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НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ-СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА 
ПРОБЛЕМУ 

Ждан В.М., Бондаренко 8.М., Гурина Л.І., Шепітько В.В., Бабаніна М.Ю. 
Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава) 
Кафедра "Загальна практика-сімейна медицина", 
Відділкова клінічна лікарня, м. Полтава 

UNGOSPITAL PNEUMONIA IS ONE OF ТНЕ MAIN МЕDІСО- SOCIOLOGY PROBLEMS 
Gdan V.N., Bondarenko 8.М., Gurina L.I., Shepitko V.V., Babanina M.U. 

SUMMARY 

Target of this research is marking of the effectiv ness of the monotherapy Ьу antibiotic pacients with 
ungospital pneumonia. 

Forty eight pacients were to investigate with ungospital pneumonia. Pacients were divided into on two 
groups. The first group of pacients consisted of twenty five реорІе апd received antibiotic azitromicin. The 
second group (twenty three pacients) recived peflocsacin. 

The treatment of the pacients of the І -11 category with ungospital pneumonia is effective Ьу azitromicin 
and peflocsacin. Use of azitromicin is more effective іп therapy ungospital pneumonia. 

НЕГОСПИТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ - СОВРЕМЕННЬІЙ ВЗГЛЯД НА ПРОІ5ЛЕМУ. 
Ждан В.Н., Бондаренко 8.М., Гурина Л.И., 
Шеnитько В.В., Бабанина М.Ю. 

РЕЗЮМЕ 
Пневмония остается одной из основнь1х медико-социальнь1х проблем. 
Целью данного исследования бь1ла оценка еффективности монотераnии антибиотиком больнь1х 

негосnитальной пневмонией. 
Бь1ло обследовано 48 пациентов с негоспитальной nневмонией. Больнь1е бь1ли разделень1 на 2 

груnпь1: І группа больнЬJх составила 25 человек и получила антибактериальную монотераnию 
азитромицином, 11 группа (23 человека) получила антибиотик пефлоксацин. 

Доказано, что лечение пациентов І - 11 категории больнь1х с негоспитальной пневмонией 
достаточно зффективно при nроведении монотераnии азитромицином, пефлокса цином. 
Использование азитромицина более зффективно в лечении негоспитальной пневмонии. 

Ключеві слова: негосnітальна пневмонія, азитроміцин, nефлоксацин, монотераnія. 

Пневмонія і надалі залишається однією з найваж- рювання та призначати лікування. Згі,:rно цієї класиф-
ливіших медико-соціальних пробле:v�. Це зумовлено, 
в першу чергу, значною поширеністю, значними еко
номічними втратами внаслідок цього захворювання, 
досить високим рівнем смертності. 

Пневмонія - інфекційне захворювання легень, 
переважно бактеріальної етіології, яке характери
зується вогнищевим ураженням респіраторних 
відділів легень з наявністю внутрішньоальвеолярної 
ексудації. Діагноз " Пневмонія" може буги встанов
лений лише тоді, коли діагноз підтверджується рент
генологічно зафіксованим затемненням, яке раніше 
було відс:утнє і не має інших причин [5]. 

В практичній діяльності лікаря-терапевта, лікаря 
загальної практики - сімейної медицини, нажаль, 
здійснення своєчасної етіологічної діагностики пнев
моній незавжди можливе внаслідок недостатньої 
інформативності та тривалості здійснення традицій
них мікробіологічних методик, попереднім викорис
танням антибіотиків в лікуванні. 

Альтернатива - використання класифікації, яка
враховує особливості виникнення пневмонії, стан 
імунологічної реактивності хворого. Саме ретельний 
аналіз перерахованих факторів дозволяє з великим 
відсотком вірогідності прогнозувати етіологію захво-

ікації пневмонії розподіляють: 
- Госпітальна або нозокоміальна (придбана в

лікувальному закладі); 
- Негоспітальна (придбана за межами лікуваль

ного закладу); 
- Аспіраційна;
- Пневмонія у хворих з тяжкими порушеннями

імунітету (вроджений імунодефіцит, СНІД- інфекція, 
ятрогенна імунодепресія). 

Лікування пневмоній представляє велику соціаль
ну проблему, бо ca..\fe на патогенетичну антибактер
іальну терапію витрачається третина від усіх лікарсь
ких засобів в лікувальному закладі. Лікування анти
біотиками повинно стати більш ефективним не 
стільки за рахунок економічної проблеми, скільки 
внаслідок зростаючої резистентності збудників 
інфекції до антибактеріальних препаратів, які найчас
тіше використовуються [1]. 

