП2 препарат

У разі повної 
відповіді через

≥6 місяців

У разі повної 
відповіді 

через 
≥6 місяців

Підвищте дозу омалізумабу та/або скоротіть 
інтервали між його застосуваннями

Розгляньте можливість альтернативного/інноваційного потужнішого лікування

Омалізумаб як додатковий до Н1-АГП2 засіб
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антигістамінні препарати першого покоління 
у зв’язку з їхніми седативними й антихолінергічними 
ефектами та міжлікарськими взаємодіями [4, 43]. 
Показано, що більшість Н1-АГП2 у стандартних до-
зах є ефективними при кропив’янці [4]. Дослідження 
також підтвердили безпечність та ефективність 
використання Н1-АГП2 поза показаннями (off-label) 
у високих дозах (до вчетверо більше за середню 
денну дозу); серед цих препаратів – біластин, це-
тиризин, дезлоратадин, ебастин, фексофенадин, 
левоцетиризин і рупатадин [34, 44-48]. Однак за-
стосування Н1-АГП2 у підвищеному дозуванні асо-
ціюється з вищим ризиком сонливості, ніж у разі 
застосування стандартних доз (відносний ризик 
3,28; 95% довірчий інтервал 1,55-6,95; p=0,002) [49]. 
Слід зауважити, що британська настанова з ліку-
вання кропив’янки (2021) радить не перевищува-
ти рекомендовану дозу мізоластину [50]. Н1-АГП2 
у високих дозах вважаються наступним етапом 
у лікуванні кропив’янки, якщо стандартної дози 
недостатньо для контролю симптомів [4]. Урахо-
вуючи тривалість напіврозпаду антигістамінних 
засобів, двотижневого періоду зазвичай достатньо 
для отримання ефекту при ХК [51]. Оптимальна 
тривалість і підходи до скасування антигістамінної 
терапії дотепер залишаються дискутабельними 
питаннями. Пацієнтам, які не відповідають на під-
вищені дози Н1-АГП2, рекомендоване додавання 
до терапії омалізумабу [4].

Омалізумаб

Омалізумаб являє собою моноклональне
анти-IgE антитіло [52-55]. Застосування омалізумабу
як додатка до антигістамінної терапії має найпо-
тужнішу доказову базу з усіх методів лікування ХСК 
у пацієнтів віком ≥12 років [35]. Метааналіз 67 до-
сліджень ХСК із реальної клінічної практики виявив 
повну та часткову відповідь на омалізумаб у 72 
і 18% учасників відповідно, причому середня часто-
та побічних ефектів становила 4% [56]. Продемон-
стровано також ефективність омалізумабу в лікуван-
ні ХІК, зокрема симптоматичного дермографізму, 
холодової, холінергічної та сонячної кропив’янки 
[54, 57-60].

Альтернативними омалізумабу підходами є комбі-
нація Н1-АГП2 з іншими системними імуносупресанта-
ми (циклоспорином, дапсоном і колхіном) чи перехід 
на третю лінію терапії – циклоспорин [4, 52, 61, 62].

Циклоспорин

Циклоспорин – це імуносупресор Т-клітин, який 
водночас пригнічує вивільнення медіаторів із базо-
філів та опасистих клітин [63]. Наявні рекомендації

радять використовувати циклоспорин off-label 
як додаток до Н1-АГП2 у пацієнтів із тяжкою ХСК, 
рефрактерною до комбінації високих доз Н1-АГП2 
й омалізумабу [4]. За даними метааналізів, част-
ка відповіді на таке лікування становить близь-
ко 73% [64]. Побічні ефекти можуть бути тяжкими 
(наприклад, ураження нирок) і виникають у ≈50% 
пацієнтів, тому більшість рекомендацій не радять 
застосовувати циклоспорин як стандартне лікуван-
ня [4]. Утім, за відсутності доступу до омалізумабу 
циклоспорин застосовується як додаток до Н1-АГП2 
за неефективності останніх, оскільки забезпечує 
сприятливіший профіль співвідношення користь/
ризик порівняно з довготривалим застосуванням 
кортикостероїдів (КС) [4].

Альтернативні та специфічні види 
лікування

Внутрішньовенні чи пероральні системні КС є 
ефективними при ГК та тяжких спалахах ХСК [4]. 
Рекомендації радять обмежити тривалість пер-
орального застосування стероїдів до 10 днів і ви-
користовувати найменшу ефективну дозу [4]. Інші 
препарати, які з різним успіхом застосовувалися 
при ХСК, включають дапсон, колхіцин, сульфаса-
лазин, метотрексат, інтерферон, внутрішньовен-
ний імуноглобулін, а процедури – фототерапію  
та плазмаферез [4, 65].

Деякі підгрупи пацієнтів із ХСК можуть отримати 
сприятливий результат від специфічних підходів, 
наприклад особи, які не переносять аспірин, –  
від застосування антагоністів лейкотрієнових рецеп-
торів [4, 66]. Для певних пацієнтів із холінергічною, 
холодовою чи сонячною кропив’янкою може бути 
корисною індукція толерантності [67].

Лікування особливих популяцій 
пацієнтів

Безрецептурний продаж антигістамінних 
препаратів призводить до того, що їх уживання 
на ранніх етапах вагітності є поширеним явищем 
[4], хоча безпеку для вагітних продемонстровано 
лише для цетиризину та лоратадину [68, 69]. Ці 
препарати також рекомендуються для жінок, які 
годують груддю [4], оскільки антигістамінні засоби 
першого покоління потрапляють у грудне молоко 
й можуть зумовлювати в немовлят седацію [70]. 
Повідомлялося, що омалізумаб є безпечним під час 
вагітності [27, 71-74] й у малих дітей, хоча поточне 
ліцензування допускає його використання лише 
для осіб віком ≥12 років [35].

У дітей доведену ефективність і безпечність 
мають такі Н1-АГП2, як біластин, цетиризин,  
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дезлоратадин, фексофенадин, левоцетиризин, ло-
ратадин і рупатадин [4].

Популяція осіб похилого віку є особливо чутли-
вою до побічних ефектів антигістамінних засобів 
першого покоління, тому останніх слід уникати [75]. 
Наявні дані свідчать про ефективність і безпечність 
стандартних доз Н1-АГП2 й омалізумабу в осіб віком  

≥65 років [75, 76], але при перевищенні рекомендова-
них доз цетиризину та лоратадину вказана популяція 
може бути чутливою до седативного впливу цих 
препаратів [75]. Окрім того, підвищення доз Н1-АГП2 
супроводжується збільшенням ризику розвитку по-
бічних ефектів у пацієнтів похилого віку з нирковими, 
печінковими та/або серцевими захворюваннями.
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КД – це запальне захворювання шкіри, яке 
в гострій фазі перебігає з утворенням еритеми 
й везикул, а в хронічній проявляється сухістю шкіри 
та потовщенням шкірного покриву (ліхенізацією). 
КД реєструють у 2-10% населення й у 15-20% хво-
рих на дерматологічну патологію. Виокремлюють 
алергічний та іритантний типи захворювання.

ІКД, на який припадає 80% усіх випадків КД, роз-
вивається за неімунним механізмом, переважно  
в дорослих, після контакту з причинно-значущими 
агентами, які спричиняють пошкодження епідер-
мальних кератиноцитів. АКД (20% усіх випадків 
КД) розвивається за механізмом гіперчутливості 
сповільненого типу після попередньої сенсибілі-
зації до алергенів – понад 3 тис. хімічних речовин 
(Militello G. et al., 2006; Ruzika T. et al., 2008; Alinaghi F.
 et al., 2019), його частота збільшується з віком.

Етіологічні чинники КД

До розвитку КД можуть призвести такі чинники:
 метали (особливо нікель) і солі металів (сульфат 

нікелю, дихромат калію, біхлорид ртуті, сульфат 
і хлорид кобальту, хлорид золота, сульфат міді, 
нітрат срібла, хлорид алюмінію, миш’яковий 
натрій), органічні розчинники, мийні засоби, 
детергенти, кислоти;

 біологічні агенти або хімічні речовини, що міс-
тяться в низці рослин (плющ отруйний, дуб, 
борщівник, хризантема, артишок, маргаритка, 

піретрум й інші складноцвіті, гіацинт, спаржа, 
часник, цибуля, нарцис, морква, селера, цитру-
сові, лишайник, примула, амброзія, полин, сумах 
отруйний тощо);

 інші хімічні речовини та медикаментозні 
препарати (дьоготь, етилендіамін, форма-
лін, неоміцину сульфат, терпентин, віск, ла-
нолін, акрил,  мепівакаїн, лідокаїн, діаміно-
дифенілметан, дихлорофен, нітрофуразон, 
гексахлорофен, етил-, метил-, пропіл-, бутил- 

 і бензилпарабени, трипеленамін, йодохлоро-
гідроксихінолін, вугілля, каніфоль, формальде-
гід тощо).

 місцеве застосування медикаментозних препа-
ратів (антибіотиків у вигляді мазей – у 58% ви-
падків, частіше бацитрацину та неоміцину, 
антисептиків, ГК для зовнішнього застосування –

 у 30%, анестетиків – у 6%, протигрибкових пре-
паратів – у 6% випадків, очних крапель, вак-
цин – тимеросалу), парфумерних і косметичних 
засобів (Кайдашев И.П., 2016).

Клінічні особливості АКД

АКД може проявлятися в гострій, підгострій 
або хронічній формах. Еритематозні папули 
та везикули найчастіше є характерними для гост-
рого АКД (рис. 1). Рецидив і персистування дер-
матиту може призвести до підгострих і хроніч-
них уражень шкіри. Хронічний AКД зазвичай 

АЛЕРГІЧНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ДЕРМАТИТ: 

ЯК ЕФЕКТИВНО ДОПОМОГТИ 
ПАЦІЄНТОВІ?

Етіологія, патогенез, класифікація контактних дерматитів (КД), 
критерії диференційної діагностики між алергічним (АКД) й іритантним КД (ІКД),
а також клінічні особливості, методи діагностики та лікування АКД – питання, 
розглянуті в цій статті. Особлива увага приділена базисній терапії АКД 
антигістамінними препаратами (АГП) та топічними глюкокортикоїдами (ГК).
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проявляється у вигляді еритематозних і сверблячих 
уражень із ліхеніфікацією, лущенням  і тріщинами 
(рис. 2, 3). Підгострий АКД важче охарактеризувати, 
оскільки він може проявлятися сумішшю вищезга-
даних ознак.

Розповсюдження дерматиту може служити важ-
ливою підказкою щодо джерела хімічної речови-
ни, що спричинила КД (DeKoven J.G. et al., 2018). 
Найпоширенішою локалізацією ураження є руки, 
обличчя, геніталії та повіки. Процес може поши-
рюватися від основного місця контакту зі шкірою 
«причинної» хімічної речовини до віддаленого 
місця через випадковий контакт із нею (рис. 4). 
Ділянки шкіри голови, долонь і підошов мають 
товщу шкіру, тоді як повіки, обличчя та геніталії – 
тоншу, що чутливіша до контактних алергенів. 
Руки є найпоширенішою первинною ділянкою 
тіла, залученою до розвитку АКД, який зазвичай 
проявляється локалізованим дерматитом без ве-
зикул на перетинках пальців, що поширюється  
на дорсальну й вентральну поверхні, тильну части-
ну рук, долоні та тканини великого пальця. AКД 
кисті зазвичай проявляється у вигляді чітко об-
межених бляшок і везикул, що охоплюють тильну 
поверхню кистей, пальців і зап’ястя, рідше – долоні 
(Fonacier L.S. et al., 2010).

Діагностика АКД

Діагностика АКД ґрунтується на клініко-анамне-
стичних даних, результатах фізикального обсте-
ження та патч-тестуванні з підозрюваними алер-
генами, що виступає єдиним практичним, науково 

обґрунтованим та об’єктивним методом діагности-
ки. Відкриті методи патч-тестування використо-
вуються для тестування продуктів, які можуть 
зумовити подразнення шкіри, та коли підозрю-
ваними алергенами є засоби особистої гігієни  
й косметика.

Повторний тест відкритого нанесення (repeated 
open application tests – ROAT) передбачає роз-
міщення підозрюваного алергену на ліктьо вій 
ямці пацієнта двічі на день протягом 7-14 днів 
і спостереження за розвитком дерматиту. Цей тест 
може допомогти відрізнити алергічну реакцію 
від реакції на подразнення, оскільки відкрите 
тестування менш імовірно спричинить подраз-
нення, ніж оклюзійний патч-тест (Schmidlin K. 
et al., 2020).

Проводячи аплікаційні проби (патч-тести), 
потрібно дотримуватися таких принципів:
1) тестування виконується тільки в період ремісії 

КД, бажано через 1 місяць після усунення його 
загострення;

2) тестування виконується на шкірі верхньої  
або середньої третини спини, рідше – на шкірі  
передпліччя;

3) тестовані речовини залишаються на шкірі про-
тягом 48 годин;

4) через 48 годин алергени видаляють і за 20-
30 хвилин оцінюють результати;

5) додаткова оцінка результатів проводиться че-
рез 72, 96 і 120 годин після розміщення патчів 
(Beattie P.E. et al., 2007).
Критерії диференційної діагностики алергіч-

ного й іритантного КД представлено в таблиці 2.

Рис. 1. Гострий алергічний контактний 
дерматит

Рис. 3. Іритантний контактний дерматит рук

Рис. 2. Хронічний алергічний контактний 
дерматит

Рис. 4. Дерматит латеральної частини шиї, 
спричинений поверхнево-активними речовинами 

шампуню
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Лікування АКД

Стратегія лікування АКД включає чотири компо-
ненти, а саме: освіта пацієнтів; елімінація алергенів 
і тригерів; використання засобів для захисту шкіри; 
фармакотерапія, базисом якої є АГП і топічні ГК.

Як додаткові методи лікування АКД застосову-
ються:
 топічні інгібітори кальциневрину;
 PUVA-терапія (фототерапія);
 азатіоприн і циклоспорин;
 системні ГК (доцільність їх застосування є спір-

ною);
 пероральні ретиноїди;
 дієтотерапія з низьким умістом нікелю;
 алергеноспецифічна імунотерапія стандартизо-

ваними алергенами нікелю (доцільність також 
є спірною) та латексу.
Виявлення й уникнення причинних алергенів 

і тригерів є найважливішими аспектами лікування 
АКД. Оскільки багато агентів містяться в повсякден-
них продуктах, уникнути їх може бути важко, навіть 
якщо алергени ідентифіковано. Якщо алергенів 
неможливо уникнути або спостерігається хронічний 
перебіг АКД, топічні ГК можна використовувати 
з перервами. За можливості слід уникати застосу-
вання системних ГК, оскільки перебіг дерматиту 

ТАБЛИЦЯ 2. Диференційна діагностика алергічного й іритантного КД 
(Колхир П.В., 2010; Зайков С.В. та ін., 2015)

Критерії АКД ІКД

Питома вага всіх 
випадків КД 20-30% 70-80%

Групи ризику Особи, генетично схильні до алергії Усі особи

Етіологічні чинники
Метали, формалін, епоксидні смоли, косметичні 
й лікарські засоби, консерванти, рослинні отрути 
та ін.

Органічні розчинники, мийні засоби, 
детергенти, кислоти

Концентрація засо-
бу, що провокує КД Може бути вкрай мінімальною Зазвичай висока

Механізми розвитку Імунний, гіперчутливість сповільненого типу Неімунний, пряме пошкодження тканин

Гістологічні знахідки

Спонгіоз (ексудативне запалення епідермісу, 
за якого серозна рідина накопичується 
в міжклітинному просторі шипуватого шару, 
внаслідок чого збільшуються міжклітинні лакуни)

Спонгіоз (ексудативне запалення епідермісу,
за якого серозна рідина накопичується  
в міжклітинному просторі шипуватого шару,  
внаслідок чого збільшуються міжклітинні 
лакуни)

Початок розвитку
При повторному контакті в раніше сенсибілізованих 
пацієнтів, від декількох годин до днів  
(24-72 години)

При первинному контакті з подразником, 
від декількох хвилин до декількох годин

Симптоми Свербіж є домінувальним симптомом Переважають печіння, свербіж, біль

Клінічні ознаки Еритема, набряк, везикули, папули, ліхенізація Еритема, набряк, тріщини, були, сухість, 
десквамація

Ділянка ураження Може поширюватися за ділянку контакту агента  
зі шкірою, можливі системні реакції Тільки в ділянці контакту агента зі шкірою

Локалізація 
ураження Переважно відкриті ділянки шкіри, часто руки Зазвичай руки

Вигляд ураження Чіткі кути, лінії та контури Менш чіткі контури ураження

Діагностичні тести Патч-тест із підозрюваними речовинами, прик-тест 
із латексом демонструють позитивні результати Відсутні

ТАБЛИЦЯ 1. Оцінка результатів патч-тестів

Результат Шкала Реакція Приклад

Негативний

0 Відсутня

1 Легка 
еритема

Позитивний

2 Еритема

3
Еритема + 
набряк + 
папули

4

Еритема + 
набряк + 
папули + 
везикули
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(матеріал з інструкції для медичного застосування лікарського засобу)
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пухирчатка, контактний дерматит, себорейний дерматит, дерматит Дюринга, дискоїдний червоний вовчак, фотодерматоз, лімфома шкіри. Протипоказання. Підвищена чутливість до тріамцинолону та мірамістину або до інших компонентів 
лікарського засобу. Діти. Оскільки не існує достатнього досвіду застосування мазі Тримістин®-Дарниця для лікування дітей, її не слід застосовувати у педіатричній практиці. Побічні реакції. З боку органів зору, з боку шлунково-кишкового 
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м. Київ, вул. Бориспільська, 13.
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може бути дуже тривалим і їх застосування може 
призвести до повторних загострень.

