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Резюме. У статті обговорюються та аналізуються сучасні літературні дані про частоту виникнення 

постінсультної пневмонії, про її негативні короткострокові й довгострокові наслідки щодо функціонального 

стану й життя пацієнтів. Наведений огляд основних факторів ризику постінсультної пневмонії, механізмів 

її негативного впливу на перебіг інсультів, процеси постінсультного відновлення. Висвітлені принципи 

ранньої діагностики, ефективної профілактики й адекватного лікування постінсультної пневмонії. 
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Згідно з сучасними науковими даними, мозковий 

інсульт у більшості випадків супроводжується розвитком 

різноманітних мультиорганних ускладнень. Близько 

85 % пацієнтів мають ті чи інші постінсультні медичні 

ускладнення, серед яких найбільш частими (від 23 до 

65 %) є інфекційні [1].

Серед інфекційних постінсультних ускладнень 

найбільш загрозливою є постінсультна пневмонія 

(ПП). ПП є незалежним чинником подовженої гос-

піталізації пацієнтів [2] та безпосередньою причиною 

близько третини випадків стаціонарної летальності 

[3, 4]. ПП незалежно асоціюється зі збільшенням 

ризику довгострокової смертності в 5,6 раза (95% до-

вірчий інтервал (ДІ) 4,8–6,6) [5]. ПП вірогідно збіль-

шує ризик формування інвалідизуючих функціо-

нальних станів (за модифікованою шкалою Ренкіна 

(МШР) — понад 2 або 3 бали залежно від дизайну 

дослідження): від 6,3 (3,5–11,1) до 9,5 (1,7–52,0) раза 

під час виписки зі стаціонару [6, 7], від 3,4 (1,4–8,3) 

до 4,4 (2,9–9,0) раза через 3 місяці після інсульту [8, 

9] та в 10,9 (2,2–46) раза через 1 рік після судинної 

катастрофи [6].

Тому необхідно провести огляд основних чинників 

розвитку ПП, механізмів її негативного впливу на пере-

біг інсультів, на процеси постінсультного відновлення, 

а також висвітлити ефективні засоби профілактики і 

лікування ПП.

За результатами різних досліджень, ПП виникає в 

5–22 % пацієнтів [3, 7, 8, 10]. Метааналіз результатів 87 

досліджень, присвячених постінсультним інфекційним 

ускладненням, з включенням майже 140 тисяч пацієнтів 

показав, що середня частота ПП становить 10 % (95% 

ДІ 9–10 %), зі значною гетерогенністю значень цього 

показника, навіть до 28 % (95% ДІ 18–38 %) у дослі-

дженнях, що проводилися у палатах інтенсивної терапії 

[5]. Відсоток ПП був вірогідно вищим у проспективних 
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дослідженнях, у дослідженнях з довшим терміном спо-

стереження, у дослідженнях, присвячених саме темі ПП, 

та в дослідженнях з рекрутингом пацієнтів, які мали 

більш тяжкі інсульти, та/або пацієнтів з порушенням 

свідомості [5].

Загалом ПП можуть стимулювати розвиток набряку 

мозку та геморагічної трансформації зони церебраль-

ного інфаркту, бути тригером повторного інсульту, 

загострювати перебіг супутньої хронічної соматичної 

патології та сприяти виникненню інших, неневрологіч-

них, постінсультних ускладнень (інфекції сечовивідних 

шляхів, пролежні тощо), уповільнювати нейропластичні 

процеси, обмежувати адекватні реабілітаційні заходи 

[11–16]. ПП справляють як неспецифічні, властиві для 

усіх інфекційних процесів, негативні впливи на організм 

пацієнта (гіпертермія, електролітні порушення, інток-

сикація, синдром дисемінованого внутрішньосудинного 

згортання крові), так і специфічні пошкоджувальні 

ефекти (дихальна недостатність, порушення гемодина-

міки в малому колі кровообігу).

ПП є найбільш частою причиною гіпертермії про-

тягом перших 48 годин від початку інсульту [17, 18]. 