Негоспітальна пневмонія є найбільш розповсюд
женою. Виділяють типові та атипові пневмонії. Пе� 
ша-частіше за все викликається Str. Pneumoniae (15-
34%), Н. Influenzae (5-13%). Друга - пов'язана 3 

Micoplasma pneumoniae, Legionella spp., Chlamidia 
pneum. (5-20%). 
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Для проведення стандартної емпіричної терапії 

рекомендується виділити категорії негоспітальної
fl}Jевмонії (І-Ш) [2]. Категорії виділяються виходячи з 

11
jку хворого, потреби у госnіталізації, важкості захво

рювання:, наявності супутньої патології.
- Перша категорія - це хворі на НП віком до 60

років, без супутньої патології.
- Друга категорія - хворі на НП з супутньою

патологією та/або у віці 60 років і більше, при можли
вості амбулаторного лікування. 

- Третя категорія - хворі на НП, що вимагає гос
піталізації хворого, а.тrе без проведення інтенсивної 
терапії. 

- Четверта категорія- хворі з тяжким перебігом
НП, що потребує проведення інтенсивної терапії в 
стаціонарі. 

Для кожної категорії хворих виявлений певний 
набір можливих патогенів, що дозволяє успішно про
водити емпірічну терапію. 

Так у пацієнтів, яких відносять до першої кате
горії, найбільш часті етіопатогени Streptococcus 
pneumoniae, Hemophilus influenzae, Mycoplasma 
pneumoniae, Legionella, Chlamydia pneumoniae. У 30-
50% хворих збудник не виявляється [6,7). 

Препарати, що рекомендуються для емпіричної 
терапії- сучасні макроліди (спіраміцин, азітроміцин, 
рокситроміцин, кларитроміцин), тетрацикліни (док
с�щиклін), J3 - лактамп,'інгібітори J3-пактамаз (уназин, 
амоксиклав), фторхінолони (ципрофлоксацин, нор
флоксацин, офлоксацин) [3]. 

Середня тривалість лікування - 10-14 днів, зазви
чай, пероральна монотерапія. 

У хворих на не госпітальну пневмонію, яких відно
сять до другої категорії, виявляються такі супутні зах
ворювання, як хронічний бронхіт, цукровий діабет, 
захворювання серця і судин, можливий алкоголізм. 
Основні етіопатогени: Streptococcus pneumoniae, 
Hemophilua influenzae, Streptococcus aureus, Moraxella 
cataralis, rрамнегативні аероби. 

Найбільш ефективні схеми емпіричної терапії -
поєднання нових макролідів ( спіраміцин, азітроміuин) 
з цефалоспоринами ІІ·- ІІІ генерації або ІЗ - лактами/ 
інгібіторами \3-лактамаз (уназин, амоксиклав) [4). 

Найбільш типовий патоген неrоспітальної пнев
монії - Н. Influenzae- продуктує різні субстанції, які 
виявляють ушкоджуючу дію на деякі ланки місцево
го захисту легень: 

· зниження мукоциліарного кліренсу,
· збільшення продукції слизу, локальне руйну

вання імуноглобулинів, 
ушкодження трахеобронхіальноrо епітелію, 
синтез гістаміну та інших прозапальних медіа

торів. 
Всі наведені ефекти підвищують мікробну колон

ізацію слизових оболонок респіраторних відділів, що 
в поєднанні з мукоциліарною недостатністю, пору
шенням клітинної та гуморальної ланки місцевого 
захисту легень сприяють розвитку інфекційно-запаль-

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ 

ного процесу. 
Матеріа.11и і методи дослідження. 
Мета дослідження: оцінка ефективності моноте

рапії антибіотиком хворих на І-Ш. 
Матеріали та методи дослідження. 
Обстежено 48 пацієнтів на негоспітальну пнев

монією, які знаходились на стаціонарному лікуванні 
у терапевтичному відділенні ПВ:КЛ станції Полтава
Південна. 

Хворі були розподілені на 2 групи: 
І група хворих склала 25 чоловік і отримувала 

антибактеріальну монотерапію макролідом азитро
міцином (Азивок) за звичайною схемою: 500 мг в 
перший день лікуваrrnя і по 250 мг в послідуючі 4 дня. 

П група- 23 хворих, отримувала антибіотик хіно
лонового ряду пефлоксацин( Пелокс) по 400мг двічі/ 
добу. 

Всі хворі обох груп, крім антибіотикотерапії 
одержували протизапальну 

( Амізон по І табл. тричі на добу) та мукорегуля
торну терапію ( Лазолван 30мг 3 рази/добу. 