Бар’єрні креми, пом’якшувачі та захисні засоби 
корисні для зменшення впливу алергенів, сухості 
шкіри й подальшого свербіння уражених ділянок. 
Щоб уникнути ризику подальшої сенсибілізації, 
пом’якшувальні засоби не повинні мати у своєму 
складі ароматизатори.

Інгібітори кальциневрину (такролімус, пімекро-
лімус) не були схвалені для використання при АКД, 
але є розумною альтернативою в хронічних ви-
падках і коли залучаються делікатні ділянки шкіри 
(обличчя, повіки тощо).

Фототерапію можна розглядати при лікуванні
рефрактерних випадків АКД (Zirwas M.J., 2019; 
Fonacier L., 2015).

Із метою зменшення свербежу шкіри використо-
вуються АГП, препаратом вибору серед яких може 
бути дезлоратадин. Він блокує Н1-рецептори; при-
гнічує медіатори ранньої фази запалення (гістамін, 
триптазу, лейкотрієни, простагландини), запобігаючи 
їхнім ефектам – появі ринореї, набряку слизової обо-
лонки носа, чхання, свербіння; а також блокує дію 
медіаторів пізньої фази запалення (цитокінів, хемо-
кінів, молекул адгезії, клітин алергічного запалення), 
що провокують хронічну назальну обструкцію.

У масштабному дослідженні C. Bachert  
і співавт. (2010) за участю майже 78 тис. хворих 
на алергічний риніт дезлоратадин продемонстрував 
найкращу ефективність стосовно назальних, очних 
і шкірних симптомів алергії порівняно з поперед-
нім лікуванням цетиризином, фексофенадином, 
лоратадином: ефект дезлоратадину виявився ви-
раженішим і розвивався швидше.

Серед переваг дезлоратадину – висока афінність 
до Н1-рецепторів (можливо використовувати менші 
дози активної речовини); швидке настання ефек-
ту (покращення відзначається вже через 30 хви-
лин, тоді як у разі прийому лоратадину – протягом 
1-3 годин); тривале блокування ефекту (приблизно 
24  години, для лоратадину – 8 годин). Окрім цього, 
дезлоратадин характеризується кращим профілем 
безпеки. Препарат не проникає крізь гематоенце-
фалічний бар’єр, практично не провокує сонливості, 
не спричиняє звикання, не подовжує інтервал QT 
і не впливає на інші параметри серцевої провідності.
Фармакологічні ефекти дезлоратадину не зале-
жать від прийому їжі, зокрема грейпфрутового соку  
та жирних страв. Застосування високих (які 
в 9-10 разів перевищували терапевтичні) доз 
дезлоратадину не спричинило негативної дії 
на центральну нервову систему та роботу серця.

Препарат Ерідез® представлений у формі табле-
ток, що диспергуються в порожнині рота. Таблетка 
містить 5 мг дезлоратадину й забезпечує швидку дію.

Ерідез® призначений для усунення симптомів, 
пов’язаних з алергічним ринітом і кропив’ян-
кою. Режим застосування – 1 таблетка на день. 
Лікарський засіб застосовують у дорослих і дітей 
віком від 12 років. Не потребує розжовування, за-
пивання водою, має комфортні органолептичні 
властивості, швидку (через 30 хвилин) і тривалу 
(протягом доби) дію.

При застосуванні топічних ГК у лікуванні АКД 
перевагу варто віддавати комплексним лікарським 
засобам багатоцільового призначення, серед 
яких вигідно виділяється оригінальний препарат  
Тримістин®-Дарниця. Мазь Тримістин®-Дарниця 
має потрійну дію (протизапальну, протиалергічну, 
протимікробну) завдяки тріамцинолону (0,25 мг/г), 
мірамістину (5 мг/г) і гіперосмолярній мазевій основі,  
що входять до її складу. Препарат рекомендова-
ний до застосування в разі запальних захворювань 
шкіри, в тому числі ускладнених бактеріальними  
та грибковими інфекціями: АКД, екземи, атопічного 
дерматиту, нейродерматиту, псоріазу в прогресивній 
і ексудативній формах, себорейного дерматиту та ін.

Тріамцинолону ацетонід є ГК із помірною біо-
логічною активністю (II клас), діє виключно топіч-
но (місцево) та не має системної дії; на відміну від 
слабких ГК (гідрокортизон), швидко усуває запальні 
явища шкіри (почервоніння, свербіж, набряк і ви-
сипи); на відміну від сильних ГК (клобетазол), може 
використовуватися тривало (кілька тижнів) до пов-
ного зникнення шкірних симптомів, не потребує 
ступінчастого скасування й не має місцевих (стриї, 
витончення шкіри) та системних побічних ефектів.

Мірамістин у складі препарату Тримістин®-Дарниця
забезпечує антибактеріальний і протигрибковий 
ефекти, запобігає інфікуванню й розвитку усклад-
нень, зменшує подальшу алергізацію та хроніза-
цію процесу. Спектр впливу мірамістину широкий: 
він активний щодо грампозитивних (у тому числі 
стафілококів, стрептококів та ін.) і грамнегативних 
патогенів (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Klebsiella spp. та ін.), чинить протигрибковий ефект 
на гриби роду Aspergillus і Penicillium, на дріжджові 
та дріжджоподібні гриби, дерматофіти тощо. Під дією 
мірамістину знижується стійкість мікроорганізмів до 
системних антибіотиків. А спеціальна мазева основа 
гелеподібної консистенції препарату Тримістин®-
Дарниця характеризується сорбційними властивос-
тями, перешкоджає його системному всмоктуванню, 
активує неспецифічну захисну реакцію в тканинах.

Отже, мазь Тримістин®-Дарниця є оптимальним 
топічним комбінованим препаратом, який забез-
печує потрійний ефект у комплексній терапії АКД 
завдяки комбінації топічного ГК з анти септиком 
на гідрофільній основі, з можливістю тривалого 
застосування при сприятливому профілі безпеки.
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Найпоширенішими з алергенів домашніх тварин 
є алергени кішки: сенсибілізація до котів трапляєть-
ся в 1 з 5 дорослих [1]. Діагностика алергічної реакції  
до алергенів кішки є відносно нескладною, ймовір-
но, завдяки тому, що більшість пацієнтів реагують  
на один головний (мажорний) білок цих тварин –  
Fel d1 [2]. Діагностика ж гіперчутливості до алерге-
нів собаки є складнішою, оскільки часто пацієнти  
не в змозі коректно описати свої симптоми [3],  
а вміст алергенних білків у екстрактах для шкірних 
прик-тестів варіює в діагностичних алергенах різних 
виробників [4].

Компонентна (молекулярна) алергодіагностика 
дає змогу визначити наявність специфічних IgE 
(sIgE) до конкретних алергенних білків. Найкраще 
вивченими з алергенів домашніх тварин є алергенні 
білки кішки, собаки та коня. При цьому ліпокаліни, 
сироваткові альбуміни й калікреїн є основними 
алергенними білками собак. Дійсно, найважливі-
шою групою аероалергенів ссавців є ліпокаліни [1]. 
Ці алергени продукуються секреторними залоза-
ми та присутні в шкірі, сечі, слині, поті й сальних 
залозах [1]. Принаймні один алерген із сімейства 
білків-ліпокалінів було виявлено в кожного виду 

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ 
ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ  
ДО АЛЕРГЕНІВ СОБАКИ:  
РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ В УСТАНОВЛЕННІ 
ПРАВИЛЬНОГО ДІАГНОЗУ  
ТА ВИБОРІ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ

Мар’яна Анатоліївна ЛИКОВА, аспірантка кафедри фтизіатрії і пульмонології 
Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ)

Симптоми алергії при контакті з домашніми тваринами – одна з найчастіших 
скарг, з якими пацієнти приходять до алерголога. Дуже часто візит 
закінчується сльозами маленьких (а нерідко й дорослих) пацієнтів, 
коли вердиктом лікаря є підтвердження алергічної реакції до домашнього 
улюбленця та рекомендація попрощатися з кішкою/собакою/хомʼяком 
назавжди. Спробуймо розібратися, що ж насправді є причиною появи 
алергічних симптомів, які можуть бути дуже різними – від нежитю 
чи свербежу шкіри до бронхіальної астми й анафілаксії, та як сучасні методи 
діагностики здатні допомогти в установленні правильного діагнозу 
й уникнути стресу від розставання з улюбленцем.
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тварин. Зокрема, в собак це Can f1, Can f2, Can f4 
та Can f6. Дослідження алергенів собак показали, 
що вищі рівні ліпокаліну було виявлено в слині 
порівняно з хутром [5]. При цьому 50-90% пацієнтів 
з алергічною реакцією до алергенів собаки мають 
антитіла саме до Can f1. Білки сімейства ліпокалі-
нів мають перехресну реактивність серед деяких 
його членів: наприклад, вона встановлена між Can 
f6 (собака), Fel d4 (кішка) й Equ c1 (кінь) [6], Equ c1 
(кінь), Mus m1 (миша) [12], Fel d7 (кішка) та Can f1 
(собака) [7].

Важливе місце серед алергенів домашніх тварин 
також посідають сироваткові альбуміни. Згідно
з базою даних номенклатури Всесвітньої організації 
охорони здоров’я / Міжнародного союзу імуно-
логічних товариств [8] виявлено шість алергенів 
альбуміну в сироватці ссавців, включно з Bos d6 
(домашня худоба), Can f3 (собака), Cav p4 (морсь-
ка свинка), Equ c3 (домашній кінь), Fel d2 (кішка)
та Sus s1 (домашня свиня). Альбуміни сироватки 
є дуже поширеними білками, присутніми в крові, 
лупі, молоці й інших виділеннях, але вважаються 
алергенами з низькою поширеністю гіперчутли-
вості до них серед пацієнтів з алергією на тварин. 
Сенсибілізація до альбумінів сироватки в більшості 
випадків спостерігається в поєднанні з sIgE проти 
головних (мажорних) алергенів [6]. Сироваткові 
альбуміни можуть відігравати значну роль як пе-
рехресно реагувальні алергени в людей, чутливих 
до декількох видів тварин. Ці механізми можуть 
пояснити, чому в деяких пацієнтів розвивається 

гіперчутливість до алергенів ссавців за відсутності 
контакту з відповідними тваринами [9]. Дійсно, 
через перехресну реактивність діти з алергією 
на молоко та сенсибілізацією до Bos d6 демон-
струють підвищений ризик алергічної реакції 
до алергенів тварин із розвитком симптомів рино-
кон’юнктивіту й астми [10].

Слід також зазначити, що Can f5 досі є єдиним 
ідентифікованим алергеном із сімейства калікре-
їнових білків. Білок виділяється з передміхурової 
залози й тому присутній тільки в собак чоловічої 
статі. Алерген можна виділити із сечі собак, але він 
також присутній у шерсті та лупі [11]. Серед паці-
єнтів з алергічною реакцією до алергенів собаки 
від 31 до 70% осіб мали sIgE до Can f5, а близько 
58% були моносенсибілізовані до Can f5 [11]. Амі-
нокислотна послідовність Can f5 не має значної 
схожості з будь-яким відомим тваринним алергеном 
у лупі чи сечі. Отже, моносенсибілізація до Can f5 
може бути дуже специфічним маркером алергії 
на собак-самців. Окрім того, Can f5 – це саме той 
простатичний калікреїн, який перехресно реагує 
з простатоспецифічним антигеном сім’яної рідини 
людини, що має значення в клінічній практиці, 
зокрема при безплідді [11].

Важливість молекулярної діагностики алергії 
на тварин продемонструємо шляхом розбору клініч-
них випадків трьох пацієнтів із симптомами алер-
гічної реакції до алергенів собаки та геть різними 
результатами алерготестів і, відповідно, тактикою 
лікування.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 1КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 1

Пацієнтка 42 років. Скарги на сезонні прояви алергії (нежить, сльозотеча, свербіж очей і носа),  
що турбують із березня по жовтень протягом 13 років. Протягом останнього року з’явилися такі прояви 
й узимку під час перебування вдома. Для зняття симптомів постійно приймає антигістамінні препара-
ти. Після контакту з домашніми собаками на шкірі в місці контакту з’являються свербіж і почервоніння,  
які зникають протягом години без прийому препаратів.

Анамнез захворювання: хворіє протягом 13 років, але 6 років тому пройшла курс алергеноспеци-
фічної імунотерапії (АСІТ) алергенами лугових і злакових трав, після чого симптоми алергічного риніту 
в травні – червні практично не турбують. Стан погіршився протягом останнього року, коли з’явилися 
цілорічні симптоми алергії. Анамнез життя: туберкульоз, вірусні гепатити, ВІЛ-інфекцію заперечує.  
У 2018 році було встановлено діагноз субклінічного гіпотиреозу та рекомендовано нагляд ендокрино-
лога. Проживає в приватному будинку, має двох собак (самка 10 років і самець, який з’явився торік).

При об’єктивному обстеженні патології з боку внутрішніх органів не виявлено. Результати шкір-
них прик-тестів з алергенами виявилися позитивними з алергенами берези (папула 5×5 мм), полину  
(5×6 мм), амброзії (12×6 мм) і собаки (6×8 мм). Результати лабораторних методів обстеження: рівень  
загального IgE сироватки крові – 441,8 Од/мл, еозинофільного катіонного білка – 40,5 нг/мл; компонент-
на діагностика методом ImmunoCap: sIgE до головного алергену собаки (ліпокалін) rCan f1 – 0,07 kU/l,  
sIgE до головного алергену собаки (калікреїн) rCan f5 – 14,8 kU/l, sIgE до мінорного (перехресного) алер-
гену сироваткового альбуміну rCan f3 – 5,06 kU/l.

Отже, в пацієнтки виявлено сенсибілізацію до сечового калікреїну – алергену, що присутній у про-
статичній рідині собак-самців, і перехресного білка – сироваткового альбуміну, якого надзвичайно 
мало в лупі тварин для того, щоби спричинити виражені клінічні прояви алергічного риніту, проте така 
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сенсибілізація може бути причиною свербежу шкіри та висипань на ній під час контакту з тварина-
ми. Цим пояснюється відсутність у пацієнтки реакції на собаку доти, доки в домі не з’явилася тварина 
чоловічої статі.

На підставі вищезазначених даних пацієнтці було встановлено клінічний діагноз: алергічний риніт, 
персистентний, тяжкий перебіг. Множинна сенсибілізація до алергенів собаки, полину, амброзії та бе-
рези. Сенсибілізація до сироваткових альбумінів. Було обрано таку тактику лікування: 
1) АСІТ алергенами собаки; 
2) АСІТ пилковими алергенами (через 3 місяці після початку лікування алергенами собаки та після  

дообстеження за допомогою компонентної діагностики методом ImmunoCap); 
3) симптоматичне лікування інтраназальними кортикостероїдами й антигістамінними препаратами; 
4) дієта з виключенням продуктів, які містять сироваткові альбуміни (молоко, м’ясо ссавців), з урахуван-

ням того, що сироваткові альбуміни втрачають алергізувальну здатність після їх кип’ятіння протягом 
20 хвилин.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 2КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 2

Пацієнт 23 років. Скарги на нежить, сльозотечу, свербіж носа й очей під час перебування в приміщенні, 
де є кішка. Звернувся до клініки з метою проведення лікування, що дало б йому можливість утримувати 
кішку вдома. Скарг на сезонні прояви алергії, непереносимість харчових продуктів і медикаментозних 
препаратів не мав.

Анамнез захворювання: хворіє протягом останніх 5 років. У дитинстві вдома була собака, симптомів 
алергії при контакті з нею не виникало. Анамнез життя: туберкульоз, вірусні гепатити, ВІЛ-інфекцію  
заперечує. Проживає у квартирі в задовільних побутових умовах. На момент звернення в клініку тва-
рини у квартирі не проживали.

Результати шкірних прик-тестів з алергенами виявилися позитивними з екстрактами алергенів епі-
телію кішки (папула 4×5 мм) та епітелію собаки (6×5 мм). Результати лабораторних методів обстеження: 
рівень загального IgE сироватки крові – 98 kU/l; компонентна алергодіагностика методом ImmunoCap: 
sIgE до головного алергену кішки (утероглобін) rFel d1 – 0,18 kU/l, sIgE до ліпокаліну кішки rFel d4 – 
1,33 kU/l, sIgE до головного алергену собаки (ліпокалін) rCan f1 – 6,34 kU/l, sIgE до головного алергену 
собаки (калікреїн) rCan f5 – 0,01 kU/l, sIgE до мінорного (перехресного) алергену сироваткового альбу-
міну rCan f3 – 0,08 kU/l.

