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перебігом кашльової астми є призначення анта�
гоністів лейкотриєнових рецепторів (монтелукаста), і,
при необхідності, як терапія відчаю, використання аг�
ресивної протизапальної терапії — системних корти�
костероїдів.

Як і в терапії класичної астми, призначення β2�
агонистів пролонгованої дії в монотерапії є неприй�
нятним. Що стосується використання теофілінів, кро�
монів та антигістамінних препаратів, то, за даними
літератури, немає переконливих доказів їх позитивно�
го ефекту при кашльовому варіанті бронхіальної аст�

ми. Використання протикашльових препаратів в
якості симптоматичної терапії недоцільно у даної гру�
пи хворих.

Таким чином, лікар, що консультує пацієнта с
хронічним кашлем, повинен запідозрити у хворого
бронхіальну астму. Бронхіальна астма — це гетеро�
генне захворювання, яке перебігає як в класичній, ти�
повій формі, так і має особливий — кашльовий — ва�
ріант. Правильно встановлений діагноз і своєчасна
адекватна терапія дозволяє пацієнту досягти контролю
над симптомами та уникнути ускладнень.
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РРееззююммее

Бронхиальная астма — актуальная проблема здравоохранения. Отсутствие контроля над заболеванием приводит к
значительному ухудшению качества жизни пациентов, инвалидизации, а в части случаев — к смерти больных. Материалы
статьи посвящены особому варианту течения бронхиальной астмы — кашлевой астме. Изложены патогенез, клиническая
картина, особенности диагностики и дифференциальной диагностики кашлевой астмы, а также подходы к терапии этого
заболевания.
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Bronchial asthma is an actual problem of public health. Absence of the disease control results in decrease life quality, disability and
even death of the patients. This article devotes to separate variant of bronchial asthma — cough�variant asthma. Pathogenesis, clini�
cal features, diagnostics and differential diagnostics and the methods of the treatment were expounded.




