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ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

БРОНХООБСТРУКТИВНОГО 

СИНДРОМУ У ДІТЕЙ І СУЧАСНІ  

МОЖЛИВОСТІ НЕВІДКЛАДНОЇ ТЕРАПІЇ 

О. М. Охотнікова

Резюме. У статті розглянуто особливості патогенезу та перебігу 

бронхообструктивного синдрому (БОС) у дітей. Автор підкреслює, що 

для купірування гострого БОС інфекційного або алергічного генезу 

у дітей раннього віку необхідне комплексне застосування медикаментів, 

що діють на всі значимі ланки патогенезу бронхообструкції (бронхо-

спазм, запалення, порушення евакуації секрету) з урахуванням їх безпо-

середнього механизму дії та вікових особливостей дитини. В якості 

бронхолітичного засобу невідкладної допомоги препаратом вибору є 

Беродуал розчин для інгаляцій — на даний момент єдина фіксована 

комбінація бронхолітиків в Україні для використання через небулайзер, 

що має високу ефективність і безпечність, дозволена для призначення 

дітям з перших місяців життя. Препарат є сумісним з одночасним 

застосуванням інших патогенетично обгрунтованих медикаментів – 

інгаляційних глюкокортикостероїдів і муколітиків.
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PATHOGENETIC FEATURES OF BRONCHIAL

OBSTRUCTION SYNDROME IN CHILDREN AND

POSSIBILITIES OF EMERGENCY TREATMENT

H. N. Ohotnikova

Summary. The article discusses the features of the pathogenesis and course 

of bronchial obstruction syndrome (BOS) in children. Author stresses that BOS 

to relieve acute infectious or allergic genesis in young children requires a com-

prehensive application of drugs acting on all the important pathogenesis of 

bronchial obstruction (bronchospasm, inflammation, impaired evacuation of 

secretions), in view of their direct mehanyzmu osobdyvostey and age of the 

child. As a means of emergency bronchodilator drug of choice is Berodual solu-

tion for inhalation - the only one at the moment, a fixed combination of bron-

chodilators in Ukraine for use by nebuliser, which has high efficiency and 

safety, authorized to assign the children of the first months of life. The drug is 

compatible with the simultaneous use of other pathogenetic based medicine - 

inhaled corticosteroids and mucolytics.
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