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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНОГО 

РИНІТУ ТА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, М. О. Полянська, 
В. І. Ігнатьєва 

Резюме
В статті наведені спільні та відмінні риси алергічного риніту 

(АР) та бронхіальної астми (БА). Приведений огляд досліджень 

щодо ефективності та безпечності застосування антигістамін-

них засобів (левоцетиризину), модифікаторів лейкотрієнів (монте-

лукасту), їх комбінації в терапії хворих з АР, в комплексній терапії 

хворих з поєднаною патологією – АР та БА. Сприятлива фарма-

кокінетика, високий профіль безпечності, доступна для пацієнтів 

будь-якого віку проста та безпечна технологія лікування роблять 

такі комбіновані препарати вельми привабливими в широкій медич-

ній практиці для лікування не тільки АР, але і в складі комплексної 

терапії у хворих з поєднаною патологією – БА та АР, забезпечу-

ючи одночасний вплив на симптоми обох захворювань.

Ключові слова: алергічний риніт, бронхіальна астма, лікування. 
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COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF ALLERGIC 

RHINITIS AND BRONCHIAL ASTHMA 

Y. I. Feshchenko, L. A. Iashyna, M. A. Polianska, 
V. I. Ignatieva 

Summary
The article presents the common features of allergic rhinitis and asthma. 

Adjusted review of studies on the efficacy and safety of the use of antihis-

tamines (Levocetirizine), leukotrienes modifiers (Montelukast) combina-

tion therapy of patients with allergic rhinitis, in the treatment of patients 

with combined pathology – allergic rhinitis and asthma. Favorable phar-

macokinetics and high safety, profile, available for patients of all ages, 

easy and safe technology of treatment make such a combination of drugs 

very attractive in broad medical practice to treat not only the AR, but 

in the complex treatment of patients with combined pathology – asthma 

and AR, providing simultaneous effects on symptoms of both diseases.
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