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ПЕРЕДМОВА

У сучасній медицині існує безліч не до кінця вирішених проблем, 
до яких, безперечно, належить і пневмонія. Це зумовлено насамперед 
гетерогенністю цього захворювання, причиною котрого виступає ши-
роке коло інфекційних чинників, яке досить швидко доповнюється но-
вими збудниками; складністю й неостаточною визначеністю патогенезу; 
різноманіттям клініко-лабораторних і рентгенологічних проявів; труд-
нощами лікування хворих у зв’язку з постійними мутаціями в геномі 
мікроорганізмів і розвитком їх стійкості до протимікробних засобів; не 
повністю з’ясованими профілактичними підходами тощо. Проте наші 
знання про пневмонію завдяки появі новітніх високоінформативних 
технологій продовжують поповнюватися. Наприклад, застосування мо-
лекулярно-генетичних методів дало змогу пришвидшити та покращити 
етіологічну діагностику захворювання, а широке впровадження різних 
варіантів КТ – виявляти хворих на ранніх етапах розвитку пневмонії, 
ефективніше здійснювати диференційну діагностику з іншими патоло-
гічними станами й точніше оцінювати остаточні зміни після завершен-
ня лікування.

Гетерогенність пневмонії характеризується також наявністю кількох 
видів захворювання, що мають свої особливості в багатьох аспектах ви-
никнення (інфікування), перебігу, діагностики та лікування. Серед них 
найбільш розповсюдженою та клінічно значущою є НП. Саме вона зу-
мовлює високу захворюваність і значний рівень смертності в усьому сві-
ті, її виявляють під час епідемічних і пандемічних спалахів захворюван-
ня та їй, головним чином, присвячені численні міжнародні й національні 
рекомендації з ведення цього контингенту пацієнтів. Ось чому в моно-
графії значна увага приділена докладному аналізу європейських (2011), 
американських (2019), російських (2010, 2014, 2020) і  особливо україн-
ських (2019) рекомендацій. Окрім того, оцінено останні найважливіші 
публікації, присвячені цій проблемі.

Важливе місце в монографії посідає розділ, присвячений етіології 
та патогенезу НП. У ньому акцентується увага на найчастіших пато-
генах цієї патології, наведена їх частота при різних видах захворю-
вання. Сьогодні у світі спостерігається прискіпливе ставлення до 
проблеми зростання антибіотикорезистентності основних збудників 
НП, причому це явище викликає занепокоєння не тільки фахівців 
медицини, але й державних інституцій багатьох країн. Ця проблема, 
безумовно, існує й в Україні, тож у роботі проаналізовано стійкість 
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S. pneumoniae та H.  influenzae до протимікробних препаратів, дослід-
ження котрої в нашій країні виконувалося в рамках міжнародної про-
грами SOAR (Survey of Antibiotic Resistance) та було започатковано авто-
рами цієї монографії.

Вивчення патогенезу НП залишається пріоритетним напрямом до-
сліджень. Цьому сприяло відкриття мікробіому легень, яке поклало по-
чаток зміні наших уявлень про механізми виникнення та розвитку цьо-
го захворювання та, безсумнівно, в підсумку зумовить удосконалення 
підходів до лікування цього контингенту пацієнтів.

ХХI ст. відзначається поступовим збільшенням ролі вірусних чинни-
ків у виникненні НП, про що свідчать відкриття нових збудників (на-
приклад, метапневмовірусів людини, бокавірусів, вірусів грипу  – 
А/H1N1/09 і A/H5N1-avian, коронавірусів – SARS-CоV, MERS-CоV 
і SARS-CоV-2) й істотне зростання частоти респіраторних вірусів у струк-
турі етіології НП. Встановлення такої закономірності стало можливим 
завдяки широкому застосуванню в науковій і клінічній практиці різ-
них форматів ПЛР, ІФА й ІХА. Підвищення значення вірусів у виник-
ненні та розвитку НП підтверджується збільшенням частоти пандемій, 
спричинених респіраторними вірусами. Так, за перші 20 років цього сто-
ліття вже були зафіксовані масштабні спалахи SARS, MERS, пташиного 
та каліфорнійського грипів, а наразі продовжує вирувати COVID-19, 
яка призвела до величезної кризи в усьому світі. Усе це зумо вило до-
цільність висвітлення НП, спричиненої вірусами, особливо вірусами 
грипу та коронавірусами. У відповідному розділі наведено відомості 
про деякі молекулярні механізми й біологічні клітинні взаємодії, а та-
кож концептуальні підходи в діагностиці та лікуванні цієї патології, 
що базуються в тому числі на власному досвіді, оскільки автори мо-
нографії спільно зі співробітниками кафедри вірусології Націо нальної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.  Л.  Шупика МОЗ 
України, котру очолює професор І.  В.  Дзюблик, займаються цією 
проблемою з 2005 р.

Нині нечасто в роботах, присвячених НП, висвітлюються питання 
ведення хворих з імунодефіцитом та аспірацією, тому відповідні роз-
діли, на нашу думку, є доцільними й органічно вписуються в структуру 
монографії.

Автори щиро сподіваються, що наведені узагальнені матеріали 
стосовно НП сприятимуть розширенню уявлень про це захворювання 
та принесуть користь багатьом фахівцям – сімейним лікарям, терапев-
там, пульмонологам, інфекціоністам, спеціалістам з інтенсивної тера-
пії, мікробіологам тощо.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПНЕВМОНІЇ

Й у ХХI ст. пневмонія залишається важливою медико- соціальною 
проблемою, що зумовлено передусім її значною поширеністю, досить 
високими показниками інвалідизації та смертності, а також значними 
економічними втратами внаслідок цього захворювання [1-4].

