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Негоспітальна пневмонія (позалікарняна, роз�

повсюджена, амбулаторна, далі НП) — належить
до групи гострих неспецифічних інфекційних за�
хворювань та характеризується ураженням ниж�
нього відділу дихальних шляхів із залученням до
запального процесу альвеол. Діагноз НП є визна�
ченим за наявності у хворого рентгенологічно
підтвердженої вогнищевої інфільтрації легеневої
тканини та не менше 2 клінічних ознак: гострий
початок захворювання з температурою тіла вище
38 °С, кашель з виділенням мокротиння, фізи�
кальні ознаки, лейкоцитоз (більше 10�109/л)
та/або паличкоядерний зсув (більше 10%) [1]. 

НП щорічно розвивається у 1,5% населення
світу, в розвинутих країнах захворюваність скла�
дає від 3,6 до 16 на 1000 осіб [9, 14]. У США
щорічно діагностують близько 3–4 млн хворих на
НП, з яких близько 30–40% госпіталізують,
а 50–70% пацієнтів лікують амбулаторно. Ле�
тальність серед них становить 1–5% [14, 15]. В Ук�

раїні в 2000–2009 рр. захворюваність дорослих на
НП становила 3,9–4,5 випадку на 1000 населення
[1]. За етіологією пневмонію розділяють на бак�
теріальну, вірусну, вірусно�бактеріальну, грибкову,
викликану внутрішньоклітинними збудниками
(хламідії, мікоплазми, легіонели) та ін. 

Велике значення в розвитку пневмонії відігра�
ють віруси, особливо в період епідемії грипу, част�
ка яких може складати від 8,6 до 35% [5, 10].  Як
відомо, більше 800 років, з часу першої історично
зафіксированої епідемії грипу (1173 р.) до другої
половини XIX сторіччя, вчені не відносили його до
контагіозних захворювань. Тільки в 1931–1933 рр.
англійські вчені Шоуп, Сміт, Ендрюс та Лейдлоу
виділили вірус, який ми сьогодні вважаємо збуд�
ником грипу. Перша пандемія сторіччя, так звана
«іспанка» (1918–1919 рр.), була викликана вірусом
серотипу Н1N1, друга — Азійського грипу — віру�
сом Н2N2; третя — Гонконгського грипу (1968 р.)
— вірусом Н3N3; остання четверта — Російського
грипу (1977 р.) — знову вірусом Н1N1 [10]. З ме�
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Резюме. У статті наведені результати обстеження та лікування 100 хворих на негоспітальну пневмонію
нетяжкого перебігу. Особливу увагу приділено результатам лікування з використанням індуктора
інтерферону тілорон (Лавомакс). Аналіз результатів проведеного дослідження підтверджують, що
використання препарату Лавомакс в комплексній терапії пацієнтів з негоспітальної пневмонією
вірусної етіології дає можливість зменшити термін прояву інтоксикаційного синдрому.
Ключові слова: негоспітальна пневмонія, вірусні збудники, тилорон.
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Резюме. В статье приведены результаты обследо�
вания и лечения 100 больных внебольничной
пневмонией нетяжелого течения. Особое внима�
ние уделено результатам лечения с использовани�
ем индуктора интерферона тилорон (Лавомакс).
Анализ результатов проведенного исследования
подтверждают, что использование препарата Ла�
вомакс в комплексной терапии пациентов с вне�
больничной пневмонией вирусной этиологии по�
зволяет уменьшить длительность проявления ин�
токсикационного синдрома.
Ключевые слова: внебольничная пневмония,
вирусные возбудители, тилорон.

USING LAVOMAX IN COMPLEX TREATMENT OF
PATIENTS WITH NON SEVERE COMMUNITY-

ACQUIRED PNEUMONIA
K.A. Goncharov 

Resume. The results of examination and treatment of
100 patients with no severe community�acquired
pneumonia. Particular attention is paid to the results of
treatment with interferon inducer Tilorone (Lavomax).
Analysis of the results of the study confirm, that the use
of the drug Lavomax in the treatment of patients with
community acquired pneumonia of viral etiology can
reduce the term manifestations of intoxication syn�
drome.
Key words: community�acquired pneumonia, viral
pneumonia, tiloron.
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