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по требують: перегляду діагнозу (диференціальної діа -

гностики), оцінки комплаєнсу, пошуку додаткових про-

вокаційних чинників та супутньої патології. 

Фактори, що сприяють розвитку тяжко контрольова-

ної БА [6]:

• погана прихильність до лікування;

• психосоціальні фактори (необхідно оцінити психо-

логічний стан дитини та її батьків);

• запальний профіль дихальних шляхів (оцінка еози-

нофілів в індукованому мокротинні з метою моніторин-

гу терапії ГКС).

Алергенспецифічна імунотерапія (АСІТ). АСІТ прово-

диться дітям старше 5 років (можливе призначення 

з 3 років), хворим на атопічну БА переважно легкого і 

середньотяжкого перебігу, лише лікарем алергологом 

в амбулаторних умовах в обладнаному для цього кабінеті 

або в умовах спеціалізованого стаціонару (початковий 

етап, прискорений метод парентеральної АСІТ).

АСІТ знижує ризик:

- полісенсибілізації у моносенсибілізованих дітей;

- виникнення БА у дітей з алергічним ринітом; 

- формування БА у дітей із сезонною алергією.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Т. Р. Уманец

Резюме. В статье изложены современные принципы лечения 

бронхиальной астмы у детей. Представлены характеристика и 

принципы назначения основных фармакологических групп препара-

тов, которые используются в базисной терапии бронхиальной 

астмы у детей. 
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MODERN PRINCIPLES OF BASIC THERAPY BRONCHIAL 

ASTHMA IN CHILDREN

T. R.Umanets

Summary. The article describes the modern principles of treatment of 

bronchial asthma in children. The characteristics and principles of 

prescription are given for the main pharmacological groups of drugs that are 

used in the basic treatment of bronchial asthma in children. 
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Таблиця 3 

Критерії рівнів контролю БА

Характеристика Контрольована БА 

(все перераховане)

Частково контрольована 

(наявність прояву 

будь-якої ознаки 

протягом тижня)

Неконтрольована БА

Денні симптоми Немає 

(≤2 епізодів на тиждень)

>2 на тиждень Наявність 3 та більше ознак 

частково контрольованої БА 

протягом тижня
Обмеження активності Немає Є – будь-якого прояву 

Нічні симптоми/ 

пробудження

Немає Є – будь-якого прояву

Потреба в препаратах 

невідкладної допомоги

Немає 

(≤2 епізодів на тиждень)

>2 на тиждень

Показники функції легень 

(ПОШвид або ОФВ1)*

Норма <80 % від належної 

величини (або найкращого 

показника для даного 

пацієнта)

Загострення Немає Одне або більше на рік** Будь-який тиждень 

із загостренням**

Примітки: * – спірометрія не є надійним методом дослідження у дітей до 5 років; ** – кожне загострення потребує негайного перегляду базисної терапії та оцінки її 

адекватності, за визначенням розвиток загострення свідчить про те, що БА не контрольована; ПОШвид – пікова об’ємна швидкість видиху; ОФВ1 – об’єм форсованого 

видиху за 1 секунду.
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