Пневмонія супроводжує людство від початку його існування й 
досі залишається проблемою громадського здоров’я в усьому світі. 
Згадки про цю хворобу з’явилися вже під час ранньої грецької циві-
лізації. Гіппократ (рис. 1.1), найвидатніша особистість в історії меди-
цини, одним із перших надав опис пневмонії, її симптомів і принципів 
лікування, що практично не змінилися за останні 2,5 тис. років.

Гіппократ народився на  грецькому остро-
ві Кос. Його вважали нащадком легендарно-
го Асклепія – сина бога Аполлона та  німфи 
Короніди. Достовірних даних про життя Гіп-
пократа небагато. Часто інформація про ньо-
го суперечить одна іншій або більше нагадує 
легенди. Гіппократ виріс у  сім’ї лікаря Герак-
літа, котрий разом із  дідом передав сину всі 
свої знання. Пізніше Гіппократ багато подоро-
жував і  навчався медицині в  різних краї нах. 
Згадки про талановитого лікаря з роду Аскле-
пія трапляються в Платона, Аристотеля та Со-
рана Ефеського. Під керівництвом Гіппокра-
та був розроблений перший системний метод 
аналізу деяких захворювань [5]. Окрім цього, 
Гіппократ першим побачив, що хвороба може 

розглядатись як  процес, який складається з  різних стадій. Найнебез-
печнішою стадією він вважав «кризу», під час якої ставало зрозумілим, 
чи видужає пацієнт.

Підхід Гіппократа до встановлення діагнозу пневмонії був перекла-
дений із початкового опису Френсіса Адамса з Великої Британії в 1859 р. 
так [6]: «Гостра лихоманка та болі з одного чи обох боків, кашель під час 
спроб видихання з  мокротинням, яке має білуватий або блідий колір 

Рис. 1.1. Гіппократ 
(460-370 рр. до н. е.)
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і радше є негустою пінистою з червоними вкрапленнями масою чи має 
будь-який інший нехарактерний для загальних випадків вигляд. Коли 
розвиток хвороби досягає апогею, то за відсутності можливості вида-
лення рідини випадок стає невиліковним і далі погіршується. Дихання 
ускладнюється, а сеча стає рідкою та набуває різкого запаху; крім того, 
на  шиї та  голові проступає піт, який є поганою ознакою, зважаючи 
на ядуху, хрипи та жорстокість захворювання, котре прогресує». Гіп-
пократ вважав, що збудником запалення легень є «натхненна запальна 
субстанція».

Гіппократ виказав обґрунтовані судження про запальні хвороби ор-
ганів дихання, зокрема про емпієму плеври як наслідок запалення ле-
гень. Він сприймав цю патологію як динамічний процес, захворювання 
цілого організму. В епоху Середньовіччя уявлення Гіппократа про ціліс-
ність і динамічність захворювання зазнали трансформації. Пневмонію 
вважали місцевим запальним процесом і для лікування застосовували 
масивні кровопускання, що суттєво підвищувало смертність.

Мойсей Маймонід (рис. 1.2), лікар із Кордо-
ви, навів клінічний опис пневмонії, що значною 
мірою відображає описи в сучасних підручни-
ках: «Основними невід’ємними симптомами 
пневмонії є гостра лихоманка, пронизливий 
плевральний біль у боці, поверхневе часте ди-
хання, стрибкоподібний пульс і кашель» [7].

До початку XIX ст. з терміном «пневмонія» 
не  пов’язували конкретне анатомічне та  клі-
нічне поняття. «Лихоманкові грудні хвороби» 
за  переважання того або іншого симптому 
ідентифікували то  як  плеврит, то  як  плев-
ропневмонію чи перипневмонію. Італійський 
лікар і  анатом Джованні Баттіста Морганьї 
(рис.  1.3) вказав на  зв’язок клінічних проявів 

хвороби з патологоанатомічними змінами в органах, тобто аргументу-
вав важливий методологічний принцип специфічності [8].

У 1761 р. австрійський лікар Леопольд Ауенбруггер (рис. 1.4) запро-
понував метод аускультації легень, а  також показав значення в  діаг-
ностиці запалення легень голосового дрижання та рухливості нижніх 
країв грудної клітки [8].

Рис. 1.2. Мойсей Маймонід 
(1135-1204 рр.)
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Рене Лаенек (рис.  1.5) відокремив запалення легень від плевриту 
та вказав на зв’язок між ними й відомими патологоанатомічними дани-
ми. Він визначив патологічну анатомію пневмонії та методи, за допомо-
гою яких ці патологоанатомічні зміни могли бути прослідковані [8].

Видатний реформатор медицини, австрій-
ський патолог Карл Рокитанський (рис.  1.6) 
встановив,  що зміни крові є першим етапом 
розвитку пневмонії, й описав провідну ознаку 
пневмонії, котра виявляється мікроскопічно, – 
фібринозний ексудат в альвеолах [9].

КП вважали застудною хворобою, проте вже 
в 1875 р. відомий німецький клініцист Теодор 
фон Юргенсен (1840-1907 рр.) стверджував, що 
це  інфекційне захворювання [10]. Німецький 
бактеріолог Едвін Клебс (1834-1913 рр.) був пер-
шим, хто виявив бактерії в дихальних шляхах 
померлої від пневмонії людини в 1875 р. [11]. Але 
ще до відкриття пневмокока Сергій Петрович 
Боткін (рис. 1.7) також відносив КП до інфек-
ційних захворювань [8]. У 1885 р. він провів клінічні спостереження за ве-
ликою групою хворих на КП та показав, що не слід штучно знижувати 

Рис. 1.3. Джованні Баттіста 
Морганьї (1682-1771 рр.)

