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Визначення ефективності короткострокової 
небулайзерної терапії при бронхоектазії

ОБҐРУНТУВАННЯ. Частота діагностування бронхоектазії зростає рік у рік, натомість лікування цієї категорії 
пацієнтів на сьогодні є справжнім викликом для практичної медицини, адже єдина наявна міжнародна настанова 
містить тільки дані низької та середньої якості.
МЕТА. Визначити ефективність у хворих на бронхоектазію короткострокової диференційованої інгаляційної терапії 
із застосуванням сальбутамолу (Небутамол®, «Юрія-Фарм»), гіпертонічного розчину натрію хлориду з натрію гіа-
луронатом (Лорде® гіаль, «Юрія-Фарм») і декаметоксину (Декасан®, «Юрія-Фарм»), яка була призначена чотирьом 
різним підгрупам залежно від колонізації мокротиння патогенами та бронхіальної обструкції.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. В одноцентрове проспективне дослідження тривалістю 12 місяців були включені 99 до-
рослих із підтвердженою клінічно значущою бронхоектазією в стабільному стані. Визначалися кількість загострень 
за попередній і наступний після проведеного лікування роки, суб’єктивна оцінка вираженості кашлю та кількості 
мокротиння, добова кількість мокротиння, рівень C-реактивного білка в сироватці крові, виконувалися мікробіоло-
гічне дослідження мокротиння, спірометрія.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Короткострокова персоніфікована інгаляційна терапія бронхолітиком, му-
колітиком і антисептиком у підгрупі пацієнтів з обструкцією та колонізацією дихальних шляхів сприяла зменшенню 
вираженості основних симптомів і в 45,9 % – зниженню сумарного бактеріального навантаження, а в підгрупі па-
цієнтів із колонізацією дихальних шляхів, але без обструкції, забезпечила зменшення вираженості кашлю та зни-
ження сумарного бактеріального навантаження в 76,2 % випадків. Призначена терапія виявилася ефективною щодо 
статистично достовірного зменшення кількості загострень на 43 %.
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Конфлікт інтересів: дослідження виконано за підтримки фармацевтичної корпорації «Юрія-Фарм»

BACKGROUND. While the incidence of bronchiectasis is increasing every year, the treatment of this category of patients 
today is a real challenge for practical medicine, as the only existing guideline contain only low and medium quality data.
OBJECTIVE. To determine the effectiveness of short-term differentiated inhalation therapy with salbutamol 
(Nebutamol®, “Yuria-Pharm”), hypertonic sodium chloride solution with sodium hyaluronate (Lorde® gial, “Yuria-Pharm”) 
and decametoxinum (Decasan®, “Yuria-Pharm”) in patients with bronchiectasis, which was separated the for four different 
subgroups depending on the presence of sputum colonization by pathogens and airways obstruction.
MATERIALS AND METHODS. 99 adult patients with confirmed clinically significant bronchiectasis in a stable condition 
were included in a single-center prospective study lasting 12 months. The number of exacerbations in the previous year 
and the year after treatment, subjective assessment of the severity of cough and sputum, amount of daily sputum, serum 
C-reactive protein level, microbiological examination of sputum, and spirometry were performed.
RESULTS AND DISCUSSION. Short-term personalized inhalation therapy with bronchodilators, mucolytics and 
antiseptics in the subgroup of patients with airway obstruction and colonization reduced the severity of the main symptoms 
and reduced the total bacterial load by 45.9 %, and in the subgroup of patients with airway colonization without airway 
obstruction reduced the severity of cough and the total bacterial load in 76.2 % of cases. Prescribed therapy was effective 
in statistically significant reduction in the number of exacerbations by 43 %.
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