Як відомо, гіпертермія збільшує метаболічні потреби 

головного мозку, порушує проникність гематоенце-

фалічного бар’єра та сприяє розвитку вазогенного на-

бряку, розвитку ацидозу, ексайтоксичності, утворенню 

вільних радикалів в ураженій гемісфері [19, 20]. Клінічно 

гіпертермія в ранні постінсультні терміни має пряму 

незалежну асоціацію з розмірами церебральних інфарк-

тів, показниками летальності та утрудненим регресом 

функціонального дефіциту [21].

Електролітні порушення сприяють розвитку набряку 

мозку та є значним індуктором епілептичних нападів 

[22].

Бактеріємія та/або ліпополісахаридемія через 

активацію зовнішнього шляху коагуляції та інгібіцію 

системи фібринолізу сприяють розвитку синдрому 

дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові 

з тромбоутворенням та порушенням процесів мікро-

циркуляції [23].

Синдром інтоксикації (накопичення в організмі 

бактеріальних токсинів, продуктів порушення обміну ре-

човин та розпаду клітин) супроводжується гемодинаміч-

ними порушеннями та поліорганною недостатністю [24].

В експериментальних роботах продемонстровано, 

що постінсультна інфекція є промотором імунозапаль-

них реакцій проти мозкової речовини та збільшує по-

чаткове церебральне ураження [25].

Як правило, ПП розвивається в перші 5 діб від по-

чатку інсульту, а пік її виникнення припадає на період 

між 3-ю та 5-ю добою перебування в стаціонарі [26–28].

На сьогодні ідентифікована значна кількість фак-

торів ризику ПП. Найістотнішими чинниками розви-

тку ПП є клінічна тяжкість інсульту згідно зі шкалою 

NIHSS та функціональний стан пацієнта згідно з МШР 

[8, 29–36]. Крім того, незалежними факторами ризику є 

знижений рівень свідомості [3, 30, 31, 36–38], дисфагія 

(аспірація) [29, 30, 31, 37, 39, 40], похилий вік пацієнтів 

[31, 33, 35, 36, 38, 41], штучна вентиляція легень [30, 

39, 42], чоловіча стать [9, 39], стовбурові інсульти [37, 

42], множинні півкульові інфаркти [42], нелакунарні 

інсульти [30], фібриляція передсердь [29, 31, 36], диз-

артрія та/або афазія [10, 39], деменція [10], наявність 

соматичної патології (серцева недостатність, артері-

альна гіпертензія, хронічне обструктивне захворювання 

легень, цукровий діабет) або будь-якого інфекційного 

захворювання [9, 10, 30, 36, 43, 44], наявність пневмонії 

в анамнезі [35], тютюнопаління [36], наявність доін-

сультного функціонального дефекту [36], повторний 

інсульт [29], гіперглікемія на момент госпіталізації [36, 

44], подовжений термін госпіталізації [29].

Клініко-функціональна тяжкість інсульту підвищує 

ризик ПП опосередковано, через наявність таких фено-

менів, як порушення свідомості, дисфагія (аспірація), 

обмеження мобільності пацієнтів.

Дисфагія збільшує ймовірність розвитку ПП у 3 рази 

(через збільшення ризику аспірації, мальнутриції, дегі-

дратації), а підтверджений факт аспірації збільшує цей 

показник уже в 11 разів [45]. У пацієнтів з інсультами 

дисфагія, згідно з даними різних досліджень, фіксується 

в 37–78 % спостережень, з найбільшою частотою при 

стовбурових інсультах, при множинних інсультах та 

у випадках порушення свідомості [45]. З іншого боку, 

при гострих інсультах у більшості випадків відбувається 

швидка зміна мікрофлори порожнини рота та глотки з 

переважанням аеробних грамнегативних бактерій, по-

трапляння яких у дихальні шляхи значно посилює ризик 

розвитку ПП [46].