Рис. 1.4. Леопольд 
Ауенбруггер (1722-1809 рр.)

Рис. 1.5. Рене Лаенек  
(1781-1826 рр.)

Рис. 1.6. Карл Рокитанський 
(1804-1878 рр.)
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високу температуру тіла шляхом призначення 
жарознижувальних засобів або купання в хо-
лодній воді, як  це  практикувалося при ліку-
ванні запалення легень у ті часи.

У  1886 р. німець Бернгард Френкель, а  по-
тім австрієць Антон Вексельбаум дійшли вис-
новку,  що головним збудником КП є сумчас-
тий диплокок, а  не  бактерія, описана Карлом 
Фридлендером у 1882 р. [12].

Лише у  80-х рр. XIX ст. крупозне запален-
ня легень виділили в  самостійну нозологічну 
форму. У XX ст. в центрі уваги були питання 
діагностики та лікування пневмонії.

Важливим для сучасного розуміння пневмонії 
стало відкриття в 1881 р. французьким мікробіо-
логом Луї Пастером (рис. 1.8) та американським 

мікробіологом Джорджом Штернбергом (рис. 1.9) бактерії S. pneumoniaе. 
Кожен із них після введення слини хворого на пневмонію кроликам зміг 
виділити подовжені бактерії диплококів – бактерії овальної форми, що тра-
пляються парами. Дані пізніших досліджень дали змогу встановити пато-
генний потенціал бактерії та визначити її як збудника пневмонії в людини.

Наприкінці XIX ст. Ганс Крістіан Грам (рис. 1.10) розробив методику 
фарбування клітинної стінки S. pneumoniaе, відому сьогодні як фарбу-
вання за Грамом, і визначив бактерію як грампозитивну [8].

У ході додаткових досліджень на початку XX ст. була визначена вза-
ємодія фізичної структури бактерій з імунною системою людини. Клі-
тинна стінка S. pneumoniaе інкапсульована – оточена товстим шаром по-
лісахаридів. Цей захисний шар пов’язаний із підвищеною патогенністю 
й обмежує спосіб, яким імунна система може боротися з бактеріями.

Інкапсульовані бактерії можуть бути знищені імунною системою 
лише за  рахунок вироблення антитіл В-клітинами, тому дослідження 
М. Гейдельбергера й О. Ейвері в 1923 р. стали важливими для подальшо-
го розуміння особливостей імунітету та серотипів антитіл.

Наприкінці XIX ст. – на початку XX ст. пневмонія була головною 
причиною смерті внаслідок інфекційного захворювання та третьою 
провідною причиною смерті загалом. Сер Вільям Ослер (рис.  1.11), 

Рис. 1.7. Сергій Петрович 
Боткін (1832-1889 рр.)
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відомий як  «батько сучасної медицини», в  1918 р. оцінив смертність 
і порушення дієздатності внаслідок пневмонії, а також вказав на тубер-
кульоз як на одну з головних причин смертності в той час. Він називав 
пневмонію «другом старих людей», оскільки смерть від неї, на відміну 
від багатьох інших способів померти, часто бувала швидкою та безбо-
лісною [13].

Лікування хворих на пневмонію стало важ-
ливою ініціативою для охорони здоров’я. Саме 
в цей період часу було виявлено багато інфек-
ційних збудників і серйозно роздумували над 
тим, як найкраще з ними боротися та надавати 
допомогу пацієнтам. Невдовзі була розроблена 
нова методика під назвою «антисерумна тера-
пія», й до  1913 р. протипневмококова терапія 
сироваткою крові, якщо її застосовували на по-
чатку прогресування хвороби, могла знизити 
смертність від пневмонії з 25,0 до 7,5 %. Однак 
цей метод лікування був повільним, затратним 
і трудомістким.

У 1930-х рр. винайдено перший антибакте-
ріальний засіб – сульфапіридин. Хоча цей пре-
парат здобув велику популярність і навіть був 

Рис. 1.8. Луї Пастер 
(1822-1895 рр.)

Рис. 1.9. Джордж Штернберг 
(1838-1915 рр.)

Рис. 1.10. Ганс Крістіан Грам 
(1853-1938 рр.)

Рис. 1.11. Вільям Ослер  
(1849-1919 рр.)
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застосований для лікування хворого на бактеріальну пневмонію Вінсто-
на Черчілля в 1942 р., його швидко відмінили після відкриття антибіоти-
ка пеніциліну на початку 1940-х рр.

Застосування антибіотиків для лікування пацієнтів із  пневмонією 
тривало протягом 1900-х рр., але широке використання цих засобів 
призвело до  створення стійких до  пеніциліну штамів S. pneumoniaе,
що викликало значне занепокоєння медичної спільноти. Сьогодні бага-
то збудників пневмонії, особливо ті, що перебувають в умовах лікарні, 
стійкі до всіх, окрім найсильніших, форм антибіотиків.
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РОЗДІЛ II 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

Пневмонія є надзвичайно гетерогенним захворюванням – з  огляду 
як на патогени, так і на відповідь організму. Інфекційний процес, який 
виникає в  результаті інвазії та  надмірного розмноження патогенного 
мікроорганізму в паренхімі легень у поєднанні з порушенням місцевих 
захисних механізмів і продукцією внутрішньоальвеолярного ексудату, 
дає базове визначення пневмонії – гостре інфекційне захворювання, пе-
реважно бактеріальної етіології, що характеризується вогнищевим ура-
женням респіраторних відділів легень і  наявністю внутрішньоальвео-
лярної ексудації (рис. 2.1) [1].

