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Обґрунтування. Респіраторна алергія — це 
група захворювань дихальної системи, найчастіши-
ми з яких є бронхіальна астма (БА) та алергійний 
риніт. Особи з обтяженим алергологічним анамне-
зом більш схильні до гострих респіраторних вірус-
них інфекцій (ГРВІ), і навпаки, різного роду інфек-
ції відіграють важливу роль у загостреннях алергії. 
Станом на сьогодні відомо більше 200 вірусів, здат-
них уражати дихальну систему та ЛОР–органи. У 
дітей ГРВІ мають місце утричі частіше, ніж у дорос-
лих. Причинами цього є незрілість імунної систе-
ми, відсутність імунного досвіду, короткочасність 
противірусного імунітету та висока контагіозність 
вірусів.

Мета. Визначити особливості спільного патоге-
незу ГРВІ та алергічних хвороб у дітей та з’ясувати 
раціональні підходи до лікування.

Матеріали та методи. Аналіз сучасних літера-
турних даних з цього питання.

Результати та їх обговорення. Мінімальне пер-
систуюче запалення у дітей з алергією клінічно не 
проявляється, однак, активується при алергенній 
провокації. Загострення також можуть спричини-
ти збудники ГРВІ. Крім того, самі ГРВІ індукують 
зростання вмісту імуноглобулінів Е із розвитком 
або погіршенням алергічних проявів. Огляд 162 
наукових публікацій, присвячених вірус–індукова-
ній астмі, показав, що найбільш вагомими її під-
ґрунтями є генетична схильність та розлади функ-
ціонування вродженого та набутого імунітету. 
Показано, що висока частота ГРВІ у дитинстві 
корелює із підвищеним ризиком БА у подальшому. 
Найчастіша причина респіраторних інфекцій ниж-
ніх дихальних шляхів (бронхіолітів) у дітей — це 
респіраторно–синцитіальний вірус (РСВ). Інфекція 
РСВ у ранньому дитячому віці збільшує схильність 
до БА. Описані також гени, спільні для цих двох 
захворювань. Загалом, рецидивуючі ГРВІ асоцію-
ються з атопічними захворюваннями, сприяють 

посиленню імунних розладів, призводять до підви-
щеної сенсибілізації організму. ГРВІ властива 
селективність: так, риновіруси уражають переваж-
но слизову оболонку носа, РСВ — бронхи та брон-
хіоли, вірус грипу — трахею, аденовірус — кон’юнк-
тиву та лімфоїдну тканину, вірус парагрипу — сли-
зову оболонку гортані. 

Одним із поширених ГРВІ є гострий бронхіт — 
найчастіша причина зловживання антибіотиками. 
Альтернативою антибіотикотерапії у даному випад-
ку виступає інгаляційне застосування стерильного 
розчину декаметоксину (Декасан, «Юрія–Фарм»), 
який є бактерицидним та противірусним і, у зв’язку 
з топічною дією, безпечним. Декаметоксин взаємо-
діє з фосфоліпідами клітинних мембран та сприяє 
лізису клітинної стінки бактерій. Вірицидна дія реа-
лізується шляхом з’єднання з ліпідами суперкапсиду 
та порушення цілісності вірусу. Переваги інгаляцій-
ного введення полягають у точній місцевій дії, що 
особливо важливо для дітей з обтяженим алергіч-
ним анамнезом; високій ефективності та швидкості 
настання ефекту; безпеці (відсутність підсолоджува-
чів, барвників, ароматизаторів). Рандомізоване від-
крите порівняльне дослідження стандартної терапії 
у поєднанні з Декасаном у дітей віком 12–18 років з 
бронхітом у фазі загострення порівняно із стандарт-
ною терапією виявило, що Декасан пришвидшував 
зменшення температури тіла та вираженості кашлю. 

Висновки
1. ГРВІ та алергічні захворювання часто виступа-

ють коморбідними станами. 
2. Схильність до алергії провокує ГРВІ, а ГРВІ 

сприяє розвитку клінічних симптомів алергії. 
3. ГРВІ — часта причина зловживання антибіо-

тиками. 
4. Застосування інгаляцій декаметоксину (Дека-

сан, «Юрія–Фарм») є доцільним методом лікування 
ГРВІ.
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З ГРВІ НА ТЛІ ОБТЯЖЕНОГО АЛЕРГОЛОГІЧНОГО 
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Background. Respiratory allergy is a group of respiratory diseases. Bronchial asthma (BA) and allergic rhinitis are the most 
often representatives of this group. Patients with allergy anamnesis are more prone to the acute viral respiratory infections 
(AVRI) and, vice versa, various infections play an important role in allergy exacerbations. At the moment we know more 
than 200 viruses, able to affect the respiratory system and ENT (ear–nose–throat) organs. In children AVRI are thrice 
more frequent than in adults. It can be explained by the immune system immaturity, absence of immune experience, short 
duration of antiviral immunity and high contagiousness of viruses. The aim. To define the peculiarities of shared patho-
genesis of ARVI and allergic diseases in children and to reveal the reasonable approaches to their treatment. Materials and 
methods. Analysis of modern literature data on this topic. Results and discussion. Minimal persistent inflammation in 
children with allergy does not have clinical symptoms, but it can activate in case of allergen provocation. Exacerbations 
can be also caused by ARVI pathogens. A part from that, ARVI induce the increase of immunoglobulins E together with 
appearance or worsening of the allergic manifestations. The review of 162 scientific publications, dedicated to the virus–
induced asthma, showed that the most significant backgrounds of this disease include genetic predisposition and innate 
and acquired immunity disorders. It was shown that high frequency of ARVI in childhood correlates with the increased 
risk of BA in future. Respiratory syncytial virus (RSV) is the most often cause of bronchiolitis in children. RSV infection 
in early childhood increases the predisposition to BA. There are also some genes, shared by both of these diseases. In 
general, recurrent ARVI are associated with the atopic diseases. They also increase the immune disorders and lead to the 
increased organism sensibilization. ARVI are selective diseases: rhinoviruses affect nasal mucous membrane, RSV — 
bronchi and bronchioles, influenza virus — trachea, adenovirus — conjunctiva and lymphoid tissue, parainfluenza virus 
— the mucous membrane of the larynx. Acute bronchitis is one of the most frequent ARVI and the most frequent cause 
of antibiotics abuse. Inhalations of sterile decamethoxinum solution (Dekasan, «Yuria–Pharm») can be the other option 
of treatment. Dekasan is bactericidal and antiviral, and, due to its topical action, it is safe. Decamethoxinum interacts with 
cell membrane phospholipids and facilitates the lysis of bacterial cell wall. Viricidal effect is due to the decamethoxinum 
connection to the supercapside lipids and violation of the virus integrity. Inhalational route of drug administration has 
some advantages: the exact local effect, which is especially important for the children with the allergy anamnesis; high 
effectiveness and fast effect; safety (absence of sweeteners, coloring and flavoring agents). Randomized open–label com-
parative study of standard therapy together with Dekasan in children aged 12–18 years with bronchitis in comparison to 
standard therapy only revealed that Dekasan sped up the decrease of body temperature and cough. Conclusions. 1. ARVI 
and allergic diseases often coexist in one patient. 2. Predisposition to allergy provokes ARVI, and ARVI stimulates the 
appearance of allergy clinical symptoms. 3. ARVI is an often cause of antibiotic abuse. 
4. Inhalations of decamethoxinum (Dekasan, «Yuria–Pharm») is areas on able method of ARVI treatment.
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