Отже, в пацієнта виявлено первинну сенсибілізацію до головного (мажорного) алергену собаки – 
ліпокаліну Can f1 і сенсибілізацію до ліпокаліну кішки Fel d4 через перехресну реактивність. У разі 
сенсибілізації тільки до ліпокалінів кішки (сенсибілізації до Fel d1 не виявлено) АСІТ алергенами кішки  
не буде ефективною. Проте ефективність АСІТ алергенами собаки матиме позитивний результат, а з огляду  
на наявність перехресної реактивності вона буде ефективною й проти ліпокалінів кішки.

На підставі вищезазначених даних пацієнту було встановлено клінічний діагноз: алергічний  
риніт, інтермітувальний, легкий перебіг. Сенсибілізація до алергенів собаки. Перехресна сенсибілізація 
до алергенів кішки. Було обрано таку тактику лікування: 
1) АСІТ алергенами собаки; 
2) симптоматичне лікування: антигістамінні препарати під час контакту з пухнастими тваринами  

в період проведення АСІТ.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 3КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК № 3

Пацієнтка 18 років. Скарги на напади задишки з утрудненим видихом, що з’являються протягом  
10-15 хвилин перебування в приміщенні, де живуть собаки. За відсутності контакту із собакою такі 
напади не спостерігаються. Напередодні була в гостях у будинку, в якому живе собака жіночої статі,  
де почався напад задишки, що минув після прийому антигістамінного засобу.

Анамнез захворювання: хворіє протягом 6 років, але раніше із цього приводу не обстежувалася  
та не лікувалася. Симптоми минали самостійно після покидання приміщення або після прийому  
антигістамінного препарату. Останнім часом відзначила, що напади утруднення дихання стали тяжчи-
ми, а антигістамінні препарати – менш ефективними. Анамнез життя: туберкульоз, вірусні гепатити, 



КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ. ОБГОВОРЮЄМО

32

ВІЛ-інфекцію заперечує. Проживає у квартирі в задовільних побутових умовах. На момент звернення 
у квартирі тварини не проживали. У квартирах з іншими пухнастими тваринами не буває, тому про 
наявність симптомів алергії до них сказати не може.

Результати спірографії: ознаки бронхіальної обструкції (показник об’єму форсованого видиху за 1-шу 
секунду (ОФВ1) – 76%). Після проби з бронходилататором (сальбутамолом) показник ОФВ1 – 82%.

Результати лабораторних обстежень: рівень загального IgЕ сироватки крові – 64 kU/l, еозинофільного 
катіонного білка – 48 нг/мл; компонентна алергодіагностика методом ImmunoCap: sIgE до головного 
алергену собаки (ліпокалін) rCan f1 – 26,3 kU/l, sIgE до головного алергену собаки (калікреїн) rCan f5 – 
0,01 kU/l, sIgE до мінорного алергену собаки rCan f3 – 0,15 kU/l.

Підтверджено сенсибілізацію до головного алергенного білка собаки – ліпокаліну Can f1, що пояснює 
виражені симптоми алергії в пацієнтки.

З огляду на ці дані було встановлено клінічний діагноз: бронхіальна астма, інтермітувальна, ео-
зинофільний варіант, частково контрольована. Дихальна недостатність 0, легенева недостатність 0.  
Сенсибілізація до алергенів собаки. На підставі цього було обрано таку тактику лікування: 

1) уникати контактів із собаками й іншими домашніми тваринами через високу перехресну реактив-
ність між ліпокалінами різних тварин; 

2) АСІТ алергенами собаки; 
3) базисне лікування інгаляційними глюкокортикоїдами в комбінації з β2-агоністами тривалої дії 

(будесонід/формотерол).
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Висновки
Алергени тварин, особливо кішки та собаки, 

відіграють неабияку роль у розвитку алергічних 
захворювань у дітей і дорослих. Компонентна (мо-
лекулярна) алергодіагностика є важливим методом 

визначення профілю сенсибілізації пацієнтів  
із гіперчутливістю до алергенів собаки, що дає змогу 
встановити коректний діагноз, вибрати персоніфі-
ковану тактику лікування та прогнозувати ефектив-
ність проведення АСІТ.
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Алергія, одна з хвороб цивілізації, заважає пере-
важно мешканцям великих міст: понад 40% дітей, 
що мешкають у мегаполісах, страждають від алергії, 
майже 50% із них не мають установленого діагнозу 
та не отримують потрібні ліки [3]. Подібні дані під-
тверджують вітчизняні вчені, констатуючи зростання 
поширеності АД й АР у мешканців Києва та Київської 
області [4]. Суттєвий негативний вплив алергічних 
захворювань на систему охорони здоров’я, суспіль-
ство пов’язують зі значними прямими й опосеред-
кованими витратами на лікування, частою хроніза-
цією, негативним впливом на якість життя, високим 
рівнем госпіталізацій, пропусками занять у школі, 
високим рівнем тимчасової непрацездатності [1].

Патогенетичний зв’язок, який поєднує всі пе-
релічені алергічні захворювання, іноді об’єднують 
у межах теорії «атопічного маршу», згідно з якою 
ХА й АД є початком атопії, а через декілька років 
вони трансформуються в БА чи АР [5]. Спричиняти 
появу ХА, першої ластівки атопічного маршу, може 

не тільки прийом антибіотиків протягом вагітнос ті /
перших місяців життя, спосіб розродження, тип 
вигодовування [6], а й обтяжений сімейний анам-
нез щодо атопії (відносний ризик, ВР 1,893; 95% 
довірчий інтервал, ДI 1,313-2,730), ХА (ВР 2,096; 95% 
ДI 1,686-2,594), АД (ВР 1,954; 95% ДІ 1,645-2,322), 
БА (ВР 1,516; 95% ДI 1,370-1,678) АР / алергічного 
кон’юнктивіту (ВР 1,287; 95% ДI 1,191-1,392) [7].

 Патогенетичні механізми АД й АР

Усі алергічні захворювання мають спільні па-
тогенетичні механізми: на тлі генетично зумовле-
ної схильності розвивається невідповідна імунна 
відповідь із залученням Т-хелперів (Th) 2 типу – 
клітин, що реагують на антигени навколишнього 
середовища чи їжі [8]. Саме активація та дифе-
ренціювання специфічних Th2-клітин свідчить 
про ініціювання каскаду імунологічних реакцій, які 
призведуть до вироблення антигеноспецифічного 

Переклала й адаптувала канд. мед. наук 
Тетяна Можина

ПРОБІОТИКИ В ЛІКУВАННІ 
АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ 

Й АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ: 
ЧИ Є МІСЦЕ ДЛЯ НИХ?

Протягом останніх декількох десятиліть статистичні 
звіти констатують значне зростання поширеності 
алергічних захворювань: майже 20% населення 
земної кулі страждає на атопічний дерматит (АД), 
харчову алергію (ХА), бронхіальну астму (БА), 
алергічний риніт (АР) [1]. 
Згідно з даними Європейської академії алергології 
та клінічної імунології (EAACI), 
30% європейців мають ознаки алергії, 
при цьому 50% клінічних випадків, пов’язаних 
з алергією, залишаються недіагностованими [2].
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імуноглобуліну Е (IgE) з наступною IgE-залежною 
активацією тучних клітин, залученням еозинофілів 
і синтезом прозапальних цитокінів (інтерлейкінів – 
ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-13) [8]. Повторний вплив алергенів 
на організм зумовить перехресне зв’язування IgE 
на поверхні тучних клітин, вивільнення медіаторів 
гіперчутливості, зокрема гістаміну, та появу клініч-
ної симптоматики алергії [8].

Така особлива й вирішальна роль Th2-клітин, 
цитокінів у розвитку атопії зробила їх своєрідними 
мішенями для розроблення ефективних способів 
лікування алергічних захворювань [1]. Серед різ-
номанітних препаратів, здатних інгібувати акти-
вацію Th2-клітин і синтез прозапальних цитокінів, 
особ ливу увагу приділяють пробіотикам. Вважають, 
що основний механізм дії пробіотиків при алергії 
полягає у відновленні балансу між пулами Th1/Th2, 
вмістом прозапальних і протизапальних цитокі-
нів, індукцією популяції Treg та їх активації [6, 9]. 
До іншого специфічного механізму дії пробіотиків 
відносять зменшення вмісту алергеноспецифічного 
IgE та збільшення концентрації коротколанцюгових 
жирних кислот; доведено також їхню здатність зміц-
нювати й підтримувати цілісність епітеліального 
бар’єра, збільшувати продукцію субстанцій із проти-
мікробними властивостями, знижувати бактеріальну 
транслокацію та конкуренто інгібувати виживання 
патогенів (рис. 1) [6, 9].

Наявні доказові дані дали можливість експер-
там Всесвітньої організації алергії (World Allergy 
Organization, WAO) представити у 2015 р. доку-
мент «Настанова щодо профілактики алергічних 
захворювань: пробіотики», в якому вони схвалили 
та рекомендували прийом пробіотиків вагітним, 
жінкам, що годують, і новонародженим із групи 
високого ризику алергії «через наявність чистої 
вигоди в запобіганні розвитку екземи» [10]. Наста-
нова Всесвітньої гастроентерологічної організації 
(World Gastroenterology Organisation, WGO) «Про-
біотики та пребіотики» також визнає доцільність 
використання пробіотиків у осіб з АД [11].

Нещодавно опубліковані систематичні огля-
ди та метааналізи доводять здатність пробіотиків 
зменшувати тяжкість перебігу АД, знижувати зна-
чення індексу SCORAD – SCORing Atopic Dermatitis 
(середня різниця, СР -7,90; 95% ДІ від -7,25 до -6,92; 
р<0,00001) і поліпшувати якість життя (СР -7,68; 
95% ДІ від -14,08 до -1,29; р=0,02) [12]. Подібні дані 
отримано в інших метааналізах, які також конста-
тують покращення індексу SCORAD і зменшення 
інтенсивності свербежу [13]. Прийом пробіотика 
асоціюється зі зменшенням тяжкості захворюван-
ня в короткостроковій (стандартизована різність  
середніх, СРС 0,63; 95% ДІ 0,02-1,25) і довгостроковій 

Рис. 1. Спектр біологічної дії пробіотиків при алергічних захворюваннях (за G. Sharma et al., 2018 [9])
Примітки: ІФН-γ – інтерферон-γ; ФНП-α – фактор некрозу пухлини-α; ТФР-β – трансформувальний фактор росту-β.
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(СРС 1,57; 95% ДІ 0,66-2,49) перспективах і спри-
яє вірогідному покращенню якості життя хворих 
на АД (СРС 0,74; 95% ДІ 0,39-1,09) протягом три-
валого періоду порівняно з контролем [14]. Дове-
дено, що застосування пробіотиків асоційовано 
зі зменшенням поширеності АД у дітей (ВР 0,86; 
95% ДІ 0,78-0,95) і зниженням імовірності розвитку 
цього різновиду атопії в новонароджених, якщо 
їхня мати приймали пробіотик протягом вагітності 
[15]. Продемонстровано як профілактичну (ВР 0,70; 
95% ДІ 0,57-0,84; р=0,0002), так і терапевтичну (зва-
жена середня різниця, ЗСР -7,23; 95% ДІ від -10,59 
до -3,88; р<0,0001) ефективність пробіотиків щодо 
АД [16].

Слід відзначити декілька особливостей новіт-
ніх метааналізів: на відміну від ранніх робіт вони 
переконливо доводять доцільність застосування 
багатокомпонентних пробіотиків завдяки їхній 
більшій ефективності порівняно з монокомпонент-
ними пробіотичними препаратами [16, 17]. «Лише 
змішані пробіотичні штами сприяють значному 
зниженню захворюваності на AД», – стверджують 
W. Jiang і співавт. [16]. Іншою характерною рисою 
сучасних систематичних оглядів є встановлення 
умов ефективної профілактики АД у новонародже-
них: із цією метою треба не просто давати дитині 
пробіотик від моменту її народження, а призначити 
пробіотичні штами матері впродовж останніх тижнів 

вагітності, а потім давати народженому малюкові 
[16, 18] протягом перших 6 місяців життя [18].

Серед великої кількості пробіотичних штамів 
найефективнішими в подоланні явищ АД визна-
но штами Lactobacillus rhamnosus: метааналіз 
11 рандо мізованих контрольованих досліджень 
довів, що застосування L. rhamnosus асоціюється 
зі зниженням ризику розвитку атопічної екземи 
в дітей віком ≤2 років (ВР 0,60; 95% ДІ 0,47-0,75; 
р<0,00001) і 6-7 років (ВР 0,62; 95% ДІ 0,50-0,75; 
р<0,00001) [19].

 Алергічний риніт

Попри те що поки жодна міжнародна наста-
нова не містить положень за чи проти застосу-
вання пробіотиків у хворих на АР, систематичні 
огляди та метааналізи доводять доцільність вклю-
чення пробіотичних штамів у схеми терапії АР. 
Протягом 2022 р. опубліковано п’ять метааналізів 
і декілька оглядів, що розкривають механізми дії 
(рис. 2) й ефективність пробіотиків у лікуванні АР  
як у дорослих, так і в дітей [20-23].

В одному з них, який ґрунтується на резуль-
татах 28 досліджень, стверджується, що прийом 
пробіо тиків асоційований із вірогідним нівелюван -
ням клінічних ознак АР у дорослих (СРС -0,29; 95% ДІ  
від -0,44 до -0,13; р=0,0003), покращенням якості 
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Рис. 2. Можливі механізми дії пробіотиків при АР (за G. Ciprandi et al., 2022 [20])
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життя згідно з опитувальником Rhinoconjunctivitis 
Quality of Life Questionnaire (RQLQ) порівняно 
з контролем (СРС -0,64; 95% ДІ від -0,79 до -0,49; 
р<0,00001) завдяки нормалізуванню співвідно-
шення Th1/Th2 (СР -2,47; 95% ДІ від -3,27 до -1,68; 
р<0,00001) [21]. Інший метааналіз 30 рандомізова-
них контрольованих досліджень (n=2708) констату-
вав вірогідний вплив пробіотиків на значення опи-
тувальника RQLQ (СР -9,43; р<0,00001), вираженість 
назальних симптомів як за RQLQ (СР -1,52; р=0,03), 
так і за шкалою Rhinitis Total Symptom Score – RTSS 
(СР -1,96; р=0,02) порівняно з плацебо [22].

Призначення пробіотиків дітям, хворим на АР, 
сприяє нівелюванню назальних симптомів захво-
рювання (ВР 1,21; 95% ДІ 1,04-1,40; р=0,01), зни-
женню показників шкали TNSS (ЗСР 2,58; 95% ДІ 
від -2,77 до -2,39; р<0,00001) і загальної кількості 
балів за опитувальником Pediatric RQLQ (PRQLQ), 
зменшенню частоти виникнення симптомів АР (ЗСР 
-9,51; 95% ДІ від -10,34 до -8,69; р<0,00001) і рівня 
занепокоєння (ЗСР -9,27; 95% ДІ від -10,13 до -8,41; 
р<0,00001) [23]. Крім цього, прийом пробіотиків 
асоціюється зі зниженням сироваткового вмісту 
IЛ-4 (ЗСР -13,86 нг/л; 95% ДІ від -15,92 до -11,81; 
р<0,00001), IЛ-6 (ЗСР -13,70 пг/мл; 95% ДІ від -16,34 
до -11,07; р<0,00001) та IЛ-17 (ЗСР -5,41 пг/мл; 95% 
ДІ від -7,29 до -3,52; р<0,00001) і зростанням рівнів 

ІФН-γ (ЗСР 9,08 нг/л; 95% ДІ 8,10-10,06; р<0,00001) 
та IЛ-10 (ЗСР 7,82 пг/мл; 95% ДІ 5,01-10,63; р<0,00001) 
у сироватці крові. Застосування пробіотиків дає 
змогу знизити тривалість використання цетиризину 
в дітей з АР (ЗСР -2,88 дня; 95% ДІ від -4,50 до -1,26; 
р<0,0005) [23].

Незважаючи на такий прискіпливий інтерес 
до пробіотиків, автори метааналізів не змогли одно-
значно визначити найефективніші пробіотичні 
штами, але підкреслили потужний терапевтичний 
потенціал L. rhamnosus в ад’ювантній терапії АР [20].

 Бажана – пробіотик 
   для ад’ювантної терапії АД й АР

З огляду на положення настанов WAO та WGO 
[10, 11], результати метааналізів і систематичних 
оглядів [16, 17, 19, 20], ефективна пробіотична 
терапія при АД й АР ґрунтується на призначенні 
комбінованих пробіотичних препаратів, одним 
з основних активних компонентів яких мають бути 
штами L. rhamnosus.