Існує баланс між чинниками, пов’язаними з патогеном (наприклад, 
вірулентність і розмір інокуляту) та з макроорганізмом (стать, вік і су-
путні захворювання), в розвитку й тяжкості пневмонії.

Рис. 2.1. Лівобічна пневмонія

Нормальний стан Пневмонія

О2

Кисень (О2)

Кисень не може досягти потоку 
крові

Рідина заповнює повітряний простір
Альвеоли

Потік крові
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Оскільки пневмонія, за визначенням, є гострим інфекційним захво-
рюванням, уживання означення «гостра» в діагнозі «пневмонія» є зай-
вим, тим більше що термін «хронічна пневмонія» не використовується.

Класифікація пневмонії,  що найповніше відображає особливості 
її перебігу й дає змогу призначити хворому етіотропну терапію, безумов-
но, має ґрунтуватися на етіологічному принципі. Саме на цьому прин-
ципі побудована класифікація пневмонії, наведена в МКХ-10 (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Витяг із МКХ-10
Рубрика Нозологічна форма

J12 Вірусна пневмонія, не класифікована в інших рубриках 
Включено: бронхопневмонія вірусної етіології за винятком грипозної 
J12.0 Аденовірусна пневмонія 
J12.1 Пневмонія, спричинена респiраторно-синцитiальним вірусом
J12.2 Пневмонія, спричинена вірусом парагрипу 
J12.8 Інша вірусна пневмонія 
J12.9 Вірусна пневмонія, неуточнена 
Виключено: вроджений пневмоніт, зумовлений вірусом краснухи (Р35.0) 
пневмонія: 
• аспіраційна: 
• БДВ (J69.0) 
• при анестезії: 
• під час пологів і розродження (О74.0) 
• під час вагітності (О29.0) 
• у післяпологовому періоді (О89.0) 
• новонародженого (Р24.9) 
• при вдиханні твердих речовин і рідин (J69.-) 
• вроджена (Р23.0) 
• при грипі (J10.0, J11.0) 
• iнтерстицiйна БДВ (J84.9) 
• жирова (J69.1)

J13 Пневмонія, спричинена S. pneumoniae 
Виключено: спадкова пневмонія, зумовлена S. pneumoniae  (Р23.6) 
пневмонія, зумовлена іншими видами стрептококів (J15.3-J15.4)

J14 Пневмонія, спричинена H. influenzae 
Виключено: вроджена пневмонія, спричинена H. influenzae (Р23.6)

J15 Бактеріальна пневмонія, що не класифікована в інших рубриках
Включено: бронхопневмонія бактеріальної етіології за винятком 
S. pneumoniae та H. influenzae 
Виключено: хламiдiйна пневмонія (J16.0) 
• вроджена пневмонія (Р23.-) 
• хвороба легіонерів (А48.1)
J15.0 Пневмонія, спричинена K. pneumoniae 
J15.1 Пневмонія, спричинена Pseudomonas spp. 
J15.2 Пневмонія, спричинена Staphylococcus spp. 
J15.3 Пневмонія, спричинена стрептококами групи В 
J15.4 Пневмонія, спричинена іншими стрептококами
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Виключено: пневмонія, спричинена стрептококами групи В (J15.3) 
та S. pneumoniae (J13) 
J15.5 Пневмонія, спричинена E. coli 
J15.6 Пневмонія, спричинена іншими аеробними грамнегативними 
бактеріями 
J15.7 Пневмонія, спричинена M. pneumoniae 
J15.8 Інші бактеріальні пневмонії 
J15.9 Бактеріальна пневмонія невстановленої етіології

J16 Пневмонія, зумовлена некласифікованими в інших рубриках збудниками 
Виключено: орнітоз (А70) 
• пневмоцистоз (В59) 
• пневмонія: 
• БДВ (J18.9) 
• вроджена (Р23.-) 
J16.0 Пневмонія, спричинена Chlamydia spp. 
J16.8 Пневмонія, спричинена іншими встановленими збудниками

J17* Пневмонія при захворюваннях, які не класифіковані в інших рубриках
J17.0* Пневмонія при захворюваннях бактеріальної природи, що 

класифіковані в інших рубриках 
J17.1* Пневмонія при вірусних захворюваннях, які класифіковані 
в інших рубриках 
J17.2* Пневмонія при мікозах 
J17.3* Пневмонія при паразитарних захворюваннях 
J17.8* Пневмонія при захворюваннях, які класифіковані в інших рубриках

J18 Пневмонія без уточнення збудника 
Виключено: легеневий абсцес із пневмонією (J85.1) 
• ураження iнтерстицiйної тканини легень медикаментозного генезу 
(J70.2-J70.4) 
• пневмонія: 
• аспіраційна: 
• БДВ (J69.0) 
• при анестезії (під час): 
• пологів і розродження (О74.0) 
• вагітності (О29.0) 
• у післяпологовому періоді (О89.0) 
• новонародженого (Р24.9) 
• при вдиханні твердих речовин i рідких (J69.-) 
• вроджена (Р23.9) 
• iнтерстицiйна БДВ (J84.9)
• жирова (J69.1) 
• пневмоніт, спричинений дією зовнішніх факторів (J67-J70)
J18.0 Бронхопневмонія, не уточнена 
Виключено: бронхiолiт (J21.-)
J18.1 Дольова пневмонія, неуточнена 
J18.2 Гiпостатична пневмонія, неуточнена 
J18.8 Інша пневмонія, збудник неуточнений 
J18.9 Пневмонія, неуточнена

Примітка: * зазначена пневмонія при захворюваннях, які класифіковані в інших рубриках і які 
не містяться в рубриці «Пневмонія».
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На  жаль, встановити етіологію пневмонії навіть із  використанням 
сучасних мікробіологічних технологій досить складно, тому в багатьох 
країнах використовують класифікацію, що враховує умови виникнення 
захворювання, особливості інфікування тканини легень, а  також стан 
імунної реактивності організму хворого. Це дає змогу з досить високим 
ступенем імовірності передбачити можливого збудника захворювання.

