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Резюме
В свете часто нерационального использования антибиотиков, 

дальнейшего роста проблемы антибиотикорезистентности возбудите-
лей респираторных инфекций и определенного несовершенства стра-
тегий ведения пациентов с острым и хроническим риносинуситом, 
острым и хроническим бронхитом, обострениями хронического 
обструктивного заболевания легких всегда существует необходи-
мость поиска новых (неантибактериальных) методов лечения, способ-
ных повысить эффективность терапии указанных категорий пациен-
тов. Вероятно, таким методом может оказаться и цитопротекция. 

С целью анализа результаты использования эктоина в качестве 
респираторного цитопротектора проведен обзор научных публика-
ций о применении эктоина в медицинской практике.

Эктоин представляет собой природную молекулу экстремолита, 
усиливающую связки и количество соседних молекул воды, организу-
ющую воду из хаотической жидкости в структурированный Ectoin® 
Hydro Complex, который окружает клетки слизистых защитным слоем 
воды и приводит к барьерной защите слизистой. Натуральная молеку-
ла эктоина обладает противовоспалительными, мембраностабилизи-
рующими и цитопротекторными свойствами. Эктоин применяется для 
барьерной защиты и восстановления слизистой респираторного трак-
та при острых и хронических заболеваниях верхних и нижних дыха-
тельных путей. Эффективность и безопасность эктоина, в том числе 
при продолжительном его использовании, доказаны результатами 
доклинических и клинических исследований.
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CYTOPROTECTIVE THERAPY FOR PATIENTS WITH RESPIRATORY 

PATHOLOGY: PROPERTIES OF EKTOIN
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Abstract
In light of the often irrational use of antibiotics, the growing problem 

of antibiotic resistance of respiratory pathogens and certain imperfections 
in the management of patients with acute and chronic rhinosinusitis, acute 
and chronic bronchitis, exacerbations of chronic obstructive pulmonary 
disease, there is always a need to seek for a new (non-antibacterial) 
methods of treatment to increase the effectiveness of therapy in these 
categories of patients. Probably, cytoprotection may also become one of 
these methods.

Aim — to analyze the results of ectoine use as a respiratory 
cytoprotector.

Material and methods. Analysis of available scientific publications on 
the use of ectoine in medical practice has been done.

Conclusions. Ectoin is a natural molecule of extremolyte that 
strengthens the bonds and the number of neighboring water molecules, 
organizes water from a chaotic fluid into a structured Ectoin® Hydro 
Complex, which surrounds mucous cells with a protective layer of water 
and leads to barrier protection of the mucous membrane. The natural 
molecule of ectoine has anti-inflammatory, membrane-stabilizing and 
cytoprotective properties. Ectoin is used for barrier protection and recovery 
of the mucous membrane of the respiratory tract in acute and chronic 
diseases of the upper and lower respiratory tract. Efficacy and safety of 
ectoine, including its long-term use, werev proved by the results of 
preclinical and clinical studies.
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У світлі часто нераціонального використання антибі-
отиків, подальшого зростання проблеми антибіотикоре-
зистентності збудників респіраторних інфекцій та певної 
недосконалості стратегій ведення пацієнтів з гострим та 
хронічним риносинуситом, гострим та хронічним брон-
хітом, загостреннями хронічного обструктивного захво-
рювання легень завжди існує необхідність пошуку нових 
(неантибактеріальних) методів лікування, які були б 
здатні підвищити ефективність терапії вказаних катего-
рій пацієнтів. Імовірно, таким методом може стати й 
цитопротекція.

Походження та основні властивості молекули 

ектоїну (Ektoin)

Цитопротектори — це речовини (препарати), які 
захищають слизову оболонку, а також стабілізують 

захисні властивості слизової за рахунок підвищення чин-
ників захисту. Дані, які існують на сьогодні, демонстру-
ють запобігання реакцій клітинного стресу в дихальних 
шляхах за допомогою речовини під назвою ектоїн. Він 
добре переноситься клітинами навіть у високих концент-
раціях. При цьому ектоїн може бути перспективною 
речовиною для лікування пацієнтів із захворюваннями 
респіраторної системи, особливо пов›язаними з хроніч-
ним нейтрофільним запаленням легень [1–3].

Ектоїн — це речовина, яка виробляється мікроорга-
нізмами, що живуть у суворих умовах навколишнього 
середовища, таких як екстремальна солоність або сухість 
[14, 20, 25]. У тих мікроорганізмах, він діє як природний 
захисник клітин. Галофільні мікроорганізми, що живуть у 
місцях з високим вмістом іонів солі можуть впоратися з 
таким гіперосмотичним стресом шляхами зміни складу 
мембранних ліпідів і регуляції внутрішньоклітинної кон-
центрації низькомолекулярних розчинених речовин, 
наприклад, за рахунок ектоїну. В результаті цього кліти-
ни здатні підтримувати належну рівновагу осмотичності 