Результати та їх обговорення. 
Нами проаналізовані результати лікування двох 

категорій хворих на негоспітальну пневмонію (чоло
віки та жінки) віком від 28 до 56 років. Діагноз НП був 
встановлений на догоспітальному етапі лікування з 
урахуванням клінічних симптомів та рентгенологіч
них змін в легенях, даних лабораторних методів досл
ідження. 

Для оцінки ефективності лікування, вивчали ди
наміку UlOE, рентгенологічних змін в указаних гру
пах, імунограми. Позитивна динаміка від лікування у 
хворих І групи спостерігалася на 2-3 день від початку 
лікування, у хворих П групи цей показник був ниж
чий-3-4 день від початку лікування. 

Клінічно усунення симптомів захворювання се
ред пацієнтів І групи спостерігалось у 24 хворих (96% ), 
серед пацієнтів П групи -у 20 хворих (86,9% ), еради
кація зб)дНИКів (на підставі аналізухаркотіння) в І групі 
спостерігалася у 85,4%, в П групі 82, 7%. Серед 
пацієнтів П групи у 2 випадках спостерігалися усклад
нення у вигляді розладів діяльності шлунково-кишко
во го тракту. 

Висновки: 
1. Таким чином, доведено, що лікування пацієнтів

І та П категорії хворих на негоспітальну пневмонію 
досить .ефективно при проведенні монотерапії маг
ролідами (азитроміцин), фторхінолонами (пефлокса
цин). 

2. Доведено, що застосування азитроміцину
більш ефективне в лікуванні 1-Ш, має менше побічних 
ефектів та перевагу в зручності режиму лікування. 
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ХИМИОТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ВО BPElVIЯ 

БЕРЕlVІЕННОСТИ 

П.А. Ковганко, А.А. Ковганко 
Туберкулезная клиническая больница №?, Москва, кафедра фтизиатрии и пульмонологии Крь1мского 
медицинского университета им. С.И.Георгиевского {зав. - профессор С. С. Солдатченко), Крь1мский 
республиканский НИИ им. И. М. Сеченова, Ялта 

PULMONARY TUBERCULOSIS CHEMOTHERAPY DURING PREGNANCY 
P.A.Kovganko, A.A.Kovganko 

SUMMARY 
The growth in tuberculosis process activity during pregnancy is stipulated either Ьу Іасk ог inadequacy 

of the carried out chemotherapy (СТ). The prescription of standard СТ schemes after 12 weeks of 
pregnancy promotes saving pregnancy up to the physiological terms of delivery апd does not possess 
negative influence оп the growth of а foetus in vitro. The СТ received Ьу women during pregnancy plays 
the role of "in vitro chemoprophylaxis" for their newboms. Such children get infected with the МВТ Ьу far 
more seldom in their first year of life. They are steady towards the unfriendly factors, they grow wefl and 
do not Іасk body mass. The newborns of those mothers who did not get the treatment during pregnancy 
are born with small body mass, and they are less steady towards the infJuence of the unfriendly factors. 
These children fall Ш with the intercurrent iilnesses more often and are easier infected with the МВТ. Оп the 
impossibility of the use of alternative intensive СТ scheme course provided for the treated pregnant women 
ог the inefficiency а question of pregnancy interruption must Ье solved within а 12-week course. 

ХІМІОТЕРАПІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНІВ ПІД ЧАС ВАПТНОСТІ 
П.О. Коеrанко, О.О. Ковrанко 

РЕЗЮМЕ 

Наростання активності туберкульозного процесу під час вагітності обумовлено відсутністю або 
неадекватністю хіміотерапії (ХТ), що проводиться. Призначення стандартних схем ХТ після 12 тижнів 
вагітності сприяє збереженню вагітності до фізіологічних термінів розродження і не впливає негативно 
на розвиток внутрішньоутробного плоду. Отримана жінками під час вагітності ХТ, для їх новонароджених 
грає роль «внутрішньоутробної хіміопрофілактики». Такі діти значно рідше інфікуються МБТ на першому 
році життя. Вони більш стійкі до несприятливих чинників, не відстають в масі тіла і добре розвиваються. 
Новонароджені ж від матерів, що не лікувались під час вагітності, народяться з малою масою тіла, 
менш стійкі до дії несприятливих ч�нників, частіше хворіють на інтеркурентні захворювання, легко 
інфікуються МБТ. При неможnивоеїі вживання показаних для даних вагітних альтернативних режимів 
інтенсивних схем ХТ або при їх неефективності повинне розв'язуватися питання про переривання 
вагітності в терміни до 12 тижнів. 

Ключевь,е слова: химиотераnия, ,уберкулез легких, беременность. 
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