Найбільше практичне значення має поділ пневмонії на негоспітальну 
(набуту поза лікувальним закладом) і госпітальну (нозокоміальну, набу-
ту в лікувальному закладі). Такий поділ не пов’язаний із тяжкістю пере-
бігу захворювання, а єдиним критерієм розподілу є те оточення, в якому 
розвинулася пневмонія (табл. 2.2).

Під НП слід розуміти гостре захворювання, що виникло в позалікар-
няних умовах (або було діагностовано в перші 48 годин від моменту гос-
піталізації) та супроводжується симптомами інфекції нижніх дихаль-
них шляхів (лихоманка; кашель; виділення мокротиння, в  тому числі 
гнійного; біль у грудях; задишка) та рентгенологічними ознаками нових 
вогнищево- інфільтративних змін у легенях за відсутності очевидної діа-
гностичної альтернативи [1].

НП підрозділяють на такі види: 1) НП у пацієнтів без виражених по-
рушень імунітету; 2)  НП у  пацієнтів із  вираженими порушеннями іму-
нітету (з ВІЛ/СНІД або іншими захворюваннями / патологічними стана-
ми); 3) АНП. Крім того, залежно від тяжкості захворювання розрізняють 
НП легкого, середньотяжкого й тяжкого перебігу. Тяжкість НП оцінюють 
клінічно, а також за допомогою критеріїв, наведених у шкалах CRB-65/
CURB-65, у яких вона зазвичай відповідає ризику летального наслідку [2].

НП у пацієнтів із вираженою імуносупресією (особи з ВІЛ-інфекцією; 
вродженими імунодефіцитами; ті, хто одержують хіміотерапію та/або 
імунодепресанти; реципієнти трансплантатів донорських органів і тка-
нин) відрізняється від такої в загальній популяції за етіологією, характе-
ром перебігу, а також прогнозом.

Таблиця 2.2. Класифікація пневмонії [1]
Негоспітальна пневмонія Нозокоміальна пневмонія

1. НП в імунокомпетентних пацієнтів. 
2. НП в імуноскомпрометованих 
пацієнтів:
а) із ВІЛ/СНІД;
б) з іншими захворюваннями / 
патологічними станами. 
3. АНП

1. Власне нозокоміальна пневмонія. 
2. Вентилятор-асоційована пневмонія. 
3. Нозокоміальна пневмонія в 
імуноскомпрометованих пацієнтів: 
а) у реципієнтів донорських органів; 
б) у пацієнтів, які отримують тривалу 
кортикостероїдну/цитостатичну терапію. 
4. Нозокоміальна АП
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РОЗДІЛ III

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

Понад 100 років тому В. Ослер стверджував: «Пневмонія залишаєть-
ся, як і раніше, найсерйознішою гострою хворобою, з якою доводиться 
стикатися лікарям…» [1]. Із медичної точки зору важливо зауважити, що 
значення пневмонії не надто змінилося з часу досліджень В. Ослера.

За рівнем захворюваності та смертності НП посідає провідне місце 
в структурі хвороб людини. Особливо великий тягар відзначається серед 
дітей до 5 років та осіб віком понад 65 років [2-4]. При цьому пневмо-
нія в людей похилого віку набуде додаткового значення у зв’язку з тим, 
що до 2050 р. 20 % населення світу (2,5 млрд) досягне віку ≥ 65 років [5].

Щороку на НП хворіють близько 450 млн людей, що дорівнює при-
близно 7 % населення планети [6]. За даними W. S. Lim і співавторів [7], 
щорічна захворюваність на НП у суспільстві становить 5-11 випадків 
на  1000 дорослих осіб, з яких від 22 до 42 % госпіталізують у стаціо-
нар. Автори зазначили, що серед усіх епізодів інфекцій нижніх дихаль-
них шляхів у дорослих, якими займаються лікарі загальної практики, 
на частку НП припадає 5-12 %. Захворюваність на НП варіює залежно 
від віку: від 1,29 випадку на 1000 осіб віком 18-39 років до 13,21 випадку 
на 1000 осіб віком 55 років.

У різних частинах світу захворюваність на НП має свої відмінності. 
У п’яти країнах Європи (Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина й 
Іспанія) цей показник дорівнював понад 3 млн осіб [8]. Загалом у Європі 
захворюваність на НП оцінюється в 1,07-1,20 випадку на 1000 осіб 
на рік [9]. При цьому серед пацієнтів віком понад 65 років у різ  них 
країнах Європи у 2013 р. її рівень коливався від 7,6 до 14,0 випадку 
на 1000 осіб [10].

Рівень госпіталізації з приводу НП зазвичай нижче за такий захво-
рюваності. Наприклад, у німецькому дослідженні [11] сповіщалося про 
частоту госпіталізації хворих на НП віком ≥ 18 років, яка дорівнювала 
у 2005 та 2006 рр. 2,75 та 2,96 випадку на 1000 населення на рік відповідно.
Захворюваність на НП і частота госпіталізації з приводу цієї недуги були 
вище в чоловіків, аніж у жінок. У дослідженні, виконаному у Великій 
Британії, виявили, що захворюваність на НП становила 1,22 випадку 
на 1000 людино-років (від 1,18 до 1,26) у чоловіків порівняно з 0,93 (0,89-
0,96) у жінок [12], тоді як у дослідженні, проведеному в Данії серед 
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чоловіків і жінок віком > 50 років, сповіщалося про частоту госпіталізації, 
що дорівнювала 4,2 та 3,4 випадку на 1000 людино-років відповідно [13].

