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ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ
Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії у 229 дітей віком
5–10 років з клінічно вираженими симптомами БА.
Тривалість дослідження становила 6 міс. Пацієнти
отримували будесонід по 200 мкг 2 рази на добу
(період лікування високими дозами) протягом 2 міс.
і будесонід по 100 мкг 2 рази на добу протягом 4 міс
(період підтримуючої терапії). Терапевтичний ефект
препарату в обох групах був еквівалентним. Проте
Ізіхейлер продемонстрував менший вплив на концентрації вільного кортизолу та співвідношення
вільного кортизолу та креатиніну сечі, порівняно з
Турбухалером. Крім того, зафіксовано статистично
достовірну затримку росту у групі дітей, які застосовували Турбухалер, порівнюючи з групою дітей, які
застосовували Ізіхейлер (p = 0,0028). Зниження вмісту кортизолу в сечі та незначне уповільнення
зростання групи дітей, які використовують
Турбухалер, було проявом системного ефекту будесоніду, що, найімовірніше, пов’язано з особливостями доставкового пристрою [9, 33].
В Україні представлені 3 лікарських засоби з
доставковим пристроєм Ізіхейлер — Буфомікс
Ізіхейлер 160/4,5 мкг, що дозволений для використання дітям віком від 12 років, Будесонід Ізіхейлер

200 мкг та Формотерол Ізіхейлер 12 мкг, які можна
призначати дітям старше 5 років. На сьогодні GINA
2021 рекомендує для базисної та симптоматичної
терапії БА застосування комбінованого препарату
ІКС-формотерол, яким є Буфомікс Ізіхейлер, 1 доза
якого містить будесоніду 160 мкг і формотеролу
фумарату дигідрату 4,5 мкг [6-8].
Отже, згідно з GINA 2021 для дітей віком до 3
років перевагу слід надати ДАІ зі спейсером та лицевою маскою. Альтернативу становить небулайзер з
лицевою маскою. Для дітей віком 4-5 років краще
рекомендувати ДАІ зі спейсером та мундштуком.
Альтернатива — небулайзер з мундштуком або
лицевою маскою чи ДАІ зі спейсером та лицевою
маскою. Дітям старше 5 років вже можна перейти з
ДАІ на ПІ, серед яких Ізіхейлер найбільш відповідає
вимогам до «ідеального інгалятора». Він легкий та
зручний у використанні, подібна до ДАІ конструкція сприяє прихильності та правильному використанню, має відповідні аеродинамічні характеристики випущеної дози, безпечну й ефективну доставку
препарату. Ізіхейлер представлений в Україні у
вигляді монопрепарату формотеролу та будесоніду,
а також — їх комбінації.

SUBTLETIES OF USING INHALATION DEVICES IN PEDIATRIC
PRACTICE
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Abstract. Inhalation therapy plays an important role in the treatment of a number of respiratory diseases. Due to the
direct delivery of drugs to the respiratory tract, the development of systemic side effects is minimized, which is extremely
important for pediatric patients. Today, inhalation therapy is the basic method of treating bronchial asthma. But about
1/3 of patients with bronchoobstructive diseases perform inhalations with serious technical errors. As a result of improper
inhalation technique, the drug enters the respiratory tract in insufficient quantities, which leads to poor disease control
and frequent exacerbations. Particular difficulties in the use of inhalation devices arise in pediatric practice. Children
under 3 years of age are usually unable to perform specific breathing maneuvers. Therefore, for children under 5 years of
age, the best choice among delivery devices is metered-dose inhaler (MDI) with a valve spacer. An alternative method of
drug delivery is nebulizer therapy. Children older than 5 years can already use dry powder inhalers (DPI). This literature
review presents the classification and types of DPI, considers their main technical characteristics, the criteria of the “ideal”
delivery device. Based on the literature, it is established that the most optimal inhalation device for children older than 5
years is Easyhaler, which has a number of advantages. It is easy to use. The MDI-like design contributes to the commitment
and correct, without technical errors, use of the inhaler. Easyhaler has the appropriate aerodynamic characteristics of the
released dose, safe and efficient delivery of the drug.
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