Серед великої кількості пробіотичних засобів 
слід виокремити синбіотик Бажана (фірма-вироб-
ник – Sopharma), який містить суміш пробіотичних 
штамів L. rhamnosus, L. acidophilus, ліофілізовані 
дріжджі Saccharomyces boulardii та пребіотик інулін. 
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L. rhamnosus разом із L. acidophilus зменшують син-
тез прозапальних цитокінів, сприяють збільшенню 
концентрації протективних цитокінів, зниженню 
рівня антигеноспецифічних IgE [20]. Встановлено, 
що молочнокислі бактерії L. rhamnosus зменшують 
поширеність АД [19], мінімізують явища ХА за непе-
реносимості коров’ячого молока [24], покращують 
стан хворих на АР [20], сприяють кращому засво-
єнню поживних речовин і розмноженню корисних 
бактерій, підтримують травлення та нормалізують 
активність імунної системи [25]. Наявність у Бажані 
пробіотичних штамів S. boulardii надає препарату 
прямі протимікробні властивості, які проявляються 
у виведенні патогенних мікроорганізмів із киш-
ківника та створенні умов для розмноження влас-
ної сапрофітної мікрофлори [25]. Пребіотик інулін 
підтримує та підсилює дію пробіотиків. Бажана 
має дві форми випуску (капсули, порошок-саше),  
які можуть призначатися дорослим і дітям від 3 ро-
ків [25]. Ураховуючи склад та особливості дії пробіо-
тичних штамів, синбіотик Бажана можна включати 

в схеми лікування хворих на АД, АР як ефективний 
ад’ювантний засіб.

 Ключові положення

• Поширеність алергічних захворювань про-
довжує зростати в усьому світі.

• Алергічні захворювання, в тому числі АД й АР, 
мають спільні патогенетичні механізми.

• Настанови WAO та WGO передбачають застосу-
вання пробіотиків при АД як додаткових засобів.

• Доцільність використання пробіотиків при АР 
підтверджують систематичні огляди та мета-
налізи.

• Найефективнішим при АД, АР вважається за-
стосування комбінованих пробіотиків і вико-
ристання штамів L. rhamnosus.

• Синбіотик Бажана, який містить пробіотичні 
штами L. rhamnosus, L. acidophilus, S. boulardii  
і пребіотик інулін, може бути включений у схеми 
лікування хворих на АД, АР як ад’ювантний засіб.
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ТАБЛИЦЯ 1. Ключові клінічні питання, розглянуті в настанові

1. Які дієтичні втручання ефективні для людей із ХА?

2. Які освітні заходи ефективні для людей із ХА?

3. Яка ефективність, безпека й економічна ефективність для людей із будь-якою IgE-опосередкованою ХА таких втручань: 
а) АІТ як монотерапії; 
б) будь-якого варіанта АІТ у поєднанні з біологічною терапією? 
Обидва варіанти порівнювали з відсутністю активного лікувального засобу

4. Яка ефективність, безпека й економічна ефективність біологічної терапії як монотерапії в осіб з IgE-опосередкованою ХА 
порівняно з відсутністю активного терапевтичного засобу?

5. Який найкращий спосіб ідентифікації людей із ризиком серйозних реакцій та який вплив такого ризику на менеджмент ХА?

Примітка: АІТ – алергенна імунотерапія.

Від ХА потерпає принаймні 2-4% дітей і дорослих. Ця проблема може мати серйозні наслідки, 
як-от анафілактичні реакції та зниження якості життя, становить значний ризик для пацієнтів й істот-
но збільшує витрати на охорону здоров’я. Для запобігання контакту з харчовими алергенами паці-
єнти та члени їхніх родин мають постійно зберігати пильність. Діагноз ХА встановлюють на підставі  
докладного анамнезу й алергічних тестів, як-от шкірні прик-тести, визначення специфічних IgE в си-
роватці крові або молекулярного тестування для виявлення IgE-сенсибілізації за умови виключення 
інших станів, зокрема непереносимості лактози, фармакологічно опосередкованих реакцій унаслідок 
умісту гістаміну в томатах або амінів у сирі. Через можливість індукції анафілаксії під час алерготестів 
діагностику ХА краще проводити в спеціалізованому центрі. Оптимальний менеджмент забезпечить 
мультидисциплінарна команда за участю медичних фахівців різних галузей. Клініцисти-алергологи 
встановлюють діагноз, допомагають з’ясувати причини та ризики; дієтологи визначають алергени 
в харчових продуктах, складають плани харчування, що дають можливість уникнути дефіциту поживних 
речовин; гастроентерологи виключають інші захворювання травного тракту; психологи забезпечують 
підтримку людям із проявами тривожності або депресії; медичні сестри-алергологи та фахівці пер-
винної ланки відіграють ключову роль на етапі первинного контакту з пацієнтом, у лікуванні легких 
випадків, скеруванні до спеціалістів і забезпеченні постійного навчання. Важливу роль у наданні 
інформації та підтримки відіграють організації пацієнтів. Визначення термінів, які використовуються 
в настанові, підсумовано в таблиці 2.

МЕНЕДЖМЕНТ ХАРЧОВОЇ АЛЕРГІЇ 
Огляд настанови GA2LEN 2022 

у таблицях і схемах

Донедавна пацієнтам із харчовою алергією (ХА) рекомендували лише 
елімінаційні дієти, а при алергіях, опосередкованих IgE, – постійно мати 
при собі адреналін на випадок анафілаксії. Сьогодні доступні додаткові опції. 
Настанова Глобальної європейської мережі з алергії та астми (GA2LEN) 2022 року
розроблена для підтримки медичних фахівців у менеджменті пацієнтів 
із діагнозом ХА та містить рекомендації, засновані на доказах станом 
на квітень 2021 року (161 дослідження) та консенсусі експертів 
міждисциплінарної міжнародної робочої групи з 18 країн. 
Ключові питання, висвітлені в настанові, підсумовано в таблиці 1.
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ТАБЛИЦЯ 2. Глосарій термінів

Вікові групи Немовлята: 0-1 рік; діти: 1-17 років; підлітки: 12-17 років; дорослі: від 18 років

Достовірність доказів Упевненість у тому, що наявні докази відображають справжній ефект втручання.  
Низька достовірність означає невпевненість у висновках і суттєве значення подальших 
досліджень. Докази помірної достовірності означають упевненість у напрямку доказів, 
але точний розмір ефекту може змінитися за появи додаткових доказів. 
Висока достовірність означає впевненість у напрямку та розмірі ефекту

ХА Побічна реакція на їжу, опосередкована імунологічним механізмом, що включає  
специфічний механізм, опосередкований IgE; механізм, опосередкований клітинами 
(не опосередкований IgE); або обидва вказані механізми (змішаний тип)

Тяжка ХА Значний ризик розвитку тяжких реакцій та/або значного погіршення якості життя

Синдром пилкової ХА Симптоми оральної гіперчутливості до сирих фруктів, овочів, арахісу та деяких деревних 
горіхів у людей з алергією на пилок, зумовлені перехресною реактивністю харчових 
продуктів із пилковими алергенами

Гіпоалергенна суміш У більшості країн гіпоалергенність регулюється національними нормами. 
Однозначного та загальновизнаного визначення гіпоалергенної суміші немає. 
Проте Американська академія педіатрії та Європейське товариство дитячої алергології та 
клінічної імунології визначають гіпоалергенну суміш як таку, котру толерує 90% осіб 
з алергією на коров’яче молоко

Суміш для немовлят Харчові продукти для використання впродовж першого року життя, що задовольняють 
харчові потреби немовлят до введення відповідного прикорму. Наступна молочна суміш 
призначена для використання немовлятами після введення відповідного прикорму, 
що є основним рідким елементом у поступово диверсифікованому раціоні

Молоко Секрет молочної залози, отриманий від доїння таких тварин, як корови, кози, 
вівці й осли

АІТ Повторне введення алергену через регулярні проміжки часу зі збільшенням дозування 
для модуляції імунної відповіді та підвищення порогу реакції на алерген

Нашкірна (епікутанна) 
імунотерапія

Форма АІТ, коли алерген наноситься місцево на шкіру за допомогою спеціального 
аплікатора, наприклад пластиру

Пероральна імунотерапія Форма АІТ, коли алерген вводиться у вигляді необробленої їжі або перорального 
препарату

Підшкірна імунотерапія Форма АІТ, коли алерген вводиться у вигляді підшкірних ін’єкцій

Сублінгвальна імунотерапія Форма АІТ, коли алерген вводиться у рідкій формі або в таблетках під язик 
для всмоктування

Десенсибілізація Можливість споживання порції їжі, що містить тригерний алерген, під час АІТ
без значних побічних ефектів

Тривала відсутність реакції Можливість безпечно споживати порції їжі, що містить тригерний алерген, 
протягом певного періоду часу після припинення АІТ

Толерантність Здатність споживати їжу без розвитку алергічної реакції

Толерантність у контексті 
імунотерапії

Можливість споживати порцію їжі, що містить тригерний алерген,
протягом невизначеного часу після припинення АІТ без значних побічних ефектів

Рекомендації робочої групи GA2LEN і достовірність відповідних доказів підсумовано в таблиці 3. 
Сфери, в яких настанова не дає рекомендацій ні за, ні проти через дуже низьку достовірність доказів, 
підсумовано в таблиці 4. Практичні рекомендації підсумовано в таблиці 5. Настанова розглядає три 
основні напрями менеджменту ХА – дієтичні втручання, АІТ і біологічну терапію. Основою дієтичних 
втручань є уникнення тригерних харчових алергенів. Імунологічні шляхи, що лежать в основі IgE-опо-
середкованої ХА, потенційно піддаються впливу імунотерапії алергенами. Ретельно контрольоване 
застосування зростальних доз ХА здатне змінити імунну відповідь і підвищити поріг реактивності. 
Імунотерапія може здійснюватися пероральним, нашкірним, сублінгвальним або підшкірним шля-
хом. Проте цей вид терапії має чітко визначені показання, протипоказання та вимоги до організації 
(табл. 6). Іншим видом впливу на імунологічні шляхи, що лежать в основі IgE-опосередкованої ХА,  
є біологічна терапія. На сьогодні є обмежені дані щодо етокімабу (анти-IЛ-33) й омалізумабу (анти-IgE) 
для лікування ХА. Інші біологічні препарати, як-от дупілумаб (анти-ІЛ-4Rα), поки що оцінюються в дослі-
дженнях фаз II-III. Міркування щодо впровадження рекомендацій настанови підсумовано в таблиці 7. 
Теми, що потребують подальшого вивчення, розглянуто в таблиці 8.
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ТАБЛИЦЯ 3. Рекомендації робочої групи GA2LEN

Рекомендація Достовірність 
доказів

Дієтичні втручання

Людям із документально підтвердженою ХА пропонується уникати їжі, яка провокує ХА, 
за винятком ситуацій, коли особисті обставини та ризики дають змогу споживати певну кількість їжі 
за порадою медичного фахівця. Більшості матерів, які годують грудьми немовлят із ХА, 
не потрібно самостійно уникати їжі, що провокує ХА, проте це можна розглянути в окремих випадках

Низька

Більшості немовлят (від 0 до 1 року) з діагнозом алергії на коров’яче молоко, які потребують заміни 
грудного молока, пропонується застосовувати документально підтверджену гіпоалергенну суміш 
на основі значно гідролізованого коров’ячого молока чи суміш на основі амінокислот, 
якщо вона краще переноситься або є прийнятнішою. Не рекомендуються частково гідролізовані суміші 
на основі коров’ячого молока чи молока ссавців, а для немовлят до 6 місяців – суміші на основі сої

Помірна

Алергенна імунотерапія

Рекомендовано пероральну імунотерапію арахісом із використанням арахісових продуктів 
(або ліцензованих фармацевтичних продуктів, якщо це доречно) за стандартизованими протоколами, 
заснованими на доказах, під наглядом спеціаліста вибраним дітям (віком від 4 років) 
із клінічно діагностованою тяжкою IgE-опосередкованою алергією на арахіс для збільшення кількості 
переносимого алергену під час терапії

Висока

Запропоновано нашкірну імунотерапію арахісом під наглядом спеціаліста з використанням 
ліцензованих фармацевтичних продуктів (якщо вони доступні) для окремих дітей віком 4-11 років 
із клінічно діагностованою тяжкою IgE-опосередкованою алергією на арахіс для збільшення кількості 
переносимого алергену під час терапії

Помірна

Запропоновано пероральну імунотерапію під наглядом спеціаліста за стандартизованими 
протоколами, заснованими на доказах, із використанням харчових продуктів для окремих дітей 
(віком від 4 років) із клінічно діагностованою стійкою тяжкою IgE-опосередкованою алергією 
на куряче яйце або коров’яче молоко для збільшення кількості переносимого алергену під час терапії

Помірна

ТАБЛИЦЯ 4. Сфери, в яких настанова не дає рекомендацій ні за, ні проти

Дієтичні втручання

Не надається рекомендацій щодо будь-яких пребіотиків, пробіотиків або синбіотиків, які були оцінені наразі 
для менеджменту ХА, незалежно від того, чи використовуються вони як добавки, чи додаються до сумішей для немовлят

Не надається рекомендацій щодо гідролізованих сумішей на рослинній основі, включаючи рисові гідролізати, 
які були оцінені наразі для менеджменту ХА в немовлят

Алергенна імунотерапія

Не надається рекомендацій щодо: 
• пероральної імунотерапії для дорослих з IgE-опосередкованою алергією на арахіс, коров’яче молоко або курячі яйця; 
• нашкірної імунотерапії для підлітків або дорослих з IgE-опосередкованою алергією на арахіс або людям будь-якого віку 
   з IgE-опосередкованою алергією на коров’яче молоко чи курячі яйця; 
• підшкірної або сублінгвальної імунотерапії людям будь-якого віку з IgE-опосередкованою алергією на арахіс, 
   коров’яче молоко або курячі яйця; • імунотерапії будь-яким шляхом при інших видах ХА

Біологічні методи лікування

Не надається рекомендацій щодо застосування етокімабу для лікування ХА

Не надається рекомендацій щодо застосування омалізумабу для лікування ХА в режимі монотерапії або в поєднанні 
з імунотерапією

ТАБЛИЦЯ 5. Практичні рекомендації

Доцільно пропонувати структуроване навчання особам із ХА та їхнім сім’ям щодо постійного й екстреного менеджменту ХА 
з урахуванням вікових груп та індивідуальних потреб

Підлітки та молодь із ХА мають підвищений ризик виникнення серйозних реакцій, тому доцільно запровадити ефективний 
менеджмент ризиків і стратегії переходу

Хорошою практикою є оптимізація контролю астми в людей із ХА, оскільки це знижує захворюваність і смертність 
від астми. Це може зменшити ризик серйозних харчових алергічних реакцій, хоча це чітко не доведено

Під час оцінки ризику анафілаксії клініцистам варто враховувати тяжкість попередніх симптомів і ймовірну тригерну 
дозу, хоча не завжди існує чіткий зв’язок. Рівні алергеноспецифічного IgE як такі не дають змоги прогнозувати ризик 
анафілаксії

Примітка: достовірність доказів для всіх практичних рекомендацій є дуже низькою.
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ТАБЛИЦЯ 6. Показання, протипоказання й організація АІТ у разі ХА

Показання

Наявність усього вказаного: 
• анамнез IgE-опосередкованих системних алергічних реакцій після прийому їжі та/або позитивного перорального 
   провокаційного прийому їжі (особливо за умови транзиторної алергії); 
• докази алергічної сенсибілізації (SPT та/або sIgE); 
• первинна ХА, а не синдром пилково-харчової алергії, зумовлений перехресною реакцією; 
• стійка ХА з низькою ймовірністю спонтанного вирішення; пацієнти й особи, які здійснюють догляд (у відповідних випадках), 
   мають вичерпне уявлення про ефективність, побічні ефекти, матеріально-технічне забезпечення та потенційно довічну 
   тривалість терапії; 
• пацієнти й особи, які здійснюють догляд, мають бути вмотивованими, прихильними та здатними надати невідкладну 
   допомогу (включно з внутрішньом’язовим уведенням адреналіну) в разі виникнення побічних ефектів; 
• попередні тяжкі реакції на їжу або погіршення якості життя через ХА; 
• готовність усіх зацікавлених сторін включити їжу до раціону; 
• стабільність побутового та сімейного становища

Протипоказання

Абсолютні: 
• неадекватне дотримання терапії та/або рекомендацій щодо безпеки; 
• неконтрольована чи тяжка астма; 
• активні злоякісні неоплазії; 
• активні системні автоімунні порушення; 
• системна імуносупресивна терапія; 
• нелікований/неконтрольований активний еозинофільний езофагіт та інші еозинофільні шлунково-кишкові розлади; 
• початок під час вагітності

