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КОНТРОЛЬ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ:

ЯК ДОПОМОГТИ ПАЦІЄНТУ СЬОГОДНІ

ТА ЗАХИСТИТИ ЙОГО ЗАВТРА?

Н.Є. Моногарова, Т.В. Кугаєвська, О.В. Семендяєва, 

О.О. Мінаєв, Лє О.Т.А., Т.В. Мороз 

Резюме. Терапія Симбікортом в режимі єдиного інгалятора (SMART) 

для хворих на бронхіальну астму (БА) — найбільш ефективний та сучасний 

метод лікування. З позиції доказової медицини цей метод терапії має пере-

ваги порівняно з використанням високих доз інгаляційних кортикостероїдів 

(ІКС), додаванням 
2
-агоніста тривалої дії до ІКС у низьких дозах, а та-

кож застосуванням фіксованих комбінацій ІКС та 
2
-агоніста подовженої 

дії у високих дозах. На сьогоднішній день не проводилися дослідження пере-

ваг терапії в режимі єдиного інгалятора у стероїд-наївних пацієнтів, що ко-

ристуються тільки 
2
-агоніста короткої дії (БАКД), а також у пацієнтів, 

що використовують системні кортикостероїди. Терапія в режимі SMART 

є недоцільною у пацієнтів, які не хворіють на БА та використовують БАКД 

за відсутності симптомів БА. Саме цей підхід є прос тим та зрозумілим 

для пацієнта, а також забезпечує підтримання поточного контролю та 

достовірне зниження майбутнього ризику тяжких загострень.
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BRONCHIAL ASTHMA CONTROL:

HOW TO HELP THE PATIENT «TODAY»

AND PROTECT HIM «TOMORROW»?

N.E. Monogarova, T.V. Kugayevskaya, O.V. Semendyayeva, 

A.A. Minayev, Le A.T.A., T.V. Moroz 

Summary. Symbiсort Maintenance and Reliever Therapy (SMART) 

is the most efficient and state-of-the-art asthma treatment regimen. From 

the viewpoint of evidence-based medicine this method of therapy has a lot 

of advantages comparing to high ICS dose (2–4 fold increase), addition 

of long-acting 
2
-agonist to ICS in low doses and high doses of ICS/LABA 

fixed combinations. There are no studies on Symbicort SMART benefits in 

steroid-naive patients and those who use systemic corticosteroids. SMART 

therapy is not suitable for those patients who don’t suffer from asthma, 

those who use SABA having no asthma symptoms. This approach is simple 

and clear for patients while it provides current symptoms control as well as 

significant decrease of future exacerbations risk.

Key words: asthma, asthma control, Symbicort.
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