22

ОРИГІНА ЛЬНІ СТАТ ТІ
РОЛЬ эТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА сукцинатА В улучшении качества жизни
больных БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМой

Л.М. Курик
Резюме
Качество жизни – один из важных и самостоятельных параметров, который в практике ведения больных бронхиальной астмой (БА) необходимо оценивать наряду с функциональными показателями. Сегодня уже является безоговорочным тот факт, что одним из патогенетических механизмов неконтролируемости БА, несомненно, является оксидантный стресс, который может быть критическим фактором
развития астмы и запускать каскады различных внутриклеточных сигнальных путей, что приводит к нарушению иммунологической толерантности и усилению аллергического воспаления. Своевременный контроль оксидантного стресса соответствующими методами имеет
решающее значение для эффективного управления астмой. Поэтому очень важным является разработка и внедрение новых методов восстановления физической активности с целью улучшения качества жизни больных БА. В проведенной работе проводилось изучение эффективности этилметилгидроксипиридина сукцината на фоне базисной терапии периода ремиссии для повышения анаэробной выносливости, что позволит улучшить контролируемость течения, а следовательно, и качество жизни данной категории больных.
Результаты. Сразу после проведенного лечения этилметилгидроксипиридина сукцинатом была получена достоверная положительная динамика по сравнению с началом наблюдения, а именно: физическая активность (РА) нормализовывалась с (61,5 ± 1,6) до (71,9 ± 1,3) балла;
показатель роли физических проблем (PR) – с (44,3 ± 1,8) до (49,3 ± 1,8) балла; эмоциональных проблем (EP) – снижался с (84,6 ± 1,6)
до (78,3 ± 1,8) балла; показатели ментальной сферы: «жизнеспособность» (MS) – нормализовался с (48,7 ± 1,5) до (48,7 ± 1,5) балла,
«психическое здоровье» (MH) – с (48,2 ± 2,1) до (53,2 ± 2, 3) балла. Показатель социальной активности (SA) также достоверно возрос –
с (53,8 ± 2,1) до (61,3 ± 1,2) баллa, субъективное восприятие больными БА общего состояния своего здоровья, обозначенное как «общее
здоровье» (GH), составило от (33,2 ± 1,3) до (43,5 ± 1,6) балла. Параметр «Боль» («Pain») оставался без изменений: (35,6 ± 1,6) и (32,4 ± 2,1)
балла соответственно. Положительная динамика сохранялась и через год наблюдения.
Выводы. Применение этилметилгидроксипиридина сукцината на фоне базисной терапии периода ремиссии БА позволяет достоверно
улучшить качество жизни за счет достоверного улучшения физической активности (уменьшение роли физических проблем), уменьшения
эмоциональных проблем (улучшения ментальной сферы за счет жизнеспособности и психического здоровья), нормализации субъективного восприятия больными общего состояния своего здоровья, которая оставалась стабильной в течение всего периода наблюдения, что
дает основания рекомендовать этилметилгидроксипиридина сукцинат для комплексной терапии больных с данной патологией.
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рОЛЬ етилметилгідроксипіридИну сукцинатУ у покращанні якості життя
хворих на бронхіальну астму

Л.М. Курик
Резюме
Якість життя – один з важливих і самостійних параметрів, який у практиці ведення хворих на бронхіальну астму (БА) необхідно оцінювати поряд з функціональними показниками. Сьогодні вже є беззаперечним той факт, що одним з патогенетичних механізмів неконтрольованості БА, безсумнівно, є оксидантний стрес, який може бути критичним фактором розвитку астми і запускати каскади різних
внутрішньоклітинних сигнальних шляхів, що призводить до порушення імунологічної толерантності і посилення алергічного запалення.
Своєчасний контроль оксидантного стресу за допомогою відповідних методів має вирішальне значення для ефективного управління астмою. Тому дуже важливим є розробка і впровадження нових методів відновлення фізичної активності з метою поліпшення якості життя
хворих на БА. У проведеній роботі вивчалась ефективність етилметилгідроксипіридину сукцинату на тлі базисної терапії періоду ремісії для
підвищення анаеробної витривалості, що дасть змогу покращити контрольованість перебігу, а отже і якість життя даної категорії хворих.
Результати. Відразу після проведеного лікування етилметилгідроксипіридину сукцинатом спостерігалась достовірно позитивна динаміка в оцінюваних показниках порівняно з початком спостереження, а саме: фізична активність (РА) нормалізувався з (61,5 ± 1,6) до
(71,9 ± 1,3) бала; показник ролі фізичних проблем (РR) – з (44,3 ± 1,8) до (49,3 ± 1,8) бала; емоційних проблем (ЕP) – знижувався
з (84,6 ± 1,6) до (78,3 ± 1,8) бала; показник ментальної сфери: «життєздатність» (MS) – нормалізувався з (48,7 ± 1, 5) до (48,7 ± 1,5) балa,
«психічне здоров’я» (MH) – з (48,2 ± 2,1) до (53,2 ± 2,3) балa. Показники соціальної активності (SA) також достовірно зростали з (53,8 ± 2,1)
до (61,3 ± 1,2) балa, суб’єктивне сприйняття хворими загального стану свого здоров’я, позначене як «загальне здоров’я» (GH), зросло
з (33, 2 ± 1,3) до (43,5 ± 1,6) бала. Параметр «Біль» («Pain») залишався без змін: (35,6 ± 1,6) і (32,4 ± 2,1) бала відповідно. Позитивна динаміка зберігалася і через рік спостереження.
Висновки. Застосування етилметилгідроксипіридину сукцинату на тлі базисної терапії періоду ремісії БА дає змогу достовірно поліпшити
якість життя за рахунок достовірного поліпшення фізичної активності (зменшення ролі фізичних проблем), зменшення емоційних проблем (поліпшення ментальної сфери за рахунок життєздатності і психічного здоров’я), нормалізації суб’єктивного сприйняття хворими загального стану свого здоров’я, яка залишалася стабільною протягом всього періоду спостереження, що дає основи рекомендувати етилметилгідроксипіридину сукцинат для комплексної терапії хворих з даною патологією.
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