Відносні: 
• тяжкі системні хвороби, як-от серцево-судинні захворювання; 
• системні автоімунні розлади в стадії ремісії або органоспецифічні автоімунні розлади (наприклад, тиреоїдит); 
• неконтрольований активний атопічний дерматит/екзема; 
• неконтрольована хронічна кропив’янка; 
• терапія β-блокаторами або інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту; 
• системний мастоцитоз; 
• одночасне підвищення дози інших видів імунотерапії; 
• хронічні шлунково-кишкові симптоми без чіткого діагнозу; 
• нездатність споживати досліджуваний продукт (наприклад, блювання, проблеми зі смаком, алергія на засіб 
   для проведення терапії); 
• психологічні проблеми, підозра/підтвердження розладів харчової поведінки

Відповідний персонал, середовище та підхід

• Персонал, який пройшов підготовку й має досвід використання імунотерапії ХА, зокрема лікар і медсестра, котрі мають досвід 
  діагностики ХА, розпізнавання та лікування алергічних реакцій, включно з анафілаксією 
• Забезпечення належного втручання та спостереження залежно від тяжкості будь-якої алергічної реакції (зокрема, переведення 
  до іншого закладу) 
• Обладнання для екстреної допомоги та ліки для лікування невідкладних станів, включно з тяжкою анафілаксією, швидкий 
  доступ до інтенсивної терапії за потреби 
• Стандартизований, заснований на доказах протокол; ліцензований фармацевтичний продукт, якщо він доступний

ТАБЛИЦЯ 7. Міркування щодо впровадження рекомендацій настанови

Перешкоди реалізації Сприяння реалізації Критерії перевірки Ресурсні наслідки

1. Елімінаційна дієта для дітей і дорослих із будь-якою ХА

• Відсутність письмової 
інформації 
• Недоступність дієтолога 
• Грамотність сім’ї щодо здоров’я 
• Відсутність належного 
маркування вмісту алергенів 
на етикетці, а отже, відсутність 
індивідуальних дієтичних порад 
щодо порогових рівнів 
• Недостатнє знання чинників, 
що впливають на порогові 
значення або відтворюваність 
• Відсутність регламентованої 
бази для використання 
попереджувального маркування 
алергенів на харчових 
продуктах, що утруднює 
інтерпретацію

• Доступ до інформації 
відповідною мовою щодо 
продуктів харчування, 
котрі відповідають культурі 
• Доступ до ліцензованого 
дієтолога та покриття послуг 
медичним страхуванням

• Кількість випадкових 
прийомів від моменту 
останнього відвідування 
• Дієтичне споживання 
• Параметри зросту та маси 
тіла 
• Якість життя 
• Кількість ліцензованих 
дієтологів або дієтологів 
із досвідом лікування ХА 
на країну/клініку 
• Медичне страхування, 
що покриває послуги 
дієтолога

• Забезпечення письмової 
інформації та засобів друку 
• Підготовка дієтологів 
із ХА 
• Зазначення кількості 
алергенів на етикетках 
харчових продуктів 
• Додаткові дослідження 
чинників, що впливають 
на порогові значення 
або відтворюваність 
• Регулювання 
попереджувального 
маркування харчових 
продуктів
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2. Елімінаційна дієта в матерів, які годують грудьми дітей із ХА

• Відсутність письмової 
інформації 
• Недоступність дієтолога 
• Грамотність сім’ї щодо здоров’я 
• Матері без підтримки сім’ї 
та медиків 
• Брак знань у медиків і членів 
родини 
• Відсутність даних про клінічну 
значущість передачі алергенів 
із раціону матері в грудне 
молоко

• Доступ до інформації 
відповідною мовою 
щодо продуктів харчування, 
котрі відповідають культурі 
• Доступ до ліцензованого 
дієтолога та покриття послуг 
медичним страхуванням 
• Доступ і медичне 
страхування для дієтологів 
• Навчання сім’ї надавати 
підтримку

• Кількість випадкових 
прийомів від моменту 
останнього відвідування 
• Дієтичне споживання 
• Параметри зросту та маси 
тіла 
• Якість життя 
• Кількість ліцензованих 
дієтологів або дієтологів
із досвідом лікування ХА 
на країну/клініку 
• Медичне страхування, 
що покриває послуги 
дієтолога

• Забезпечення письмової 
інформації та засобів друку 
• Навчання щодо ХА 
дієтологів та інших 
медичних фахівців, 
які здійснюють догляд 
за матерями, що годують 
грудьми

3. Суміші на основі значно гідролізованого коров’ячого молока чи амінокислот для немовлят з алергією 
на коров’яче молоко

• Вартість суміші 
• Відсутність досліджень 
щодо найвідповіднішої суміші 
• Відсутність чітких вказівок 
щодо найприйнятнішої суміші

• Страхове покриття 
або відшкодування суміші 
• Адекватно підготовлені 
медичні фахівці 
• Знання про можливості 
сім’ї та медичних фахівців

• Використання 
гіпоалергенних сумішей 
• Використання сумішей 
на основі амінокислот 
• Медичне страхування, 
що покриває вказані суміші

• Вартість суміші 
• Медичне страхування, 
що покриває вказані 
суміші

4. Уникнення сумішей на основі частково гідролізованого коров’ячого молока немовлятами з алергією 
на коров’яче молоко

• Відсутність знань 
про важливість і причини 
уникнення таких сумішей

• Адекватно підготовлені 
медичні фахівці 
• Знання про ризики 
та кращі альтернативи 
для сім’ї та медичних 
фахівців

• Використання частково 
гідролізованих сумішей

• Навчання медичних 
фахівців

5. Уникнення сумішей на основі соєвого протеїну немовлятами віком до 6 місяців з алергією на коров’яче молоко

• Відсутність знань 
про уникнення таких сумішей 
• Вартість сумішей на основі 
соєвих білків часто нижча, 
ніж значно гідролізованих 
або амінокислотних сумішей

• Адекватно підготовлені 
медичні фахівці 
• Знання ризиків 
і кращих альтернатив, 
доступних для сім’ї 
та медиків 
• Відшкодування AAF 
та EHF від охорони здоров’я

• Використання соєвих 
сумішей для немовлят 
віком до 6 місяців

• Навчання медичних 
фахівців

6. Пероральна імунотерапія алергії на арахіс, куряче яйце або коров’яче молоко в дітей

• Відсутність підготовки 
медичних фахівців 
• Відсутність навичок 
проведення імунотерапії 
• Поточна відсутність доступу 
до належної діагностики 
• Відсутність доступу 
до спеціалізованої 
алергологічної допомоги 
• Обмеження щодо ліцензованих 
продуктів у деяких країнах 
• Надмірно висока вартість 
ліцензованих продуктів 
• Відсутність спроможності 
забезпечити стандартизоване 
дозування їжі поза 
ліцензованими продуктами

• Навчання імунотерапії 
медичних фахівців, 
включно з лікуванням 
анафілаксії 
• Стандартизовані робочі 
процедури для підготовки 
дозування, введення 
та корегування 
• Інформаційні та навчальні 
матеріали для пацієнтів 
• Стандартизовані 
показники ефективності 
та безпеки

• Частка релевантних дітей, 
які отримували пероральну 
імунотерапію 
• Частка дітей-учасників, 
які досягли десенсибілізації 
та стійкої відсутності реакції 
• Частка дітей із серйозними 
несприятливими подіями, 
включаючи анафілаксію

• Ресурси та засоби 
для навчання 
• Вартість проведення 
пероральної імунотерапії, 
включаючи вартість 
продуктів 
• Медичне страхування 
для покриття ліцензованих 
продуктів

7. Нашкірна імунотерапія алергії на арахіс

• Ще не доступна 
• Недостатні знання 
щодо більшої чи меншої 
ефективності порівняно 
з пероральною імунотерапією, 
що ускладнює консультування 
пацієнтів

• Дослідження з прямим 
порівнянням показників 
стійкої відсутності відповіді 
внаслідок застосування 
пероральної 
та нашкірної імунотерапії 
• Навчання медичних 
фахівців

• Частка релевантних дітей, 
яким пропонується терапія 
• Частка дітей, які досягли 
десенсибілізації та стійкої 
відсутності реакції 
• Частка дітей із серйозними 
несприятливими подіями, 
включаючи анафілаксію

• Ресурси та засоби 
для навчання 
• Вартість продукції
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ТАБЛИЦЯ 8. Теми, що потребують подальшого вивчення

Тема Пропозиція щодо вирішення Пріоритет

Дієтичні втручання

Довгостроковий вплив дієтичного уникнення 
на харчування та якість життя

Високоякісні проспективні багатоцентрові дослідження,
що фокусуються на харчуванні, рості та якості життя

Середній

Вплив консультації дієтолога з питань 
харчування на зменшення випадкового 
впливу, підтримку росту та харчового статусу, 
включаючи підтримку грудного вигодовування

ХА є частиною основної програми навчання 
дієтолога. Доступ до дієтологічної підтримки 
для кожної спеціалізованої служби ХА може бути 
вимогою для національної/міжнародної акредитації. 
Практика аудиту для оцінки результатів

Середній

Знання ролі харчування в підтримці розвитку 
толерантності

Навчання дієтологів/нутриціологів тому, 
як надавати інформацію про розвиток толерантності, 
зокрема про протоколи пероральної імунотерапії, 
споживання продуктів зі зміненою/зниженою 
алергенністю, модуляцію мікробіому й імунної 
системи, коли інформація стає доступною

Середній

Показання до застосування різних видів сумішей 
для немовлят

Великі когортні дослідження дітей з алергією 
на коров’яче молоко, що порівнюють економічну 
ефективність різних типів молочних сумішей 
у різному віці та при різних клінічних симптомах

Середній

Оптимальний режим харчування 
при не-IgE-опосередкованій ХА

Високоякісні проспективні дослідження в немовлят
і дітей раннього віку з документованою ХА, 
не опосередкованою IgE

Середній

Найкорисніші параметри для оцінки потреби 
повного виключення їжі, що спричиняє алергію, 
або «часткової» дієти, що дає змогу вживати 
«певний уміст» невеликої кількості їжі 
чи модифіковані харчові алергени (наприклад, 
кип’ячене молоко та варене яйце)

Переоцінка даних наявних досліджень Середній

Нові діагностичні підходи до ХА уповільненого 
типу для спрямування дієтичних втручань 
за межі емпіричного підходу

Фундаментальні наукові дослідження 
для розроблення можливих діагностичних тестів

Середній

Ефект добавок із різними пробіотичними 
штамами або пребіотиками для лікування ХА

Високоякісні проспективні дослідження 
за участю немовлят і дітей раннього віку 
з документально підтвердженою ХА

Низький

Імунотерапія

Довгострокові переваги та шкода імунотерапії, 
включаючи стійку відсутність відповіді; 
вплив пероральної імунотерапії на пов’язану 
зі здоров’ям якість життя, її економічну 
ефективність

Великі РКД для виявлення помірних відмінностей 
у пов’язаній зі здоров’ям якості життя 
та рентабельності, включно з інформацією 
про вартість. Дослідження з довгостроковим 
спостереженням

Високий

Предиктори відповіді на імунотерапію, зокрема 
ефект використання модифікованих харчових 
алергенів (наприклад, кип’яченого молока, 
варених яєць) для покращення та прискорення 
переносимості ХА, опосередкованої IgE 
або іншими механізмами / використання сирих 
або варених яєць у пероральній імунотерапії

Дослідження для оцінки здатності різних чинників
і біомаркерів прогнозувати хорошу відповідь 
на терапію в різних вікових групах

Високий

Вплив супутнього застосування біологічної 
терапії на ефективність і безпеку імунотерапії ХА

Великі РКД, що вивчають оптимальну тривалість, 
дозу й ефективність після припинення прийому 
біологічних препаратів

Високий

Стандартизовані визначення та підхід 
до вимірювання побічних явищ і результатів 
ефективності

Якісні дослідження, опитування та дослідження 
економічної ефективності для визначення 
найвідповідніших показників ефективності

Високий

Біологічна терапія

Найпридатніші кандидати для біологічної терапії 
ХА

Аналіз наявних даних спостережень 
і нових контрольованих досліджень

Високий

Специфічні та чутливі біомаркери 
для прогнозування відповіді на біологічну 
терапію ХА

Аналіз наявних даних обсерваційних 
і нових контрольованих досліджень

Високий

Освіта

Найефективніші підходи до надання освіти, 
включно з цифровими технологіями

Оцінка потреб. Спільне виробництво 
із зацікавленими сторонами. Велике багатоцентрове 
дослідження, присвячене навчанню й набуттю 
навичок, психологічному впливу, довгострокове 
спостереження щодо декваліфікації

Середній
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Ефективність освітніх програм, підтримки 
й інструментів, які пропонують організації 
пацієнтів

Дослідницька співпраця з організаціями пацієнтів 
для перевірки ефективних втручань і обміну 
найкращими практиками

Середній

Найкращий інтервал між перепідготовкою 
для пацієнтів із ХА й осіб, які доглядають 
пацієнтів

Лонгітюдні дослідження Середній

Найкращий підхід до використання 
психологічної підтримки для пацієнтів із ХА

РКД для оцінки впливу психологічного втручання 
та визначення найкорисніших підходів

Середній

Прогнозування та менеджмент ризику

Чинники, які можуть передбачити тяжкість Аналіз проспективних даних, що стосуються 
систематично зібраних реакцій. Дослідження типу 
«випадок – контроль», що оцінюють чинники ризику 
загрозливих для життя реакцій

Високий

Вплив стратегій зменшення ризику 
на результати

Великі РКД для спеціальної оцінки втручань, 
спрямованих на зниження ризику випадкових 
реакцій та їхньої тяжкості

Середній

Примітка: РКД – рандомізовані контрольовані дослідження.

 Висновок
Застосування рекомендацій GA2LEN 2022 (рис.) разом зі спільним процесом прийняття рішень 

із пацієнтами та родинами може допомогти зменшити значну та зростальну захворюваність на ХА у світі. 
Запровадження нових способів лікування ХА потребує системних змін і співпраці між фахівцями з алергії, 
медичними працівниками, психологами, організаціями пацієнтів, пацієнтами та їхніми родинами.

Література
 Muraro A., de Silva D., Halken S., et al.; GA2LEN Food Allergy Guideline Group; GALEN Food Allergy Guideline Group. Managing food allergy: GA2LEN guideline 

2022. World Allergy Organ. J. 2022 Sep 7; 15 (9): 100687. doi: 10.1016/j.waojou.2022.100687.

Медичні фахівці, які підтримують 
дітей і дорослих із ХА

Для кого ці настанови?

Рекомендації

Докази зі 161 дослідження
Експерти з 18 країн

Розроблення рекомендацій

Зелений колір –  
сильна рекомендація

Помаранчевий колір –  
рекомендація меншої сили

Усі ХА Арахіс Курячі 
яйця

Коров’яче 
молоко

Уникати тригерних алергенів

Гіпоалергенні значно гідролізовані суміші або суміші 
на основі амінокислот для немовлят, які потребують заміни 
грудного молока

Уникати сумішей на основі частково гідролізованого 
коров’ячого молока, молока ссавців, а для віку <6 місяців – 
сумішей на основі сої

Пероральна імунотерапія для віку >4 роки з тяжкою алергією

Нашкірна імунотерапія для віку >4 роки з тяжкою алергією

Рис. Резюме рекомендацій GA2LEN 2022 з лікування ХА
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Пеніцилін

Із часу останнього оновлення практичних ре-
комендації щодо МА кілька джерел продемонстру-
вали, що позначка «алергія на пеніцилін» не дає 
користі пацієнту [1]. Хворих з алергією на пеніцилін 
частіше лікують менш дієвими, більш токсичними 
або дорожчими антибіотиками, що призводить 
до підвищення вартості лікування, виникнення ан-
тибіотик-асоційованих інфекцій, більшої тривалості 
стаціонарного лікування та навіть вищих показників 
смертності [2-7]. Тому слід активно відмовлятися 
від позначок «алергія на пеніцилін» і пояснювати 
переваги цього підходу лікарям і пацієнтам.

Підхід до хворих з анамнезом алергії на пені-
цилін має ґрунтуватися на характеристиках цієї 
реакції та профілі коморбідних станів. Шкірну пробу 
на пеніцилін пропонується виконувати переважно 
пацієнтам з анамнезом анафілаксії або нещодав-
ньої реакції, котра подібна до опосередкованої 
імуноглобулінами Е (IgE), як-от негайної кропив’ян-
ки [8]. Для більшості інших пацієнтів з анамнезом 
алергії на пеніцилін у вигляді давніх доброякісних 
реакцій рекомендовано відразу застосовувати пре-
парат без попередніх шкірних проб. Хоча анамнез 
не завжди є точним, стратифікація ризику за анам-
нестичними даними дає змогу безпечно іденти-
фікувати хворих, яким можна відразу призначати 
препарат. Педіатричним пацієнтам з анамнезом 
доброякісних шкірних реакцій рекомендується 
призначати амоксицилін одразу, без попередніх 

шкірних проб із пеніциліном (табл. 1, 2, рис.). У до-
рослих з аналогічним анамнезом теж можна роз-
глянути таку тактику, проте якщо пацієнт особливо 
занепокоєний ідеєю введення препарату, то можна 
провести шкірну пробу, оскільки негативна шкірна 
проба з пеніциліном допомагає таким хворим роз-
сіяти страх. У пацієнтів із такими анамнестичними 
даними, як головний біль у відповідь на пеніцилін 
або сімейний анамнез такої алергії, потреба в тес-
туванні відсутня, а позначку «алергія на пеніцилін» 
слід видалити з медичної документації. Якщо ж 
пацієнт залишається стурбованим і після роз’яс-
нень, призначення однієї дози амоксициліну дає 
змогу виключити алергію та досягти згоди хворого 
на видалення позначки. Призначення кількох доз 
недоцільно [9, 10].

