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клінічній практиці, досить широкий. Але найбільше зна�

чення в сучасній медицині, і зокрема в алергологічній

практиці, мають нові макроліди, серед яких особливе

місце займає 14�членний макролід — кларитроміцин (Фро�

мілід® уно).

Препарат Фромілід®уно, який утримує активний ком�

понент кларитроміцину, було розроблено за найсу�

часнiшою фармацевтичною технологією prolonged

release. Фромілід®уно — найбільш збалансований мак�

ролід, наділений стабільно високою біодоступністю, яка

досягає терапевтичної концентрації в сироватці, а також

створює високі внутрішньоклітинні та позаклітинні кон�

центрації. При пероральному прийомі відбувається част�

кове порушення макролідів під дією соляної кислоти

шлунку. Зі всіх препаратів цієї групи Фромілід®уно є най�

менш чутливим до соляної кислоти препаратом. При цьо�

му він наділений кумулятивними властивостями, має

ефективну МІК по відношенню до грам позитивних бак�

терій, низький потенціал розвитку резистентності. 

Фромілід®уно, в порівнянні з іншими макролідами,

має оптимальний спектр дії та більш виражену ефек�

тивність по відношенню до основних патогенів, а також

активність у відношенні до атипових збудників.

Ефективність і безпечнiсть цього препарату у алерго�

логічних хворих підтверджена на практиці в Київському

міському алергоцентрі. Схема лікування включала:

Фромілід®уно, що містить 500 мг кларитроміцину, один

раз на добу на протязі 7 днів. Оцінювали динаміку клініч�

них проявів захворювань, тривалість загострення. Крім

цього, проводили облік побічних явищ по мірі їх виник�

нення, оцінювали переносимість терапії пацієнтами.

Проаналізовано результати лікування 164 пацієнтів у

віці від 22 до 56 років, в тому числі 98 жінок та 66 чолові�

ків. На бронхіальну астму з них страждало 108 чоловік,

що склало 66 % від загального числа хворих; атопічним

дерматитом хворіло 16 чоловік (9,7 %); у 16 (9,7 %) па�

цієнтів спостерігались симптоми алергічного риніту; на

кропив'янку страждали 28 (17 %) хворих. 

Аналіз отриманих результатів свідчив про високу

ефективність даного препарату. Включення Фроміліду ®

Уно в схему лікування таких алергічних станів як важка

бронхіальна астма, атопічний дерматит, хронічна безпе�

рервно рецидивуюча кропив'янка, ускладнений алергіч�

ний риніт сприяло швидкому наступленню клінічного пок�

ращання. Вже на третій день від початку лікування основні

клінічні прояви захворювань значно зменшувалися і

практично припинялися до кінця курсу лікування. 

Проведена терапія призводила до різкого зменшення

симптомів бронхіту у 91 % пацієнтів із бронхіальною аст�

мою. У 83 % пацієнтів із атопічним дерматитом та 76 %

із кропив'янкою висипання повністю регресували. 89 %

пацієнтів із ускладненим алергічним ринітом відмічали

значне покращання самопочуття після закінчення курсу

антибіотикотерапії. 

Проведене лікування супроводжувалось малою час�

тотою побічних ефектів ( в 16 % випадків ), котрі не пот�

ребували припинення лікування.

В цілому терапія переносилась задовільно. У більшос�

ті випадків пацієнти оцінювали переносимість як добру

(87 %) та дуже добру (13 %).

Аналіз проведених результатів дозволив зробити

наступні висновки:

• Стандартна схема антибактеріальної терапії з вико�

ристанням Фроміліду®уно у хворих із алергологічною па�

тологією є безпечною і доступною;

• Лікування із використанням Фроміліду®уно сприя�

ло швидкому настанню клінічної ремісії захворювань;

• Проведена терапія не викликала важких побічних

реакцій, а ті, що спостерігались, були не виражені та не

вимагали відміни препарату;

• Схема лікування із використанням Фроміліду®уно

може з успіхом використовуватись для лікування хворих

на бронхіальну астму, атопічний дерматит, кропив'янку,

ускладнений алергічний риніт.
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ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ 

ФРОМІЛІДУ®УНО В СУЧСАСНІЙ 

ТЕРАПІЇ АЛЕРГІЧНИХ СТАНІВ
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Резюме

Складності антибактеріальної терапії перш за все пов'яза�

ні з різноманіттям збудників захворювань, їх різною чутливістю

і резистентністю до медикаментозних препаратів (навіть в ме�

жах одного виду бактерій) та їх частою зміною, станом макро�

організму (імунний статус, вік, супутні захворювання), важкістю

у виявленні та ідентифікації патогенних мікроорганізмів, час�

тим виникненням змішаної інфекції і. т. д. В алергологічній

практиці все частіше виникає потреба у використанні антибак�

теріальних препаратів. Фромілід®уно займає провідне місце

при лікуванні бронхіальної астми, атопічного дерматиту, кропи�

в'янки, ускладненого алергічного риніту.

THE PRACTICE OF THE USE OF 

FROMILID®UNO IN MODERN THERAPY 

OF ALLERGIC CONDITIONS

OO..  MM..  GGyyrriinnaa,,  PP..  VV..  GGrriisshhyylloo,,  LL..  DD..  VViittyykk

Summary

The difficulties of antibacterial therapy are mainly determined

by variety of pathogens, their different susceptibility (even within

one specie) and variability, the condition of macroorganism (immu�

nity status, age, concomitant diseases), difficult isolation and

identification of pathogenic microorganisms, high prevalence of

mixed infections etc. In allergologist's practice the administration

of antibacterial medications happens more often now. Fromi�

lid®uno occupies leading place in therapy of asthma, atopic derma�

titis, urticaria, complicated allergic rhinitis.