Захворюваність на НП зростає з віком і за наявності супутніх хво-
роб [3]. Серед осіб віком ≥ 65 років у Іспанії захворюваність становила 
14,0 випадку на 1000 людино-років (від 12,7 до 15,3) [7]. Водночас за на-
явності супутнього ХОЗЛ цей показник підвищувався до 22,4 випадку 
(21,7-23,2) на 1000 людино-років: 23,1 (22,1-24,2) та 21,4 (20,4-22,5) у чоло-
віків і жінок відповідно [14].

Висока захворюваність також зареєстрована в пацієнтів з ослабле-
ним імунітетом. Так, в Іспанії серед осіб із ревматичними хворобами, 
котрі отримували антагоністи TNF, захворюваність на НП дорівнювала 
5,97 випадку (4,87-7,25) на 1000 пацієнто-років [15]. Таку саму закономір-
ність встановлено у Франції за наявності супутньої ВІЛ-інфекції: 
захворюваність на НП – 12,0 випадку (9,9-14,0) на 1000 пацієнто- 
років [16].

У 2-4 рази підвищують ризик розвитку НП такі стани, як хронічні ле-
геневі та серцево-судинні захворювання, цереброваскулярна патологія, 
хвороба Паркінсона, епілепсія, деменція, дисфагія, ВІЛ, хронічні захво-
рювання печінки та нирок [9].

За даними A. P. Walden і співавторів [17], від 1,2 до 10 % госпіталізо-
ваних пацієнтів із НП потребують лікування у ВІТ. Частота НП зрос-
тає з віком, і більш ніж 90 % смертей, пов’язаних із тяжким перебігом 
пневмо нії, спостерігають у пацієнтів віком понад 70 років. У хворих, 
які спрямовані до ВІТ, 28-денна смертність становить приблизно 17 %. 
Її рівень підвищується до 24,4 % серед пацієнтів із потребою в проведенні 
інвазивної ШВЛ і до 28,8 % – у разі виникнення септичного шоку. На рівень 
смертності в пацієнтів молодого віку вагоміший вплив здій снює тяжкість 
перебігу інфекції, а не наявність супутніх захворювань. Навіть за відсутно-
сті супутніх захворювань тяжкий перебіг НП пов’язаний із надмірним рів-
нем смертності в наступні роки серед тих, хто вижив, незалежно від віку.

НП непропорційно вражає людей дуже раннього чи старечого віку, 
з щорічною захворюваністю від 9,2 до 33 випадків на 1000 осіб (людино-
років) [18, 19]. Із 878 тис. дорослих віком понад 45 років, які були госпі-
талізовані з діагнозом НП у 2010 р., 71 % були віком понад 65 років, 
а від 10 до 20 % – потребували спрямування до ВІТ [18, 20, 21]. Одна тіль-
ки пневмококова пневмонія була причиною 866 тис. амбулаторних від-
відувань у 2004 р. [22].

Пневмонія має величезний вплив на систему охорони здоров’я Європи 
загалом і Великої Британії зокрема, що пов’язано з високим рівнем по-
казників госпіталізації та терміну перебування в стаціонарі. Частота 
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інвазивної пневмококової НП у Сполученому Королівстві становить 
6,85 випадку на 100 тис. населення на рік [23].

Окрім того, 5-15 % пацієнтів із НП помирають протягом 30 днів після 
госпіталізації в терапевтичне (пульмонологічне) відділення. Рівень 
смерт ності зростає до 30 % серед пацієнтів, які госпіталізуються до ВІТ 
[24]. Це викликає особливу тривогу, адже у Великій Британії пневмонія 
стала частішою причиною значної кількості госпіталізацій і ліжко-днів, 
аніж інші захворювання легень, і призводить до 29 тис. випадків смерті 
на рік, а отже, є третьою за частотою причиною смерті від хвороб ле-
гень після раку та ХОЗЛ. Сполучене Королівство посідає 21-ше місце 
серед 99 країн світу щодо стандартизованої за віком смертності від пнев-
монії  [25]. Також НП має довгострокові наслідки для рівня подальшої 
смертності. У Нідерландах 1-, 5- та 7-річна смертність пацієнтів, які оду-
жали від НП, були значно вищі (17, 43 та 53 % відповідно), ніж у зіставної 
за віком і статтю популяції (4, 19 і 24 %). Злоякісні новоутворення (27 %), 
ХОЗЛ (19 %) і серцево-судинні захворювання (16 %) були найпоширені-
шими причинами смерті [26].

Згідно з даними офіційної статистики Федеральної служби з нагляду 
у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини, захворюваність 
на НП у 2018 р. в Росії становила 492,2 випадку на 100 тис. населення
з підвищенням цього показника порівняно з 2017 р. на 19,1 % [27]. Най-
вищою була захворюваність у Далекосхідному та Поволзькому феде-
ральних округах (565,3 та 510,2 випадку на 100 тис. населення відповід-
но). Серед дітей віком до 17 років рівень захворюваності у 2018 р. сягав 
923,2 випадку на 100 тис., що на 22,6 % вище, ніж у 2017 р. У структурі 
смертності від хвороб органів дихання у РФ у 2017 р. на частку пнев-
монії припадало 42 %; смертність у 2017 р. дорівнювала 17,3 випадку на 
100 тис. населення [27].