Цефалоспорини

Як і в разі алергії на пеніцилін, ключовим у визна-
ченні діагностичного підходу є анамнез попередніх 
реакцій. В осіб із неанафілактичними реакціями 
доцільним є призначення цефалоспорину з біч-
ними ланцюгами, відмінними від бічних ланцюгів 
препарату, що спричинив попередню реакцію. 
Якщо ж планується призначення препарату з та-
кими самими бічними ланцюгами або в анамнезі є 
анафілактична реакція, для визначення переноси-
мості доцільно виконати шкірну пробу з паренте-
ральним цефалоспорином (табл. 1, 2). Кропив’янка, 
яка відповідає критеріям «1-1-1-1», тобто виникає 

МЕДИКАМЕНТОЗНА АЛЕРГІЯ: 
ПРАКТИЧНЕ ОНОВЛЕННЯ 2022 Р.

Оновлений документ містить важливу нову інформацію та відмінності 
від видання 2010 р. На відміну від попереднього видання значно зменшена 
вагомість шкірних проб порівняно з пробним уведенням препарату 
(drug challenge), особливо для більшості пацієнтів, у яких виникали 
неанафілактичні нетяжкі реакції. Новий документ також більше наголошує 
на стратифікації ризику залежно від фенотипу реакції 
та на спільному прийнятті рішень щодо діагностичних тестів і лікування. 
У цьому матеріалі представлено вибрані положення та консенсусні 
рекомендації, які стосуються медикаментозної алергії (МА) на антибіотики.

 Переклала й адаптувала канд. мед. наук Лариса Стрільчук
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протягом 1 години після першої дози, регресує 
протягом 1 дня та розвивається в межах 1 року 
після першого епізоду реакції, свідчить про високу 
ймовірність позитивної шкірної проби [8].

Перехресна реактивність 
до β-лактамних антибіотиків

Дослідження свідчать, що перехресні реакції між 
β-лактамами трапляються рідше, ніж вважалося 
раніше [11]. Обираючи підхід до ведення пацієнта, 
варто стратифікувати хворих на осіб з анафілак-
тичним і неанафілактичним анамнезом, а також 
на осіб із верифікованою та неверифікованою (не-
підтвердженою) алергією на пеніцилін. Пацієнтам 
з анамнезом неверифікованої неанафілактичної 
алергії на пеніцилін (наприклад, кропив’янки) можна 
вводити будь-який цефалоспорин без проведення 
тестів або додаткових пересторог. Особам з анафі-
лактичними реакціями без жодних тестів можна 
призначати цефалоспорини без перехресної реак-
тивності (наприклад, цефазолін). Аналогічний підхід 
рекомендується й стосовно хворих із первинною 
алергією на цефалоспорини. Наприклад, пацієнт 
з анамнезом кропив’янки у відповідь на цефалексин 
може отримувати амоксицилін без жодних попе-
редніх тестів, а в разі анафілаксії варто призначити 
шкірні проби та пробне введення препарату.

Змінився й підхід до застосування карбапенемів 
у осіб з алергією на пеніцилін [11]. Тепер пацієнтам 
з анамнезом алергії на пеніцилін або цефалоспо-
рини пропонується вводити карбапенеми без жод-
них тестів або додаткових пересторог незалежно 
від того, чи реакція була анафілактичною. Те саме 
стосується й азтреонаму (винятком є пацієнти 
з алергією на цефтазидим, оскільки останній має 
ідентичний азтреонаму бічний R1-ланцюг) [12].

Пацієнтам із тяжкими шкірними побічними ре-
акціями (ТШПР), які з високою ймовірністю спри-
чинені β-лактамами, рекомендовано уникати всіх 
препаратів цієї групи, проте ризик реакції слід 
зіставляти з перевагами лікування інфекції та до-
ступністю альтернативних медикаментів. У разі 
деяких ТШПР, як-от медикаментозна реакція з ео-
зинофілією та системними симптомами (DRESS), 
шкірні проби й інші додаткові обстеження можуть 
допомогти визначити причинний препарат і засоби 
з потенційною перехресною реактивністю.

Сульфонаміди

Пацієнтам з анамнезом доброякісної шкір-
ної реакції на сульфонамідні антибіотики, яка 
відзначалася >5 років тому, за потреби вида-
лення позначки «алергія на сульфонаміди» 

доцільно виконати одноетапне пробне введення 
триметоприму-сульфаметоксазолу. Якщо реакція 
відбулася в межах останніх 5 років, проводиться 
двохетапне пробне введення.

Фторхінолони

У наш час описується дедалі більше реакцій не-
гайного типу на фторхінолони, причому спостеріга-
ються й IgE-опосередковані, й не-IgE-опосередковані 
реакції. Не-IgE-опосередковані реакції можуть вини-
кати при першому контакті з препаратом, оскільки 
для них попередня сенсибілізація є необов’язковою. 
У разі давніх (>5 років тому) неанафілактичних реак-
цій пропонується проводити одно- або двохетапну 
пробу з уведенням потенційного причинного пре-
парату. У разі тяжких або недавніх (<5 років тому) 
реакцій проводиться одно- або двохетапна проба 
з іншим фторхінолоном.

Макроліди

Хоча макроліди надзвичайно часто згадуються 
в повідомленнях про МА, істинна алергія до цієї гру-
пи антибіотиків підтверджена в дуже малої кількості 
пацієнтів, тому пробне введення дози макроліда 
є оптимальним діагностичним підходом для хворих 
з анамнезом неанафілактичних реакцій.

Пробне введення препаратів

Пробне введення препаратів є стандартом 
визначення того, чи може пацієнт безпечно прий-
мати певний засіб (табл. 1, 2). Для цієї процедури 
існує низка назв: провокаційний тест, тестова 
доза тощо. Пробне введення препаратів зазвичай 
показано пацієнтам, у яких виникнення алергії 
малоймовірне. Цей метод може бути особли-
во корисним у разі визначення переносимості 
певних препаратів у тих випадках, коли реакція 
виникає на тлі одночасного прийому кількох ме-
дикаментів. Протипоказаннями до пробного вве-
дення медикаментів є ТШПР, медикаментозний 
нейтрофільний дерматоз, індуковані медикамен-
тами автоімунні реакції, тяжка медикаментозна 
анафілаксія, органоспецифічні реакції (цитопенії, 
ушкодження печінки, нефрит, пневмоніт, менінгіт, 
панкреатит), медикаментозний васкуліт, еози-
нофільний гранулематоз із поліангії том, ангіо-
набряки. Винятком може бути лікування життє-
загрозливої хвороби, за якої переваги терапії є 
більшими, ніж очікуваний ризик МА.

Безпека пробного введення препаратів залежить 
від ступеня ризику пацієнтів, причинного препарату 
та застосування плацебо. Відповідно до опитування, 
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міжнародні фахівці з алергії вважають пробне 
введення ліків дуже безпечною процедурою, яка 
не супроводжується потребою в лікуванні виниклої 
реакції у відділенні інтенсивної терапії та характе-
ризується низькою частотою виникнення потреби 
у введенні епінефрину [13]. Для пацієнтів, які потре-
бують специфічного препарату, в разі виникнення 
незначної екзантеми у відповідь на нього можна 
призначити H1-антигістамінні засоби та топічні 
кортикостероїди [14-16]. Припинити вживання пре-
парату слід у разі появи бульозних або мішенепо-
дібних висипань, пустульозу, поширеної темної 
еритеми, болю шкіри, ерозій слизових оболонок, 
підвищення печінкових ферментів і порушення 
функції нирок.

Консенсусні твердження

1. У разі, коли клінічна ймовірність МА є низькою, 
а в пацієнта відсутні протипоказання до проб-
ного введення препарату, варто провести це 
пробне введення за одно- або двохетапним 
протоколом.

2. У пацієнтів з анамнезом переважно суб’єктив-
них симптомів МА та/або множинної МА слід 
розглянути проведення плацебо-контрольо-
ваного пробного введення препарату.

3. Для специфічних фенотипів відтермінованих 
реакцій гіперчутливості на медикаменти з ви-
сокою ймовірністю отримання позитивного 

ТАБЛИЦЯ 1. Протоколи пробного введення препаратів для виявлення негайних реакцій

Доза* Спостереження
Одноетапний 1 таблетка чи повна ПО/ВВ/ВМ/ПШ доза< 30-60 хв.

Двохетапний
Крок 1: ¼ таблетки перорально або 1/10 ВВ/ВМ/ПШ дози 30-60 хв.
Крок 2: 1 таблетка чи повна ПО/ВВ/ВМ/ПШ доза< 30-60 хв.

Критерії позитивної 
реакції Кропив’янка, ангіонабряк, екзантема, свистячі хрипи, гіпоксія, гіпотензія, анафілаксія

Критерії ймовірно 
позитивної реакції

Припливи жару до обличчя, блювання, кашель, біль у животі, стійкий свербіж без 
висипу, дискомфорт у ротовій порожнині чи очах

Сумнівні реакції Запаморочення, тахікардія, суб’єктивне відчуття набряку губ чи язика, відчуття стис-
кання чи грудки в горлі, задишка, минущий свербіж без висипу, головний біль

Примітки. ВВ – внутрішньовенна, ВМ – внутрішньом’язова, ПО – пероральна, ПШ – підшкірна. 
* Може бути застосована співмірна доза перорального розчину.
< У пацієнтів дуже низького ризику без значущих коморбідних станів можна застосовувати одну пробну повну дозу.
У разі ймовірних або сумнівних реакцій застосуйте плацебо-контрольовані проби, щоб підтвердити/заперечити алергію.

ТАБЛИЦЯ 2. Протоколи пробного введення препаратів для нетяжких відтермінованих реакцій1, 2

Протокол Доза3 Спостереження

Одноетапний4 1 таблетка чи повна ПО доза5 60 хв. – 2 год.

Двохетапний
Крок 1: 1/10 ВВ/ВМ/ПШ доза 30 хв.

Крок 2: повна ПО/ВВ/ВМ/ПШ доза5 60 хв. – 2 год.

Інше6 Кількаденне пробне чи поступове введення Амбулаторна 
процедура

Критерії позитивної 
реакції

Гарячка, кропив’янка, набряк обличчя, екзантема, гіпоксія, гіпотензія, дискомфорт 
у ротовій порожнині, очах, сечостатевій системі, висипи у вигляді пухирів або міше-
неподібні висипи

Критерії ймовірно 
позитивної реакції7

Біль у окремих суглобах, зміни апетиту, стійкий свербіж 
без висипу

Сумнівні реакції7
Запаморочення, тахікардія, суб’єктивне відчуття набрякання 
губ/язика, суб’єктивне відчуття стискання чи грудки в горлі, задишка, минущий 
свербіж без висипки, головний біль

Примітки. 1 Протипоказано при тяжких шкірних побічних реакціях на препарат чи будь-яких ситуаціях, коли відзначалася задо-
кументована недостатність органа.
2 Виконання цього протоколу можливе в домашніх умовах із подальшим спостереженням в клініці, якщо проведення 
телемедичної консультації або безпосереднє спостереження в поліклініці неможливе.
3 Можна застосувати співмірну дозу перорального розчину (1/10 або повну дозу).
4 У разі нетяжких екзантем можна застосувати одноетапне введення повної дози.
5 Для пацієнтів дуже низького ризику без значних коморбідних станів/реакцій, які виникали давно (>5 років тому), 
можливе застосування однократного пробного введення повної дози препарату.
6 Іноді називається десенсибілізацією або індукцією толерантності до препарату, але механізм цього невідомий і, ймо-
вірно, метод функціонує як пробне введення дози, меншої за критичну (здатну спричинити реакцію). Проведення таких 
проб зазвичай ініціюють пацієнти; їх можна проводити в амбулаторних умовах і без безпосереднього спостереження.
7 У разі ймовірно позитивних або сумнівних реакцій розгляньте доцільність плацебо-контрольованого пробного введення 
препарату або пробного лікування плацебо, щоб остаточно підтвердити або виключити реакцію гіперчутливості 
сповільненого типу.



ALLERGYREVIEW. КРОКУЄМО ДО ЗНАНЬ

48

результату (наприклад, DRESS), але з точно не 
визначеним причинним препаратом для вста-
новлення причинно-наслідкового зв’язку до-
цільно використовувати відтермінований ін-
традермальний тест та/або патч-тест.

4. Рекомендовано докладати зусиль до зняття 
позначок «алергія на пеніцилін», якщо це мож-
ливо.

5. У хворих з анамнезом, який не відповідає 
алергії на пеніцилін (головний біль, сімей-
ний анамнез алергії на пеніцилін, пронос), 
не рекомендовано проведення жодних тестів. 
Однак стурбованим цим питанням пацієн-
там або особам, які вимагають додаткового 
підтвердження доцільності зняття позначки 
«алергія на пеніцилін», можна пропонувати 
пробне введення амоксициліну за одноетап-
ним протоколом.

6. Пацієнтам з анамнезом анафілаксії або з не-
щодавньою алергічною реакцією, яка подіб-
на до IgE-опосередкованої, варто проводити 
шкірну пробу пеніциліном.

7. Для оцінки алергії на пеніцилін не рекомен-
доване рутинне використання багатоденних 
пробних уведень препарату.

8. У дітей з анамнезом доброякісних шкірних 
реакцій (кропив’янка, короподібна медикамен-
тозна висипка) не рекомендується проводити 
шкірну пробу з пеніциліном перед уведенням 
амоксициліну.

9. У дорослих з анамнезом давньої (>5 років тому) 
та доброякісної (кропив’янка, короподібна ме-
дикаментозна висипка) шкірної реакції може 
бути застосоване безпосереднє пробне вве-
дення амоксициліну.

10. Пацієнтам з анамнезом неанафілактичної 
алергії на цефалоспорини для визначення 
переносимості рекомендовано відразу (без 
попереднього шкірного тесту) вводити цефа-
лоспорин з іншими бічними ланцюгами.

11. У хворих з анамнезом анафілактичної реакції 
на цефалоспорин перед уведенням паренте-
рального цефалоспорину з іншими бічними 
R1-ланцюгами варто провести шкірний тест 
і вводити препарат у разі отримання негатив-
ного результату.

12. Пацієнтам з анамнезом анафілактичної реакції 
на пеніцилін можна призначати цефалоспорин 
з іншими бічними R1-ланцюгами без жодних 
тестів чи додаткових пересторог.

13. Пацієнтам з анамнезом неверифікованої (не-
підтвердженої) неанафілактичної алергії на пе-
ніцилін можна призначати цефалоспорини 
без жодних тестів чи додаткових пересторог.

14. Пацієнтам з анамнезом неверифікованої неа-
нафілактичної алергії на цефалоспорин можна 
призначати пеніцилін без жодних тестів чи до-
даткових пересторог.

15. Особам з анамнезом анафілактичної реакції 
на цефалоспорини перед призначенням ліку-
вання пеніциліном варто провести шкірний 
тест із пеніциліном і його пробне введення.

16. Пацієнтам з анамнезом неанафілактичної алер-
гічної реакції на цефалоспорин перед призна-
ченням лікування пеніциліном не рекоменду-
ється проводити шкірний тест із пеніциліном 
(алгоритм призначення пеніциліну хворим 
з анамнезом гіперчутливості до цефалоспоринів 
представлено на рисунку).

17. Пацієнтам з анамнезом алергії на пеніцилін 
чи цефалоспорин можна призначати карба-
пенеми без жодних попередніх тестів чи до-
даткових пересторог.

18. Пацієнтам з анамнезом алергії на пеніцилін 
чи цефалоспорини можна призначати азтре-
онам без жодних попередніх тестів (окрім ви-
падків алергії на цефтазидим).

19. Рекомендовано організовувати співпрацю алер-
гологів-імунологів із лікарнями та системами 
надання медичної допомоги з метою вдоско-
налення тактики ведення пацієнтів з алергією 
на β-лактами й оптимізації застосування анти-
біотиків заради уникнення розвитку антибіо-
тикорезистентності.

20. Особам з анамнезом доброякісних шкірних 
реакцій (кропив’янка, короподібна медика-
ментозна висипка) у відповідь на сульфона-
мідні антибіотики, які виникали >5 років тому, 
за потреби зняття позначки «алергія на 
сульфонамідні антибіотики» варто провести 
одно етапне пробне введення триметоприму-

 сульфаметоксазолу.

21. Особам з анамнезом неанафілактичних реакцій 
на фторхінолони чи макроліди для підтвер-
дження переносимості цих препаратів реко-
мендовано проводити одно- або двохетапне 
пробне введення препарату без попередньої 
шкірної проби.

