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БРОНХІАЛЬНА АСТМА ТА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ:
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПЛАЄНСА  

ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ

Т. Р. Уманець

Резюме

У статті представлено сучасний погляд на проблему бронхіаль-

ної астми і алергічного риніту як коморбідної патології у дорослих 

і дітей. Розглянуто концепцію єдиного хронічного алергічного респі-

раторного синдрому. Згідно з міжнародними та національними 

рекомендаціями з ведення хворих із бронхіальною астмою та алер-

гічним ринітом визначено місце неседативних антигістамінних 

препаратів та антилейкотриєнів у лікуванні цієї патології. 

Представлено дані щодо комплаєнсу в лікуванні дітей з бронхіаль-

ною астмою та шляхи його оптимізації. Науково обґрунтовано 

застосування фіксованої комбінації левоцеритизину та монтелу-

касту в лікуванні алергічного риніту та бронхіальної астми у дітей 

та дорослих.
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BRONCHIAL ASTHMA AND ALLERGIC RHINITIS:  
WAY TO OPTIMIZE THE COMPLIANCE  

AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT

Т. R. Umanets 

Summary

The article presents a modern approach to the problem of asthma and 

allergic rhinitis as comorbid disease in adults and children. Considered 

the concept of a single chronic allergic respiratory syndrome. According 

to international and national guidelines for the management of patients 

with asthma and allergic rhinitis the place not sedatives antihistamines 

and antileukotrienes in the treatment of this disease. The data on com-

plience in the treatment of children with asthma and ways to optimize. 

Scientific substantiates the use of fixed-dose combination levocetirisine 

and montelukast in the treatment of allergic rhinitis and asthma in chil-

dren and adults.
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