У США щорічно реєструють 5,6 млн випадків НП [28], що зумовлю-
ють понад 4,5 млн відвідувань пацієнтами амбулаторно-поліклінічних 
установ на рік (0,4 % від усіх відвідувань) [29]. За даними СDС, у 2017 р. 
кількість звертань пацієнтів до відділень невідкладної допомоги з при-
воду пневмонії становила 1,7 млн випадків, або 1,2 % від загальної кіль-
кості звертань [30].

За даними H. Park і співавторів [19], захворюваність на НП серед 
1790  пацієнтів варіювала від 9,2 до 33,0 випадку на 1000 осіб. Пацієн-
ти віком <  5  років мали найвищий рівень захворюваності (33,0 випад-
ку на  1000  осіб), далі слідували хворі віком ≥ 65 років (27,2 випадку 
на 1000 осіб) і від ≥ 45 до < 65 років (14,4 випадку на 1000 осіб). Частка 
госпіталізованих пацієнтів із НП становила 26, 7, 15, 24 та 46 % серед 
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хворих віком < 5, від ≥ 5 до < 18, від ≥ 18 до < 45, від ≥ 45 до < 65 та ≥ 65 ро-
ків відповідно (p < 0,0001). Середнє число днів перебування в стаціонарі 
дорівнювало 1,73 (0,08), 0,31 (0,50), 0,58 (0,10), 1,86 (0,29) та 3,05 (0,33) від-
повідно (p < 0,05). Середні загальні медичні витрати, пов’язані з пневмо-
нією, в пацієнтів віком < 5 років (3376 доларів США; р = 0,009), від ≥ 45 до 
< 65 років (4726 доларів США; р < 0,0001) і > 65 років (7206 доларів США; 
р < 0,0001) були значно більшими порівняно з пацієнтами віком від ≥ 5 
до < 18 років (1175 доларів США).

Щорічна захворюваність на пневмонію, що потребувала госпіталіза-
ції, в дорослих віком ≥ 18 років у п’яти лікарнях Чикаго та Нешвілла 
становила 24,8 випадку (95 % ДІ 23,5-26,1) на 10 тис. дорослих, причому 
найбільшою вона була серед осіб віком від 65 до 79 років (63,0 випадку на 
10 тис. дорослих) і понад 80 років (164,3 випадку на 10 тис. дорослих) [31].

Близько 650 дорослих осіб на 100 тис. населення щорічно госпіталізу-
ють у США з діагнозом НП [32]. При цьому протягом того самого року 
приблизно 9 % цих пацієнтів були повторно госпіталізовані через но-
вий епізод НП. Щорічна частота госпіталізації хворих на НП осіб віком 
≥ 65 років у США становить близько 2000 випадків на 100 тис. населення 
[32, 33], що приблизно в 3 рази більше, ніж у популяції загалом. Це вка-
зує на те, що 2 % населення похилого віку щорічно госпіталізують із при-
воду НП.

У популяційному дослідженні, в якому було оцінено 7449 пацієнтів 
із НП, J. A. Ramirez і співавтори [32] встановили, що рівень смертності 
дорівнював 6,5 % під час перебування в стаціонарі, 13 % через 30 днів 
після госпіталізації, 23 % через 6 місяців і 31 % через 1 рік. Автори за-
значили, що протягом 2016 р. в США було госпіталізовано 1 581 860 па-
цієнтів із НП. Дані екстраполяції рівня смертності цих пацієнтів на все 
населення США показали, що загальна розрахункова кількість смертей 
хворих на НП під час перебування в стаціонарі становить 102 821 ви-
падок, через 30 днів після госпіталізації – 205 642, через 6 місяців – 370 156 
і через 1 рік – 484 050 випадків. Водночас, за даними CDC, у 2017 р. 
в США померли від пневмонії 49 157 людей, тобто смертність стано-
вила 15,1 випадку на 100 тис. населення [30]. Причини довгострокової 
смертності, на думку A. Bruns і співавторів [26], пов’язані переважно 
із супутніми захворюваннями, такими як злоякісні новоутворення, ХОЗЛ 
і серцево-судинна патологія.

У багатоцентровому дослідженні з епіднагляду [34] було показа-
но: щорічна захворюваність на пневмонію серед дорослого населення 
азійського регіону дорівнювала 16,9 випадку на 1000 осіб на рік, при-
чому співвідношення чоловіків і жінок у всіх вікових групах було 1,6:1, 
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тобто 15,6 проти 9,3 випадку на 1000 осіб на рік. Окрім того, в лікар-
нях рівні захворюваності на НП становили 3,4; 10,7 та 42,9 випадку на 
1000 осіб на рік у ві кових групах 15-64, 65-74 та ≥ 75 років відповідно. 
Проте розповсюдженість НП у країнах Азії коливається в дуже широ-
кому діапазоні [35]: досить високі рівні відзначаються на Філіппінах та 
в Індонезії [43], тоді як в Японії захворюваність на НП низька, про що 
свідчать результати проведеного з вересня 2011 р. по січень 2013 р. масш-
табного багатоцентрового проспективного дослідження [36]. У  ньому 
тягар пнев монії оцінювали на основі даних епіднагляду та національної 
статистики. Дослідження проводили в чотирьох лікарнях на чотирьох 
островах цієї країни. Усього з 932 080 пацієнтів, які перебували на об-
стеженні та лікуванні в цих закладах за період спостереження, в нього 
включили 1772 пацієнти з пневмонією віком ≥ 15 років. У ході дослід-
ження встановлено, що рівні захворюваності на НП, госпіталізації та 
летальності дорівнювали відповідно 16,9 (95 % ДІ 13,6-20,9), 5,3 (4,5-6,2) 
та 0,7 (0,6-0,8) випадку на 1000 хворих на рік. Захворюваність різко зро-
стала з віком. Так, серед пацієнтів віком ≥ 85 років вона була в 10 ра-
зів більшою, ніж у групі хворих віком 15-64 роки. Розрахункова річна 
кількість дорослих хворих на НП у всій японській популяції становила 
1 880 000 осіб, з яких 69,4 % були віком ≥ 65 років. В етіологічній струк-
турі НП провідне місце посідала пневмонія, асоційована з аспірацією 
(630 тис. випадків). За нею розташовувалися пневмонія, спричинена 
S. pneumoniae (530 тис. випадків), H. influenzae (420 тис. випадків) і респі-
раторним вірусом (420 тис. випадків).