Більший відсоток ПП у пацієнтів похилого віку пояс-

нюється більш частим розвитком у них інсультів з більш 

вираженим моторним дефіцитом, порушеннями свідо-

мості, функції ковтання та кашльового рефлексу, а також 

наявністю численних коморбідних станів [47]. Вищу 

частоту ПП у представників чоловічої статі пояснюють 

більшою поширеністю серед них тютюнопаління та, від-

повідно, хронічних бронхолегеневих захворювань [9, 39]. 

Фібриляцію передсердь з ризиком ПП поєднує те, що 

кардіоемболічні інсульти в більшості випадків порівняно 

з іншими підтипами ішемічного інсульту мають тяжчий 

клінічний перебіг та вираженіший функціональний 

дефект [29, 31, 36]. Висока частота ПП у палатах інтен-

сивної терапії пов’язана як з тяжкістю самих інсультів, 

так і з більш частим застосуванням штучної вентиляції 

легень, що значно полегшує проникнення збудників в 

організм [27, 30, 42] та безпосередньо збільшує ризик 

розвитку ПП у 6–20 разів [48].

Важливу роль у розвитку ПП відіграє синдром ін-

сульт-індукованої імуносупресії (СІІІ) [49–51]. Пато-

генетичні механізми СІІІ майже не залежать від виду 

інсульту [49]. Вираженість СІІІ визначається переважно 

обсягом ураженої мозкової тканини, а при транзитор-

них ішемічних атаках ознаки СІІІ практично відсутні 
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[9, 52, 53]. Пошкодження речовини мозку незалежно 

від етіологічного чинника супроводжується локаль-

ною мозковою та системною запальною відповіддю

з вивільненням великої кількості різноманітних проза-

пальних цитокінів, що запускають нейроендокринні та 

вегетативні механізми розвитку СІІІ [54, 55]. Медіатори 

запалення стимулюють паравентрикулярне ядро гіпота-

ламуса та блакитну пляму в стовбурі мозку з активацією, 

відповідно, гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової осі 

та симпатичного відділу вегетативної нервової системи 

[56]. Підвищене виділення катехоламінів та кортико-

стероїдів сприяє пригніченню периферичної імунної 

системи [49, 51, 57–60]. Загалом СІІІ включає такі озна-

ки, як лімфоцитопенія (особливо зниження кількості 

Т-хелперів), моноцитопенія або моноцитоз, збільшення 

кількості нейтрофілів периферичної крові, дисфункція 

лімфоцитів та моноцитів, дефіцит інтерферону гамма 

[50, 51, 61, 62–69]. Більшість з вищенаведених відхи-

лень прямо корелює з обсягом церебрального ураження 

[62, 63].

Діагностика ПП

У цілому клінічна картина ПП має типові про-

яви й складається з ознак локального легеневого за-

палення (задишка, кашель, виділення слизового або 

слизово-гнійного мокротиння, біль у грудній клітці 

при диханні), фізикальних ознак ураження легеневої 

тканини (притуплення перкуторного звуку, бронхіальне 

дихання, крепітація, різні хрипи, шум тертя плеври), 

позалегеневих симптомів (лихоманка, озноб, пітливість, 

міалгії, головний біль, ціаноз, тахікардія, herpes labialis, 

кон’юнктивіт, сплутаність свідомості), змін в загальному 

аналізі крові (лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули 

вліво, токсична зернистість нейтрофілів, підвищення 

ШОЕ), рентгенологічних ознак запалення легенів (поси-

лення легеневого рисунка уражених сегментів, ділянок 

інфільтрації легеневої тканини) [70–72].

У клінічній практиці до числа формалізованих 

діагностичних критеріїв госпітальної пневмонії (ГП) 

відносять [73]: появу на рентгенограмі нових вогнище-

во-інфільтративних змін у легенях в поєднанні з двома 

ознаками з наведених нижче:

— температура тіла понад 38,3 °С;

— бронхіальна гіперсекреція;

— кашель, тахіпное, локальна крепітація, вологі 

хрипи, бронхіальне дихання;

— кількість лейкоцитів у крові менше від 4,0 • 109/л 

чи понад 12,0 • 109/л, паличкоядерний зсув понад 10 %;

— гнійне мокротиння/бронхіальний секрет.

