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рапии есть достаточно эффективным и безопасным 

методом лечения пациентов с АР, вызванным ПГ, 

при условии тщательного отбора больных и выполнения 

всех условий ее проведения. В пользу этого свидетель-

ствуют позитивные клинические результаты при катам-

нестическом наблюдении, которые проявились в сниже-

нии тяжести клинического течения АР, тенденцией 

к уменьшению размеров кожных проб и НПП через год 

после начала ее проведения. Побочные реакции при про-

ведении антимикотической терапии, которые не пре-

пятствовали использованию ее в дальнейшем, отмеча-

лись лишь у 6,06% больных, что дополнительно 

свидетельствовало о высокой эффективности и относи-

тельной безопасности данного метода лечения пациен-

тов с АР на ПГ.

Выводы
Подводя итог результатам исследований, можно отме-

тить следующее:

сочетанная местная антимикотическая и проти-1. 

воллергическая фармакотерапия – это эффектив-

ный метод лечения больных АР на ПГ с присут-

ствием на слизистой оболочке носа грибковой 

флоры. Эффективность данного метода лечения 

АР со средней степенью тяжести течения заболе-

вания по клиническому эффекту составляет 75,8% 

случаев, а по результатам НПП – 63,6%;

местная антимикотическая терапия является без-2. 

опасным методом лечения АР на ПГ с присут-

ствием грибковой флоры в полости носа, частота 

местных побочных реакций при ее проведении 

составляет лишь 6,06% случаев.
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ЕЛІМІНАЦІЙНА ТЕРАПІЯ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ 

З СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ ДО ПЛІСЕНЕВИХ ГРИБІВ

С.М. Пухлік, А.В. Довженко, І.В. Дєдикова

Резюме. У процесі елімінації причинних алергенів у пацієнтів 

з алергічним ринітом на плісеневі гриби, з підтвердженою присут-

ністю грибів на слизовій оболонці носу, стає питання щодо анти-

мікотичної терапії паралельно з традиційними заходами зі змен-

шення їх концентрації у середовищі, яке оточує пацієнта. Показання 

до використання топічних кортикостероїдів розширюються 

за умов контролю відсутності грибів на слизовій оболонці носу чи 

ефективної елімінації їх у результаті антимікотичної терапії. 

Результати даного дослідження свідчать про те, що проведення 

комбінованої місцевої антимікотичної та противоалергічної фар-

макотерапії є достатньо ефективним і безпечним методом ліку-

вання пацієнтів з алергічним ринітом, викликаним плісеневими 

грибами, за умови ретельного відбору хворих та дотримання всіх 

умов її проведення.

Ключові слова: алергічний риніт, грибкова флора, місцева анти-

мікотична терапія.

ELIMINATION THERAPY OF ALLERGIC RHINITIS 

WITH SENSIBILIZATION TO FUNGUS

S. Puchlic, A. Dovzhenko, I. Dedikova

Summary. Significant allergic is caused in process eliminating beside 

patient with allergic rhinitis on grow moldy fungus, with confirmed presence 

fungus on mucous shell of the nose, becomes the question about antimucosal 

therapy parallel with traditional action on reduction of the concentrations 

them in surrounding patient to ambience. The evidences to using topic dagger 

enlarge at condition of the checking the absence fungus on mucous nose, or 

efficient eliminating them in the course of antimucosal therapy. The results of 

our study are indicative of that that undertaking combined local antimucosal  

and antiallergic therapy there is it is enough efficient and safe method of the 

treatment patient with allergic rhinitis, caused grow moldy fungus at 

condition of the careful selection sick and hold all conditions of its 

undertaking.

Key words: allergic rhinitis, mucous flora, topic antimucosal therapy.
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