Узагальнені алгоритми призначення цефалоспо-
ринів і пеніцилінів пацієнтам із гіперчутливістю 
представлено на рисунку.
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Рис. Рекомендований підхід до застосування β-лактамів у пацієнтів з анамнезом алергії на β-лактами
Примітки. * Анафілаксія, ангіонабряк, гіпотензія чи інші тяжкі IgE-опосередковані реакції.
** Аналогічний або крос-реактивний бічний R1-ланцюг.
*** Шкірна проба із цефалоспорином має застосовуватися лише для парентеральних цефалоспоринів. Позитивна проба свідчить 
про наявність антитіл класу IgE та потребу в індукції толерантності або призначенні альтернативного цефалоспорину, шкірна 
проба з яким була негативною. Після негативного тесту варто провести пробне введення препарату.
**** Усі пробні введення є одно- або двохетапними, причому кількість етапів слід визначати на основі таких чинників, як алергічний 
анамнез пацієнта, його клінічний анамнез (коморбідні стани, клінічна стабільність) і структурна відповідність бічних R1-ланцюгів 
препаратів.
***** Оцінка алергії на пеніцилін здійснюватиметься в майбутньому, оскільки помітку «алергія на пеніцилін» не буде знято.
Рекомендації в цих алгоритмах не стосуються пацієнтів із тяжкими відтермінованими імунологічними реакціями або органоспе-
цифічними реакціями на β-лактами. Такі реакції включають тяжкі шкірні побічні ефекти, гемолітичну анемію, медикаментозне 
ураження печінки та гострий інтерстиційний нефрит. Кропив’янка, яка відповідає критеріям «1-1-1-1» (тобто виникнення протягом 
1 години після першої дози, регресія протягом 1 дня та розвиток у межах 1 року після першого епізоду реакції) свідчить про високу 
ймовірність позитивної шкірної проби.

Призначення пеніцилінів пацієнту 
з гіперчутливістю до цефалоспоринів
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Значний інтерес становлять дієтичні втручання, 
котрі можна впроваджувати на популяційному 
рівні. До потенційних механізмів модифікаційного 

впливу відносять зменшення системного й алер-
гічного запалення та нормалізацію мікробіому 
(рис. 1).

РОЛЬ ДІЄТИЧНИХ ЧИННИКІВ  
У ВИНИКНЕННІ АСТМИ

Переклала й адаптувала канд. мед. наук Ольга Королюк

Астма – це захворювання з гетерогенними фенотипами,
спричинене поєднаним впливом генетичних  
і зовнішніх чинників. Її поширеність стрімко зростає 
в більшості країн світу, що пояснюється дією саме 
зовнішніх модифікованих факторів, 
вплив на які створює можливості первинної профілактики.

А С Т М А

Д І Є Т А

Рис. 1. Механізми дієтичних втручань при астмі
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Цей огляд описує впливи дієтичних втручань 
на патофізіологію астми, оцінює докази клінічних 
досліджень, які вивчали зв’язки харчових чинни-
ків із виникненням хвороби, коментує методо-
логічні проблеми оцінки та порівнює настанови 
й ре комендації різних організацій, щоб допомогти 
лікарям-практикам покращити догляд за пацієн-
тами.

 Дієтичні чинники
ГРУДНЕ 
ВИГОДОВУВАННЯ

Грудне молоко – це джерело енергії та живлення 
впродовж перших місяців життя. Крім основних 
нутрієнтів і мікроелементів, воно містить біоактив-
ні речовини – імуноглобуліни (Ig), протизапальні 
цитокіни, фактори росту, гормони тощо. Важли-
вим компонентом олігосахаридів грудного молока 
є неперетравлюваний цукор 2’-фукозиллактоза, 
що модулює імунну систему, сприяє збагаченню 
кишкової мікробіоти та протидіє адгезії патогенів. 
У кишківнику олігосахариди ферментуються в ко-
ротколанцюгові жирні кислоти (ЖК) – ацетат, бути-
рат і пропіонат, які посилюють ріст Bifidobacterium 
і Lactobacillus, сприяють розвитку регуляторних 
Т-клітин (Treg), індукують утворення IgA та змен-
шують запалення.

Рандомізація до виключно грудного вигодову-
вання проблематична через автономність немовлят 
і право вибору матері. Отже, довести ефект лікуван-
ня в рандомізованому контрольованому досліджен-
ні (РКД) доволі складно. У літературі описано лише 
2 тривалі спостереження за результатами 1 РКД. 
Втручання заохочувало тривале виключно грудне 
вигодовування, чого не проводилося в групі по-
рівняння; кінцевим результатом було виникнення 
астми в дитини в будь-якому віці, про що повідом-
ляли учасниці. Суттєвих відмінностей у відносному 
впливі на кінцевий результат у віці 6,5 та 11,5 років 
не виявлено (відношення шансів (ВШ) 1,20; 95% 
довірчий інтервал (ДІ) 0,70-1,90 проти 0,76; 0,47-
1,23 відповідно). Проте ці дослідження мали низку 
обмежень: неможливість сліпої оцінки учасників 
щодо кінцевого результату, опосередкованість 
обох втручань, проблематичність кількісної оцінки 
грудного вигодовування, нестандартизований кін-
цевий результат, оскільки про астму повідомляли 
опікуни (докладний щоденник симптомів або до-
кументально підтверджений лікарський діагноз 
не вимагалися). Тобто ці дослідження відповідають 
дуже низькому рівню доказів.

За останнє десятиліття опубліковано 4 систе-
матичні огляди з метааналізами, присвячені цій 

тематиці. Останній огляд значною мірою збігається 
з попередніми за включеними дослідженнями, 
але має суворіші критерії включення щодо їхньої 
методологічної якості. Метааналіз включав лише ко-
гортні дослідження, де результатом була астма, вста-
новлена фахівцем. Грудне вигодовування як таке 
не показало суттєвої зворотної асоціації з астмою 
(ВШ 0,87; 95% ДІ 0,72-1,04; I2=76%) серед 89 861 діа-
ди мати – немовля у 18 дослідженнях; але ви-
ключно грудне вигодовування серед 30 587 діад 
мати – немовля в 17 дослідженнях і переважно 
грудне вигодовування серед 116 649 діад мати – 
немовля в 36 дослідженнях показало значущі зво-
ротні зв’язки (0,81; 0,72-0,91; 44,0% та 0,84; 0,75-0,93; 
62,4% відповідно). Аналіз підгруп 12 досліджень 
показав, що зворотний зв’язок між грудним вигодо-
вуванням і виникненням астми стає невизначеним 
після 7 років.

Два обсерваційні когортні дослідження вивчали 
вплив грудного вигодовування на виникнення 
астми в дітей із високим ризиком. Проспективне 
когортне дослідження серед 624 діад мати – немовля
(матері мали встановлену фахівцем астму) вия-
вило, що грудне вигодовування понад 6 місяців 
було в значущій оберненій кореляції з ризиком 
появи хрипів у віці до 6 місяців (корегований 
відносний ризик 0,54; 95% ДІ 0,30-0,96). Зв’язок 
між меншою тривалістю грудного вигодовування 
та хрипами у віці до 12 місяців не був значущим. 
Утім, це дослідження було відкритим нерандомізо-
ваним, а кінцевий результат не був специфічним –  
про хрипи / свистяче дихання повідомляли опікуни. 
Нещодавнє австралійське когортне дослідження 
HealthNuts серед міського населення за участю 
5276 діад мати – немовля вивчало, чи впливає за-
хворюваність на екзему впродовж першого року 
життя на зв’язок між грудним вигодовуванням 
і поширеністю встановленої фахівцем астми у віці 
до 6 років. Виявлено слабкі докази того, що трива-
лість грудного вигодовування в місяцях корелює 
зі зниженням поширеності астми у віці до 6 років 
за відсутності екземи; в дітей з екземою значущого 
зв’язку не було (кореговане ВШ 0,98; 95% ДІ 0,95-
1,00 проти 1,03; 0,98-1,08 відповідно).

Отже, дані клінічних досліджень указують на зв’я-
зок між грудним вигодовуванням і виникненням 
астми. Як виключно, так і переважно грудне ви-
годовування мають невеликий захисний вплив 
на кшталт «доза – відповідь», що підтверджено 
об’єднаним аналізом великої вибірки високоякісних 
когортних досліджень. Тому для більшого захисного 
ефекту бажаним є тривале грудне вигодовуван-
ня. Немає остаточного висновку щодо збережен-
ня захисного ефекту у віці понад 7 років. Навіть 
незначний захисний ефект у дітей молодшого віку 



АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ. ДОКАЗОВА ПРАКТИКА

52

має суттєву користь для громадського здоров’я 
на популяційному рівні. Слабкі докази з великого 
популяційного когортного дослідження вказують, 
що захисний ефект тривалого грудного вигодо-
вування може втрачатися в немовлят із вищим 
ризиком атопічних захворювань.

Рекомендації щодо практики грудного вигодову-
вання підсумовано в таблиці 1. Вони призначені для 
запобігання алергічним захворюванням загалом 
і не стосуються виключно астми. Більшість із них 
ґрунтуються на загальній користі для здоров’я ма-
тері та дитини, а не на профілактиці алергії.

ПРОБІОТИКИ

Пробіотики – це мікроорганізми, які приносять 
користь для здоров’я організму-господаря, якщо 
їх уживати в достатній кількості. Пребіотики –  
це вибірково ферментовані інгредієнти, які зумов-
люють певні зміни складу мікробіоти, корисні для 
здоров’я. Продукти, що містять про- та пребіоти-
ки, називаються синбіотиками. Мікроорганізми,  
що колонізують організм людини, формують мікро-
біом, який впливає на імунну систему. Мікробіом 
впливає на метаболом близьких і віддалених діля-
нок тіла, а метаболом може впливати на мікробіом. 
Нормальний склад кишкового мікробіому модулює 
вроджений і адаптивний імунітети. Пробіотики мо-
жуть індукувати системну толерантність, знижуючи 
відповіді Т-хелперів 2 типу (Th2) та збільшуючи Treg. 
Індукувати Treg і їхні функції здатні декілька пробіо-
тиків, як-от Clostridium, Bifidobacterium, Lactobacillus, 
Escherichia coli Nissle 1917 і пробіотична суміш VSL#3 

(4 види Lactobacillus, 3 види Bifidobacterium та 1 вид 
Streptococcus). Окрім того, пробіотики посилюють 
продукцію IgА. Що стосується вродженого імунітету, 
то пробіотики сприяють активації слизового бар’єра, 
що покращує утворення слизу, збільшують кількість 
циркулювальних моноцитів і посилюють активність 
дендритних клітин. Пробіотики також збільшують 
утворення метаболітів коротколанцюгових ЖК, 
що сприяє активації Treg у легеневій тканині.

Останній метааналіз пренатального прийому 
пробіотиків матір’ю для запобігання астмі в на-
щадків повідомляє про 2 плацебо-контрольовані 
дослідження, що не виявили значущих результа-
тів. У першому 415 жінок приймали пробіотики  
з 36-го тижня гестації до 3 місяців після народження, 
спостереження тривало до 6 років після народжен-
ня, кінцевим результатом були численні епізоди 
свистячого дихання, застосування інгаляційних 
глюкокортикоїдів або ознаки гіперреактивності 
без супутньої інфекції верхніх дихальних шляхів  
у віці 2 років. В іншому дослідженні прийом 
пробіо тиків здійснювався з 14-16 тижнів вагітності  
до 6 місяців після народження серед 423 жінок. 
Результат включав появу будь-яких хрипів у дітей 
віком 6 і 12 місяців. Незважаючи на добру мето-
дологічну якість обох досліджень, їхні результати 
не були об’єднані для метааналізу через методо-
логічну неоднорідність.

Що стосується обсерваційних доказів зв’язку між 
пробіотиками й атопією/хрипами в дітей, то 1 пере-
хресне дослідження показало, що в дітей з атопією 
та хрипами у віці 1 року популяції Bifidobacterium, 
Ruthie, Faecalibacterium, Lachnospira та Veillonella  
в кишківнику у віці 3 місяців були значно нижчими. 

ТАБЛИЦЯ 1. Резюме рекомендацій щодо практики грудного вигодовування

CPS/CSACI (2021) Сприяння та підтримка грудного вигодовування до 2 років і далі
Дієтичні настанови 
для американців 
2020-2025 (2020)

Годування грудним молоком у перші 6 місяців життя. Заохочується виключно грудне вигодовування

AAIAT (2020) Грудне вигодовування не менш як 4 місяці
ESCNH (2019) Раннє харчування бажано материнським молоком. Годування лише грудним молоком під час перебу-

вання в лікарні. Заохочення матерів годувати виключно грудьми після виписки
ASCIA (2019) Грудне вигодовування протягом принаймні 6 місяців і доти, доки мати та немовля бажають продовжува-

ти. Немає переконливих доказів впливу грудного вигодовування на профілактику алергії. Проте грудне 
вигодовування рекомендується через інші переваги для матері та немовляти

AAP (2019) Будь-яке грудне вигодовування довше 3-4 місяців захищає від хрипів у перші 2 роки. Більша тривалість 
будь-якого грудного вигодовування може захистити від астми після досягнення віку 5 років

Всесвітня організація 
охорони здоров’я 
(2017)

Грудне вигодовування треба починати протягом першої години після народження. Вигодовування 
протягом перших 6 місяців життя має бути виключно грудним. Жодної іншої їжі чи рідини, включаючи 
воду, не має надаватися. Не можна використовувати пляшечки, соски чи пустушки

AAAAI (2013) Виключно грудне вигодовування протягом принаймні 4 місяців і до 6 місяців для зменшення ризику 
ранніх хрипів у віці до 4 років, але не обов’язково для зменшення ризику астми

Фінська програма 
алергії 2008-2018 
(2012)

Виключно грудне вигодовування впродовж 4-6 місяців

Примітки: AAAAI – Американська академія алергії, астми й імунології; AAIAT – Асоціація алергологів, астми й імунології Таїланду; 
AAP – Американська академія педіатрії; ASCIA – Австралазійське товариство клінічної імунології й алергології; CPS – Канадське 
педіатричне товариство; CSACI – Канадське товариство алергології та клінічної імунології; ESCNH – Європейські стандарти 
догляду за новонародженими.
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Останній метааналіз 6 плацебо-контрольованих 
досліджень за участю 1659 дітей показав, що пост-
натальний прийом пробіотиків не запобігає появі 
астми. Цілком можливо, що великі частки вклю-
чених дітей із високим ризиком астми становлять 
особливу популяцію, тому ці висновки не можна 
переносити на загальну популяцію.

Отже, докази клінічних досліджень про засто-
сування пробіотиків у пренатальному періоді вка-
зують на непереконливий ефект, що ґрунтується 
на дослідницькому аналізі підгруп, які не вдало-
ся об’єднати. Потрібні подальші високоякісні РКД  
із чітко визначеними специфічними первинними 
кінцевими точками. Результати постнатального 
прийому пробіотиків дітьми також непереконливі, 
оскільки більшість досліджень включало дітей із ви-
соким ризиком астми. Потрібні подальші досліджен-
ня в ширших популяціях. Відповідно, рекомендації 
щодо про- та пребіотиків, які використовуються 
для профілактики алергії, ґрунтуються на недо-
статніх доказах. Рекомендації з настанов різних 
організацій підсумовано в таблиці 2.

ЖИРНІ КИСЛОТИ

Це важливі компоненти рослинних і тваринних 
ліпідів. За хімічною структурою відповідають класу 
аліфатичних карбонових кислот, за характером по-
двійних зв’язків класифікуються на насичені, моно-
ненасичені та поліненасичені ЖК (ПНЖК). Жирні 
сорти риби, водорості та деякі рослинні продукти 
багаті на ω-3-ПНЖК, тоді як ω-6-ПНЖК переважно 
містяться в маргарині й рослинних оліях. Медіато-
ри, що регулюють запалення, походять як з ω-3, 
так і з ω-6 та їхніх метаболітів (рис. 1). За тяжкої 
астми їх регуляція порушується.

Високий рівень ПНЖК у плазмі крові в 4986 ва-
гітних протягом ІІ триместру асоціюється з істотно 
меншим ризиком астми / постійних хрипів у дітей 
до 6 років. Пренатальну профілактику астми добав-
ками ω-3-ПНЖК вивчали 2 нещодавні метааналізи, 

які виявили суперечливі результати. У 1743 діадах 
мати – немовля з 4 РКД не було суттєвої різниці 
щодо ризику астми/хрипів у дітей від 6 місяців 
до 16 років між групами, які приймали та не прий-
мали ω-3 (ВШ 0,70; 95% ДІ 0,45-1,08; I2=51%). Інший 
метааналіз виявив значне зниження частоти хри-
пів/астми в дітей того самого віку (ВР 0,81; 95% ДІ 
0,66-0,99; I2=41,8%) серед 2047 діад мати – немовля 
в 6 РКД.