Однак своєчасна діагностика ПП, особливо при 

тяжких інсультах, залишається досить складним за-

вданням. Більшість клінічних проявів ПП є неспеци-

фічними: у постінсультному періоді гіпертермія може 

мати неінфекційний (імунозапальний) генез, а дис-

пное — центральний генез, кашель може бути відсут-

нім через пригнічення кашльового рефлексу. З іншого 

боку, в пацієнтів із тяжким інсультом та вираженою 

коморбідною патологією клінічні ознаки ПП можуть 

маскуватися вираженою загальномозковою та вогнище-

вою неврологічною симптоматикою, набряком легень. 

Ускладнює діагностичний процес і застосування штуч-

ної вентиляції легень. Тому поява будь-яких клінічних 

ознак пневмонії у пацієнтів з гострим інсультом повинна 

сприяти негайному рентенологічному підтвердженню/

виключенню ПП.

Профілактика ПП

Останнім часом інсультологи роблять численні 

спроби прогнозувати можливість розвитку ПП на 

основі даних рутинного клінічного обстеження. Варто 

відмітити шкалу ризику ПП, розроблену на основі ви-

вчення Китайського національного реєстру інсульту, 

але ця шкала дещо громіздка для щоденної клінічної 

практики й включає такі показники: кількість балів за 

шкалою NIHSS та шкалою коми Глазго, вік пацієнтів, 

наявність фібриляції передсердь, застійної серцевої не-

достатності, хронічного обструктивного захворювання 

легень, тютюнопаління, доінсультної інвалідизації, дис-

фагії, гіперглікемії під час госпіталізації, а також підтип 

інсульту [36]. Дещо зручнішою є 10-бальна шкала А2DS2: 

вік пацієнта понад 75 років — 1 бал, фібриляція перед-

сердь — 1 бал, дисфагія — 2 бали, чоловіча стать — 1 бал, 

тяжкість інсульту за шкалою NIHSS від 0 до 4 — 0 балів, 

від 5 до 15 — 3 бали, понад 15 — 5 балів. Ризик розвитку 

ПП поступово підвищується пропорційно збільшенню 

суми балів та максимально становить 39,4 % [74].

Першочерговим заходом у профілактиці ПП є запо-

бігання аспіраційним розладам. Головним принципом 

профілактики аспірації при гострому інсульті є правило 

«нічого через рот» до проведення оцінки функції ков-

тання [75]. В останньому керівництві Американської 

асоціації серця/Американської асоціації інсульту (2013 

рік) «рекомендується провести оцінку функції ковтання 

перед вживанням їжі, питтям або прийомом оральних 

медикаментів (клас I; рівень доказовості B)» [76]. У клі-

нічній практиці щоденне виявлення дисфагії впродовж 

усього періоду госпіталізації за допомогою скринінгових 

біляліжкових тестів утричі знижує ризик розвитку ПП 

[77]. Однак суттєвими недоліками усіх скринінгових 

тестів на дисфагію є їх досить низька сенситивність 

(близько 60 %) та необхідність достатньої участі паці-

єнта (що не може бути здійснено при зниженні рівня 

свідомості, делірії, деменції, афазії тощо) [78]. При ви-

явленні порушення функції ковтання необхідно засто-

совувати ентеральне харчування. Згідно з керівництвом 

Американської асоціації серця/Американської асоціації 

інсульту (2013 рік), «якщо пацієнти не можуть приймати 

тверду їжу та рідини перорально, вони повинні отриму-

вати харчування назогастральним, назодуоденальним 

способами або за допомогою перкутанної ендоскопічної 

гастростомії до відновлення функції ковтання (клас I; 

рівень доказовості B)» [76]. Згідно з даними кокранів-
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ського огляду, у пацієнтів з дисфагією немає будь-яких 

переваг харчування через назогастральний зонд або 

через гастростому відносно зменшення ризику ПП [79]. 

Останній феномен пояснюється тим, що ентеральне 

харчування не виключає можливість аспірації вмістом 

ротової порожнини [80]. Відповідно, усім пацієнтам у 

постінсультному періоді необхідно проводити туалет 

ротової порожнини та контроль слиновиділення, а паці-

єнти з високим ризиком аспірації повинні мати піднятий 

головний кінець ліжка на 15–30° [76].

