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Резюме
Позалікарняні інфекції нижніх дихальних шляхів (ПІНДШ) пред-

ставляють собою вкрай важливу проблему сучасної медицини. Це 
обумовлено, в першу чергу, значною поширеністю даних захворю-
вань, що займають лідируючі позиції в структурі інфекційної патології 
людини. ПІНДШ характеризуються значною частотою звернень за 
медичною допомогою, великим ризиком госпіталізації, високими 
показниками тимчасової непрацездатності та смертності.

До ПІНДШ відносять гострий бронхіт, позалікарняну пневмонію, 
загострення хронічного бронхіту, хронічного обструктивного захво-
рювання легень і загострення бронхоектазів.

ПІНДШ можуть викликати віруси, бактерії, гриби і найпростіші, 
при цьому провідна роль серед мікроорганізмів, безсумнівно, нале-
жить бактеріальним патогенам.

Основною зброєю в боротьбі з бактеріальними збудниками зали-
шаються антибіотики, що дозволяють щорічно рятувати життя мільйо-
нам пацієнтів з такими грізними захворюваннями, як сепсис, менінгіт, 
остеомієліт, туберкульоз, пневмонія. Вони є найчисленнішою групою 
лікарських засобів, і в деяких країнах використовується понад трид-
цять класів антибіотиків, а кількість оригінальних препаратів, не раху-
ючи генериків, перевищує двісті.

В огляді викладено сучасні принципи антибактеріальної терапії 
хворих ПІНДШ, дана характеристика класів антибактеріальних засобів, 
особливо макролідів. Основну увагу приділено фармакокінетиці і фар-
макодинаміці азитроміцину, який успішно застосовується в клініці вже 
протягом 30 років. Представлені в огляді відомості літератури дозво-
лили зробити наступні висновки:

– позалікарняні інфекції нижніх дихальних шляхів є глобальною, 
вкрай важливою і до кінця не вирішеною проблемою медицини;

– азитроміцин — це один з найбільш затребуваних і відповідних 
антибіотиків для лікування хворих з легкими позалікарняними інфек-
ціями нижніх дихальних шляхів в амбулаторній практиці;

– азитроміцин має унікальну фармакокінетику, що дозволяє про-
водити короткі триденні курси терапії у хворих з легкими позалікарня-
ними інфекціями нижніх дихальних шляхів в амбулаторній практиці;

– азитроміцин — ефективний і безпечний у хворих з позалікарня-
ними респіраторними інфекціями;

– азитроміцин відрізняє дуже висока комплаєнтність хворих з 
позалікарняними інфекціями нижніх дихальних шляхів.
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Abstract
Community-acquired lower respiratory tract infections (CALRTI) is a 

challenging problem of modern medicine. This is explained mainly due to 
high prevalence of these disorders, holding the first place in the structure 
of infection diseases. CALRTI are characterized by extensive healthcare 
resource utilization, high risk of hospitalization, disability and mortality.

CALRTI include acute bronchitis, community-acquired pneumonia, 
and exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease, bronchiectasis 
and asthma. 

CALRTI are caused by viruses, bacterial, fungi and protea, still the 
leading pathogens are, doubtlessly,  bacteria.

Antibiotics are the mainstay of LRTI therapy, saving millions of lives 
annually   in patients with serious diseases, such as sepsis, meningitis, 
osteomyelitis, tuberculosis, pneumonia and many others. Antibiotics are 
one of the most numerous class of drugs. More than 30 different classes of 
antibiotics are used in some countries. The number of branded antibiotics, 
not to mention generics, exceeds 200 compounds.

Current approaches to antibacterial therapy of CALRTI are presented 
in this review. The characteristics of the classes of antibacterials, especially 
macrolides, have been described. Special emphasis has been made on 
pharmacokinetics and pharmacodynamics of azythromycin, which has 
been used in clinical practice for more than 30 years. The following 
conclusions have been formulated:

– CALRTI remain one of the emerging problems nowadays;
– azythromycin is one of the most frequently prescribed antibiotics, 

which can be effectively used in treatment of mild CALRTI in out-patients;
– having an outstanding pharmacokinetics, azithromycin allows short 

three-day courses of treatment in out-patients with mild CALRTI;
– azythromycin is effective and safe in patients with CALRTI;
– the compliance of CALRTI patients, taking azythromycin is high.
Key words: community-acquired lower respiratory tract infections, 

antibiotics, macrolides, azythromycin.
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Внебольничные инфекции нижних дыхательных 
путей (ВИНДП) и в ХХI столетии представляют собой 
крайне важную, актуальную и до конца не решённую 

проблему современной медицины, продолжающую 
привлекать пристальное внимание многочисленных 
специалистов [1–3]. Это обусловлено, в первую очередь, 
широкой распространённостью данных заболеваний, 
занимающих лидирующие позиции в структуре инфек-
ционной патологии человека, причём их доля там дости-