Щодо постнатального застосування ПНЖК,  
то когортне дослідження виявило значущий зво-
ротний зв’язок між астмою / рецидивними хрипа-
ми й атопією у 235 дітей віком 3 роки. В іншому 
дослід женні «випадок – контроль» за участю 84 дітей 
учасники, які не мали астми у віці 6 років, спожи-
вали значно більше необробленого фермерського 
молока з високим умістом ω-3-ПНЖК. Отримано 
суперечливі результати між метааналізом, який 
включав лише РКД, та метааналізом, який включав 
когортні дослідження, щодо впливу споживання 
ПНЖК (капсули риб’ячого жиру або ω-3) на появу 
астми/хрипів у дітей. У метааналізі 5 РКД за учас-
тю 2415 дітей не виявлено суттєвого зменшення 
хрипів/астми (ВШ 0,97; 95% ДІ 0,65-1,47; I2=52%); 
проте 4 РКД включали дітей із високим ризиком 
атопічних захворювань. Натомість метааналіз 
3 когортних досліджень за участю 9212 дітей пока-
зав, що риб’ячий жир може мати захисний ефект 
(ВШ 0,76; 95% ДІ 0,61-0,94; I2=11,5%).

Відповідно, загальний ефект добавок ЖК у вагіт-
них непереконливий. Використання моделі фіксо-
ваного ефекту замість моделі випадкового ефекту 
в метааналізі зі значущими результатами створило 
антиконсервативні ДІ, що виключає узагальнення. 
Розмір вибірки РКД був надто малим для впевненої 
оцінки ДІ й узагальнення. Для моделювання випад-
кових ефектів і правильного охоплення ДІ треба 
принаймні 5 досліджень, що потребує якісніших 
РКД. Для підтвердження захисної ролі постнаталь-
ного прийому ЖК у дітей із високим ризиком також 
потрібні якісніші РКД. Результати метааналізу вели-
ких когорт краще відображають приблизний ефект 

ТАБЛИЦЯ 2. Резюме рекомендацій щодо застосування про- та пребіотиків

GINA (2022) Недостатньо доказів, щоб рекомендувати пробіотики для профілактики алергічних захворювань (астми, риніту, 
екземи та харчової алергії)

WAO (2016) Для немовлят, які не перебувають на виключно грудному вигодовуванні: рекомендується додавати пребіотики. 
Для немовлят, які перебувають на виключно грудному вигодовуванні: не використовувати добавки пребіотиків 
(умовні рекомендації та дуже низька достовірність доказів)

WAO (2015) Для вагітних із високим ризиком алергії в дітей: пропонується використання пробіотиків через чисту користь 
для профілактики екземи. Доказів щодо запобігання іншим видам алергії недостатньо. Високий ризик алергії 
в дитини визначали як алергічний риніт, астму, екзему чи харчову алергію в одного з біологічних батьків, 
братів або сестер

ESPGHAN (2020) Зосереджено на пробіотиках і недоношених немовлятах. Рекомендацій щодо профілактики алергії не надано
ESPGHAN (2011) Не рекомендує рутинне призначення пребіотиків для профілактики алергії

Примітки: ESPGHAN – Комітет із питань харчування Європейського товариства дитячої гастроентерології, гепатології 
та харчування; GINA – Глобальна ініціатива з астми; WAO – Всесвітня алергологічна організація.
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споживання ЖК у дітей без високого ризику астми, 
оскільки зведені результати були скореговані з ура-
хуванням чинників ризику. Проте аналіз включав 
надто мало досліджень для впевненої оцінки, тому 
докази непереконливі. Сучасні рекомендації щодо 
продуктів, багатих на ЖК, та схеми харчування для 
профілактики алергії підсумовано в таблиці 3.

СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ДІЄТА

Це традиційне харчування країн, які межують 
із Середземним морем. Включає велику кількість 
овочів, фруктів, бобових, горіхів, бобів, круп, зерна, 
риби та ненасичених жирів, але низьке споживання 
м’ясних і молочних продуктів. Визнана корисною 
для здоров’я, насамперед унаслідок зниження ри-
зику неінфекційних метаболічних захворювань – 
цукрового діабету 2 типу, серцево-судинних і нейро-
дегенеративних хвороб. Проте висновки досліджень 
щодо гіперреактивних захворювань дихальних 
шляхів суперечливі. Овочі, фрукти та цільні зерна 
мають антиоксидантні властивості, що може змен-
шити системне запалення та запалення дихальних 
шляхів, пом’якшити ефекти імунної відповіді Th2 
та ядерного фактора каппа B (NF-κB). Високий уміст 
клітковини додатково ферментується мікробіомом 
кишківника, утворюючи коротколанцюгові ЖК. Бути-
рат є найпотужнішим інгібітором деацетилювання 
гістонів, що стимулює транскрипційний фактор 
FOXP3, який поляризує Т-клітини до Treg. Менше 
споживання енергії внаслідок споживання здоро-
вої їжі сприяє зниженню маси тіла та покращенню 
контролю астми.

Зв’язок між споживанням середземноморської 
дієти під час вагітності або дитинства та захво-
рюваністю на астму продемонстрований лише 
нерандо мізованими дослідженнями. Останній 
метааналіз вивчав пренатальне застосування се-
редземноморської дієти на виникнення астми в ді-
тей. Загалом включено 2852 діади мати – немовля 
з 2 обсерваційних досліджень, які не виявили 

істотного зв’язку. Коли визначеним результатом 
були хрипи у віці 1 місяців, зворотний зв’язок 
був значущим (5089 діад мати – немовля, 3 обсер-
ваційні дослідження, ВШ 0,92; 95% ДІ 0,88-0,95; 
I2=0%). У тому самому метааналізі порівнюва-
ли високу та низьку прихильність до середзем-
номорської дієти в дитинстві щодо виникнення 
астми в 78 587 дітей за результатами 5 пере-
хресних досліджень, 1 дослідження типу «випа-
док – контроль» та 1 когортного дослід ження. 
Значущого захисного ефекту не виявлено. 
Проте, коли результатом була поява хрипів, вста-
новлено значущий захисний ефект, за даними 
3 перехресних досліджень (ВШ 0,51; 95% ДІ 0,37-
0,70; I2=0%).

Отже, здатність середземноморської дієти під час 
вагітності захистити дитину від виникнення астми 
в майбутньому непереконлива через відсутність 
РКД, результатів метааналізу обсерваційних дослід-
жень із використанням чітко визначеного наслідку,
надто малу кількість досліджень для перевірки
ДІ та велику частку перехресних досліджень, 
які посилюють ризик зворотного причинно-наслід-
кового зв’язку впливу й ефекту. Невідповідність 
між визначеними результатами астми та хрипів 
може бути наслідком неправильної класифікації 
в неосліплених обсерваційних дослідженнях. По-
трібні високоякісні дослідження з чітко визначеним 
наслідком. Докази щодо постнатального застосу-
вання середземноморської дієти в дітей також не-
переконливі через відсутність РКД та суперечливі 
результати мета аналізу обсерваційних досліджень.

ВІТАМІН D

Це жиророзчинний нутрієнт, що відіграє важливу 
роль у багатьох системних функціях, зокрема за-
своєнні кальцію, регуляції вроджених і адаптивних 
імунних реакцій. Його природними джерелами є ін-
соляція та меншою мірою їжа. Принаймні 1 млрд жи-
телів планети мають дефіцит або недостатність 

ТАБЛИЦЯ 3. Резюме рекомендацій щодо типів дієт та їжі з високим умістом ЖК

Фінська програма 
алергії 2008-2018 (2021)

Первинна профілактика: здорове харчування (середземноморська чи балтійська дієта), що включає 
свіжі фрукти, ягоди, овочі та менше м’яса. Вторинна профілактика: здорова протизапальна дієта 
(середземноморська чи балтійська) може покращити контроль астми

GINA (2022) Вагітні: споживання матір’ю риби або довголанцюгових ПНЖК не показало стійкого впливу на ризики 
хрипів, астми або атопії в дітей. Під час вагітності не рекомендується змінювати режим харчування

ASCIA (2019) Вагітні та матері, які годують грудьми: споживання здорової збалансованої дієти з високим умістом 
клітковини, овочів і фруктів. Споживання до 3 порцій на тиждень жирної риби з високим умістом ω-3

EAACI (2019) Загальні рекомендації: ЖК – важливі компоненти здорового харчування, треба уникати їх дефіциту. 
Ризик дефіциту довголанцюгових ПНЖК (діти з алергією на елімінаційній дієті): рекомендована діє-
тична оцінка споживання довголанцюгових ПНЖК, можливе безпечне розширення дієти зі включен-
ням продуктів, багатих на довголанцюгові ПНЖК, або добавок. Вагітні та жінки, які годують грудьми: 
дослідження харчових добавок продемонстрували стійкіші результати зниження ризику астми серед 
матерів із низькими початковими рівнями ейкозапентаєнової та докозагексаєнової кислот
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вітаміну D, поширеність цих станів дещо вища 
в жителів Азії. Активний вітамін D пригнічує денд-
ритні клітини, стимулює утворення інтерлейкіну-10 
(ІЛ-10) і сприяє функціонуванню Treg, що призво-
дить до пригнічення ефекторних клітин (Th1, Th2, 
Th17), мастоцитів, базофілів, еозинофілів, зменшен-
ня утворення алергеноспецифічного IgE та посилен-
ня секреції IgG. Рецептор вітаміну D (VDR) належить 
до надродини стероїдних рецепторів. Дані щодо 
зв’язку поліморфізму гена VDR з астмою супереч-
ливі. У мишей із нокаутом VDR астми не виникає. 
У клітинах гладких м’язів бронхів людини нещо-
давно виявлено VDR і встановлено, що вітамін D 
регулює експресію багатьох генів, які беруть участь 
у скороченні клітин гладких м’язів, запаленні, регу-
ляції простагландинів і глюкокортикоїдів.

Метааналіз 3 РКД за участю 1513 діад мати – 
немовля показав, що вітамін D3 під час вагітно-
сті знижує ризик виникнення хрипів/астми в на-
щадків віком до 6 років (ВШ 0,72; 95% ДІ 0,56-0,92; 
I2=0%). Метааналіз 6 обсерваційних досліджень, які 
вивчали додавання вітаміну D під час вагітності 
в 16 527 діа дах мати – немовля продемонстрував 
обернений зв’язок із ризиком виникнення астми 
в дітей від 2 до 10 років (ВШ 0,78; 95% ДІ 0,69-0,89; 
I2=63%). Обернений зв’язок зберігався тоді, коли 
результат визначали як «астма/хрипи» (ВШ 0,65; 
95% ДІ 0,54-0,79; I2=79%).

Що стосується ефекту постнатальних доба-
вок вітаміну D, то докази обмежуються 2 обсер-
ваційними дослідженнями, які не були об’єднані 
та не дали значущих результатів. Однак 1 подвій-
не сліпе плацебо-контрольоване РКД за участю 
300 недоношених темношкірих немовлят показа-
ло, що тривале введення вітаміну D знижує ризик 
повторних хрипів через 12 місяців.

Тож у метааналізі обсерваційних досліджень 
була достатня узгодженість між більш і менш спе-
цифічними визначеннями наслідків астми. Цілком 
імовірно, що прийом вітаміну D під час вагітно-
сті має невеликий захисний ефект. Розширити 
впевненість у цьому можуть майбутні метааналізи 
більших когорт із високоякісних РКД. Докази щодо 
постнатального прийому вітаміну D у дітей непе-
реконливі. Незважаючи на високу методологічну 
якість 1 доступного РКД, це було одноцентрове 
дослідження середнього розміру в ретельно ві-
дібраній вибірці, що не дає змоги узагальнити 

висновок для ширшої популяції. Рекомендації 
щодо споживання вітаміну D для профілактики 
астми підсумовано в таблиці 4.

ВІТАМІН С

Аскорбінова кислота – потужний водорозчин-
ний антиоксидант із протизапальними власти-
востями, що міститься у фруктах та овочах. Асо-
ціюється зі зниженням ризику серцево-судинних 
захворювань, інсульту та раку, нормалізацією рівня 
С-реактивного протеїну. Завдяки пригніченню про-
стагландинів, антиоксидантній і протизапальній дії 
можливий сприятливий вплив при астмі. В експери-
ментальних моделях продемонстровано здатність 
знижувати чутливість дихальних шляхів і зменшува-
ти запальну інфільтрацію навколо бронхіол і судин.

Щодо профілактики астми, то останній метаана-
ліз обсерваційних випробувань не показав зв’язку 
між добавками вітаміну С у вагітних і астмою (2 до-
слідження) або хрипами (5 досліджень) у дітей. На-
томість добавки вітаміну С у постнатальному періоді 
не продемонстрували жодних захисних ефектів, 
на що вказує систематичний огляд РКД й обсерва-
ційних досліджень.

Отже, високоякісних доказів щодо впливу пре-
натального прийому вітаміну С на ризик астми 
недостатньо, потрібні якісніші дослідження.

ВІТАМІН Е

Це набір жиророзчинних сполук, які містяться 
в багатьох харчових продуктах, зокрема горіхах, 
насінні, зелених овочах і рослинних оліях. При-
родний вітамін Е існує у 8 хімічних формах (α-, β-, γ-  
та δ-токоферол, а також α-, β-, γ- та δ-токотрієнол), 
але найбільшу біодоступність і найкращі характери-
стики має α-токоферол. Завдяки антиоксидантним  
і протизапальним властивостям вітамін Е впли-
ває на імунну систему. Іншим важливим ефектом 
вітаміну Е є вплив на головний транскрипційний 
фактор, який регулює антиоксидантні та детокси-
каційні ферменти.

Відповідно, докази щодо добавок вітаміну Е 
під час вагітності непереконливі. Кількість РКД 
недостатня, в останньому метааналізі щодо на-
слідку астми домінує 1 когортне дослідження 

ТАБЛИЦЯ 4. Резюме рекомендацій щодо вживання вітаміну D

GINA (2022) Вагітні або жінки, які планують вагітність: виявлення та корекція недостатності вітаміну D може змен-
шити ризик епізодів хрипів у дітей у ранньому віці

WAO (2015) Вагітні та матері, які годують грудьми: не використовувати добавки вітаміну D для запобігання алер-
гічним захворюванням у дітей. Немовлята: не використовувати добавки вітаміну D для запобігання 
алергічним захворюванням (обидві рекомендації умовні, дуже низька достовірність доказів)
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без об’єктивної перевірки вимірювання експо-
зиції. Немає жодних доказів щодо постнатального 
застосування добавок вітаміну Е для профілактики 
астми, оскільки єдиний негативний результат 
ґрунтується на асоціації між середніми рівнями 
α- та γ-токоферолу в сироватці крові немовлят 
і виникненням астми.

ЦИНК

Важливий мікроелемент і кофактор для функціо-
нування багатьох білків. Його вплив на імунну систе-
му полягає в післятрансляційній модифікації білків 
під впливом протеїнкіназ і фосфатаз; регуляції внут-
рішньоклітинних сигнальних шляхів, зокрема NF-kB 
та Т-клітинного рецептора; пригніченні еозинофіль-
ного запалення в дихальних шляхах. Дефіцит цинку 
знижує імунну відповідь Th1 і сприяє відповіді Th2.

Нещодавній метааналіз не показав суттєвої 
різниці між середніми рівнями цинку в дітей-
астматиків порівняно з групою контролю. Мета-
аналіз обсерваційних досліджень дієтичного 
споживання цинку вагітними виявив значущість 
щодо появи свистячого дихання до віку 1-2 роки 
(ВШ 0,57; 95% ДІ 0,40-0,81; I2=0%), але виникнен-
ня астми до 5 років не було значущим серед 
3694 діад мати – немовля. Значущість встановлено 

у 2 дослідженнях – плацебо-контрольованому РКД 
за участю 881 діади мати – немовля та когортному 
дослідженні за участю 763 діад мати – немовля. 
Повідомлень про постнатальний прийом цинку 
дітьми для профілактики астми на сьогодні немає.

Отже, немає достатніх доказів щодо пренаталь-
ного споживання цинку матір’ю для профілактики 
астми в дітей. Докази непереконливі через надто 
малу кількість досліджень для оцінки достовірного 
охоплення ДІ в метааналізі й суперечливі резуль-
тати між астмою та хрипами. Немає доказів щодо 
постнатального споживання цинку дітьми для про-
філактики астми.

 Висновок
За результатами клінічних досліджень, грудне 

вигодовування, особливо тривале, та додавання 
вітаміну D вагітним, імовірно, запобігає виникненню 
астми в дітей. Немає переконливих доказів захис-
ного впливу пренатального прийому вагітними 
чи постнатального прийому дітьми пребіотиків, 
пробіотиків, вітамінів С та Е, цинку, дієтичних ЖК 
або інтенсивності дотримання середземноморської 
дієти. Це зумовлено недостатньою кількістю чи від-
сутністю досліджень або встановленим позитивним 
впливом лише в певних популяціях (рис. 2).
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Цинк

Рис. 2. Сучасні докази щодо дієтичних пре- та постнатальних втручань для первинної профілактики астми
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