Важливе значення в запобіганні ПП мають заходи 

фізичної реабілітації. Так, мобілізація пацієнтів протя-

гом першої доби перебування в стаціонарі асоціюється 

зі зниженням ризику ПП у 2,3 раза (95% ДІ: 1,9–2,9) 

[81]. Дихальні вправи та глибоке дихання також можуть 

зменшувати ризик ПП [76].

У науковій літературі триває інтенсивна дискусія 

щодо профілактичного призначення антибіотиків у 

пацієнтів з гострим інсультом. На жаль, дотепер немає 

досліджень, присвячених саме застосуванню антибіоти-

ків для профілактики ПП, а проведені дослідження в цій 

галузі враховують загалом усі постінсультні інфекційні 

ускладнення.

ESPIAS було першим рандомізованим подвійним 

сліпим плацебо-контрольованим дослідженням ефектів 

превентивної антибіотикотерапії в пацієнтів з інсульта-

ми, у якому призначався левофлоксацин внутрішньо-

венно в перші 24 години від початку захворювання в 

дозі 500 мг на добу протягом 3 діб. Дослідження ESPIAS 

було передчасно завершене, тому що левофлоксацин 

не виявив будь-яких позитивних ефектів ні щодо запо-

бігання постінсультній інфекції, ні щодо покращення 

функціональних наслідків після ішемічного та гемо-

рагічного інсультів, навпаки, спостерігалося навіть не-

значне збільшення рівня смертності в пацієнтів у групі 

левофлоксацину [1].

В іншому рандомізованому подвійному сліпому пла-

цебо-контрольованому дослідженні PANTHERS старт 

застосування моксифлоксацину (в дозі 400 мг на добу 

внутрішньовенно протягом 5 діб) у перші 36 годин від 

початку тяжкого ішемічного інсульту (понад 11 балів за 

шкалою NIHSS) у басейні середньої мозкової артерії ві-

рогідно знижував частоту інфекційних уражень з 41,9 % 

в групі плацебо до 17,1 %, але не впливав на показники 

смертності та функціонального стану пацієнтів [27].

Призначення мезлоциліну та сульбактаму в перші 24 

години від початку інсульту й далі протягом 4 діб у ле-

жачих пацієнтів (понад 3 бали за МШР) асоціювалося з 

вірогідним зниженням частоти інфекційних ускладнень 

та вірогідно кращим функціональним відновленням [28].

Проведений у 2009 році метааналіз результатів 4 

досліджень (вивчення ефектів левофлоксацину, мокси-

флоксацину, мезлоциліну + сульбактаму та міноци-

кліну) з включенням 426 пацієнтів показав, що профі-

лактичне призначення антибіотиків у гострому періоді 

інсультів вірогідно знижує частоту інфекційних усклад-

нень з 38 до 24 % (відношення шансів 0,44; 95% ДІ 

0,23–0,86), але не впливає на показники постінсульт-

ної летальності [26].

Наступний метааналіз (2012 рік) результатів про-

філактичної антибіотикотерапії після інсульту включав 

попередні 4 дослідження, а також дослідження із за-

стосуванням пеніциліну та охоплював 506 пацієнтів, 

серед яких 94 % мали ішемічні інсульти. Превентивне 

застосування антибіотиків, що починалося в перші 24 

години від початку інсульту та тривало протягом 3–5 діб, 

вірогідно знижувало ризик інфекційних ускладнень з 36 

до 22 % (відношення шансів 0,58; 95% ДІ 0,43–0,79), але 

не впливало на показники смертності та функціональ-

ного відновлення пацієнтів [82].

В останньому клінічному дослідженні PASS (2015 рік) 

внутрішньовенне застосування 2000 мг цефтріаксону 

на добу протягом перших 4 діб від початку інсульту не 

виявило будь-яких позитивних впливів на функціональ-

ний стан пацієнтів через 3 місяці після захворювання 

порівняно з групою плацебо [83].

