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Важливим фактором, який визначає ефек�

тивність лікування негоспітальної пневмонії

(НГП) є адекватна та своєчасна антибактеріальна

і протизапальна терапія, особливо у хворих з таки�

ми факторами ризику, як зловживання алкоголем,

наркотиками, тютюнопаління та наявність хро�

нічного вірусного гепатиту.

Вибір антибактеріальної терапії у хворих з фак�

торами ризику повинен мати особливі фарма�

кокінетичні характеристики, а саме — високу

біодоступність, низький рівень метаболізму в

печінці, зручність застосування (1 раз на добу),

мінімальний ризик розвитку до них резистент�

ності та безпечність.

Крім того, наявність в усіх хворих хронічного

бронхіту, обумовленого тютюнопалінням, який

супроводжується порушенням бронхоальвеоляр�

ного лаважу доцільним є призначення протиза�

пальних засобів для лікування захворювань

респіраторного тракту.

У зв’язку з цим у даному дослідженні була за�

стосована комплексна антибактеріальна терапія

сучасним респіраторним фторхінолоном III по�

коління левофлоксацином у комбінації з сучас�

ним протизапальним препаратом фенспіридом,

дія якого обмежується респіраторним трактом.

Контролем за ефективністю лікування були

динаміка клініко�рентгенологічних симптомів,

тривалість лікування, динаміка імунологічних по�

казників та цитокінового профілю.

Було всього обстежено та проліковано 112 хво�

рих з клінічними проявами НГП середньотяжкого

і переважно тяжкого перебігу, а також 20 практич�

но здорових осіб (контрольна група).
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Резюме. Розглядаються актуальні проблеми лікування хворих на негоспітальну пневмонію (НГП) з

факторами ризику — зловживання алкоголем, тютюнопаління, наявність в анамнезі вірусного гепати�

ту В або С. Доведена висока ефективність терапії антибактеріальним препаратом левофлоксацином та

протизапальним респіраторним засобом фенспіридом  таких хворих. Висока ефективність  і добра пе�

реносимість цих препаратів дозволяють рекомендувати їх включення до стандартної схеми лікування

хворих  на НГП з факторами ризику, що забезпечить більш сприятливий перебіг захворювання і покра�

щить  результати лікування.

Ключові слова: ефективність, негоспітальна пневмонія, фактори ризику, лікування, левофлоксацин,

фенспірид.
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Резюме. Рассматриваются актуальные проблемы

лечения больных внебольничной пневмонией

(ВП) с факторами риска — злоупотребление алко�

голем, курение, наличие в анамнезе вирусного ге�

патита В или С. Доказана высокая эффективность

терапии антибактериальным препаратом левоф�

локсацином и противовоспалительным респира�

торным средством фенспиридом таких больных.

Высокая эффективность  и хорошая переноси�

мость этих препаратов разрешают рекомендовать

их включение в стандартную схему лечения боль�

ных  ВП с факторами риска, что обеспечит более

благоприятный исход заболевания и улучшит  ре�

зультаты лечения.

Ключевые слова: эффективность, внебольничная

пневмония, факторы риска, лечение,

левофлоксацин, фенспирид.

EFFICACY OF TREATMENT 
OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA 

IN PATIENTS WITH RISK FACTORS
T.D. Voronova

Summary. The actual problems of therapy of commu�

nity�acquired pneumonia (CAP) in patients with risk

factors — alcohol dependence, smoking and history of

viral hepatitis type B or C are described. The high effi�

cacy of therapy with levofloxacin and antiinflammato�

ry respiratory agent fenspirid of patients with CAP with

risk factor is proved. High efficacy and good tolerabi�

lity of these agents allow to recommend their inclusion

in the standard scheme of the therapy of patients with

CAP with risk factor. It will improve clinical outcome

of disease and treatment results.

Key words: efficacy, community�acquired pneumonia,

risk factors, treatment, levofloxacin, fenspirid.
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