Отже, дотепер немає переконливих свідчень про 

позитивні ефекти профілактичної антибіотикотерапії 

щодо виникнення ПП. Відносно невелика кількість 

спостережень та досить суперечливі результати окремих 

досліджень вимагають подальшого уточнення ефек-

тивності та безпечності використання антибіотиків для 

профілактики ПП. Необхідно пам’ятати, що особливості 

розвитку та перебігу ПП визначаються вихідним станом 

пацієнта та його реакцією на інфекцію, а роль антибіо-

тиків обмежується тільки пригніченням інфекційного 

агента [70]. Крім того, при профілактичному призна-

ченні антибіотиків можливий розвиток суперінфекції, 

викликаної антібіотикорезистентними штамами мікро-

організмів [70].

Однак в останньому керівництві Американської асо-

ціації серця/Американської асоціації інсульту (2013 рік) 

дещо змінилася тактика фармакологічної профілактики 

ПП: «Пацієнти з підозрою на ПП повинні отримувати 

відповідну антибактеріальну терапію (клас I; рівень 

доказовості А)» [76]. Тобто поява будь-яких клінічних 

симптомів, що можуть бути проявом ПП (гіпертермія, 

кашель, хрипи, диспное тощо), у пацієнтів з інсультом 

повинна спонукати лікаря до негайного параклінічного 

підтвердження/виключення ПП та негайного призна-

чення відповідної антибіотикотерапії, не чекаючи на ре-

зультати рентгенологічного та лабораторних обстежень.

Лікування ПП

Основою лікування ПП є антибактеріальні препара-

ти. Різноманітність етіології ПП, одночасне виявлення 

декількох збудників та відсутність методів експрес-

діагностики чутливості мікроорганізмів до антибіотиків 

утруднює раціональне планування антибактеріальної те-

рапії. У цих умовах виникає необхідність у використанні 

емпіричної антибактеріальної терапії з максимально 

широким спектром ефективності [84, 85].
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Менеджмент ПП передбачає загальні правила ліку-

вання ГП [86]. На жаль, неврологи та інші спеціалісти не 

завжди знають та використовують принципи адекватної 

антибактеріальної терапії ПП.

Найбільш виправданим підходом до емпіричної 

антибіотикотерапії у хворих на ГП є лікування залежно 

від термінів виникнення пневмонії (рання, пізня) та 

наявності модифікуючих факторів ризику інфікування 

полірезистентними штамами мікроорганізмів [73].

Рання ГП виникає протягом перших 5 діб з моменту 

госпіталізації й зумовлена збудниками, що були у хво-

рого ще до надходження до стаціонару (представники 

нормальної мікрофлори порожнини ротоглотки) — 

S.pneumoniae, H.influenzae, метицилінчутливий S.aureus, 

E.coli, K.pneumoniae, Enterobacter spp., Proteus spp., 

S.marcescens. Для лікування цих хворих використовують: 

цефтріаксон, або фторхінолон ІІІ–ІV покоління, або 

захищений амінопеніцилін (амоксицилін/клавуланова 

кислота, ампіцилін/сульбактам), або карбапенем (імі-

пенем, меропенем) [73].

Пізня ГП розвивається не раніше 6-го дня госпіталі-

зації й спричинена власне госпітальною мікрофлорою з 

більш високим ризиком наявності високовірулентних і 

полірезистентних збудників — P.aeruginosa, K.pneumoniae, 

Acinobacter spp., L.pneumophila, метицилінрезистентний 

S.aureus. Для лікування цих хворих використовують: 

цефалоспорин із синьогнійною активністю (цефепім, 

цефтазидим), або карбапенем (іміпенем, меропенем), 

або захищений бета-лактам (піперацилін/тазобактам) 

у поєднанні з фторхінолоном із синьогнійною актив-

ністю або аміноглікозидом (амікацин, гентаміцин, 

тобраміцин) [73].

Однак при дотриманні вищенаведених принципів 

лікування емпірична антибактеріальна терапія пнев-

монії повинна також враховувати й локальні госпі-

тальні особливості антибактеріальної резистентності 

збудників, наявність супутніх захворювань (серцева, 

печінкова, ниркова недостатність), попередню ан-

тибактеріальну терапію та її ефективність [84–87]. 

Зокрема, використання аміноглікозидів доводиться 

обмежувати в людей похилого віку та пацієнтів з нир-

ковою патологією [72].

Оцінку ефективності антибактеріальної терапії при 

пневмонії необхідно проводити через 48–72 години від 

початку лікування [73]. Основними критеріями ефек-

тивності слід вважати зменшення проявів інтоксикації 

зі зниженням температури тіла хворого, відсутність 

ознак дихальної недостатності, нормалізацію показ-

ників загального клінічного аналізу крові (кількість 

лейкоцитів, швидкість осідання еритроцитів). У разі 

позитивної клінічної динаміки продовжують призна-

чену антибактеріальну терапію, при відсутності ж ефекту 

від лікування антибіотик необхідно змінювати [73]. 

У пацієнтів із позитивною динамікою парентеральне 

введення антибіотиків через 3–5 діб можна замінити на 

пероральне [70–72].

У пацієнтів із нетяжким перебігом пневмонії анти-

бактеріальну терапію можна завершувати через 3–5 діб 

після досягнення стійкої нормалізації температури тіла 

(однак тривалий субфебрилітет не є ознакою пневмонії), 

зникнення клінічної та/або вираженої регресії рентгено-

логічної симптоматики (але необхідно враховувати, що 

регрес рентгенологічних змін відбувається повільніше, 

ніж регрес клінічних показників). Загалом тривалість 

лікування пневмоній становить 7–10 діб, при тяжких 

формах — 10–14 діб [70–72].

Крім того, лікування хворих на пневмонію слід спря-

мовувати на покращення дренажної функції бронхів 

за допомогою відхаркувальних і муколітичних засобів 

(розчин калію йодиду, ацетилцистеїн, амброксол, бром-

гексин) [70–72]. Також з метою покращення елімінації 

харкотиння використовують масаж грудної клітки та 

дихальну гімнастику [70–72].

Підсумовуючи усе вищенаведене, необхідно наголо-

сити, що ПП є досить частим та загрозливим усклад-

ненням інсульту, що має істотні негативні коротко- та 

довгострокові наслідки для життя й функціонального 

стану пацієнтів. Тому питання профілактики, ранньої 

діагностики та адекватного лікування ПП вимагають 

посиленої уваги як неврологів, так і інших спеціалістів 

терапевтичного профілю, які консультують пацієнтів у 

гострому періоді інсульту.
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ÏÎÑÒÈÍÑÓËÜÒÍÛÅ ÏÍÅÂÌÎÍÈÈ: 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ 

(ÎÁÇÎÐ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ)

Резюме. В статье обсуждаются и анализируются современные 

литературные данные о частоте возникновения постинсультной 

пневмонии, ее негативных краткосрочных и долгосрочных по-

следствиях для функционального состояния и жизни пациентов. 

Проведен обзор основных факторов риска постинсультной 

пневмонии, механизмов ее негативного влияния на течение ин-

сультов, процессы постинсультного восстановления. Освещены 

принципы ранней диагностики, эффективной профилактики и 

адекватного лечения постинсультной пневмонии.

Ключевые слова: пневмония, инсульт, диагностика, профи-

лактика, лечение.
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POST-STROKE PNEUMONIA: 
MODERN PRINCIPLES OF MANAGEMENT 

(LITERATURE REVIEW)

Summary. The article discusses and analyzes the current literature 

data on the incidence of post-stroke pneumonia, its negative impact 

on short-term and long-term consequences in terms of the functional 

state and the life of patients. An overview of the main risk factors for 

post-stroke pneumonia, mechanisms of its negative impact on the 

course of strokes, on the processes of post-stroke recovery has been 

carried out. The principles of early diagnosis, effective prevention and 

adequate treatment of post-stroke pneumonia are considered.

Key words: stroke, pneumonia, diagnosis, prevention, treatment.