В Австралії захворюваність на НП серед осіб віком > 19 років у 2011-
2013 рр. становила 25 випадків на 10 тис. людино-років [37], а в Новій Зе-
ландії у 2002-2003 рр. серед населення віком > 15 років – 86 випадків 
на 10 тис. людино-років, зростаючи до 188 випадків у осіб віком > 65 років [38].

Існують лише обмежені відомості про розповсюдженість НП у Латин-
ській Америці, що утруднює визначення реального впливу захворю-
вання на стан здоров’я населення в цьому регіоні. Лише в одному звіті 
наведено дані щодо клінічного й економічного тягаря пневмонії серед 
дорослих: рівень захворюваності в Аргентині, Чилі та Бразилії у 2010 р. 
становив 120 тис., 170 тис. і 920 тис. випадків відповідно [39].

За даними D. McAllister і співавторів [40], у 132 країнах, які розвива-
ються, впродовж 2000-2015 рр. частота клінічної пневмонії серед дітей 
молодшого віку (1-5 років) знизилася на 30 %, а кількість епізодів за-
хворювання – на 22 % (зі 178 млн до 138 млн). Цього самого року було 
встановлено, що 54 % всіх випадків захворювання припадали на Індію, 
Нігерію, Індонезію, Пакистан і Китай, з яких 32 % – тільки на Індію. 
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За період спостереження кількість епізодів клінічної пневмонії в дітей із 
ВІЛ-інфекцією зменшилася на 45 %, але зросла в неафриканських кра-
їнах. Результати досліджень, які були проведені в лікарнях за період 
2000-2015 рр., свідчать про збільшення числа випадків госпіталізації з 
приводу дитячої пневмонії на 187 % (у 2,9 раза), причому в країнах Пів-
денно-Східної Азії спостерігали швидше зростання, ніж в Африкансько-
му регіоні. Крім того, смертність від пневмонії в цій віковій групі зни-
зилася на 51 % – з 1,7 млн у 2000 р. до 0,9 млн у 2015 р. Із числа померлих 
від пневмонії у 2015 р. 49 % випадків у сукупності припадали на Індію, 
Нігерію, Пакистан, Демократичну Республіку Конго й Ефіопію. Частота 
ключових факторів ризику дитячої пневмонії (штучне грудне вигоду-
вання, скупченість, недоїдання, забруднення повітря всередині помеш-
кання, неповна імунізація та ВІЛ у дітей), за винятком низької ваги при 
народженні, зменшилася в усіх регіонах світу за цей період.

У 2017 р. від пневмонії померли 2,56 млн людей у всьому світі, причо-
му з них близько третини – це діти молодше 5 років. Найвищу смертність 
спостерігали в країнах Африки на південь від пустелі Сахара, а також
у Південно-Східній Азії, особливо на Філіппінах. Цей показник у зазна-
чених регіонах перевищував 120 випадків на 100 тис. населення [41].

Імовірність небажаного наслідку при НП залежить від багатьох 
факто рів – віку пацієнта, тяжкості перебігу, супутніх захворювань. Ле-
тальність є найменшою (1-3 %) в осіб молодого та середнього віку без 
наявності супутніх захворювань і за нетяжкого перебігу НП. Навпаки, 
в пацієнтів похилого та старечого віку, за наявності серйозної супут-
ньої патології (ХОЗЛ, злоякісні новоутворення, алкоголізм, ЦД, хроніч-
на СН та ін.), а також у разі тяжкого перебігу НП цей показник зростає 
до 15-58 % [42, 43]. Основними причинами смерті хворих на НП тяж-
кого перебігу є рефрактерна гіпоксемія, септичний шок і поліорганна 
недостатність. За результатами проспективних досліджень, провідними 
факторами, асоційованими з небажаним прогнозом у хворих із тяжким 
перебігом НП, були: вік > 70 років, ШВЛ, двобічна локалізація пневмонії, 
сепсис та інфікування P. aeruginosa [44].

Згідно з даними статистичного звіту про стан смертності в Південній 
Африці, грип і пневмонія разом посіли шосте місце серед основних при-
чин смерті у 2015 р. [45].

Коефіцієнт смертності від пневмонії з 1963 по 1998 р. не зазнав істот-
них змін [46-48]. Це захворювання зумовило близько 4 млн випадків 
смерті у світі та посіло четверте місце серед причин смерті в загальній 
популяції. Хоча Вільям Ослер у ХІХ ст. назвав пневмонію «водієм 
ешелону смерті» [49], поява АБТ та вакцин у ХХ ст. значно збільшила 
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кількість людей, які виживають після захворювання [50]. Проте в кра-
їнах, які розвиваються, а також серед людей похилого віку, дітей і осіб 
із хронічними захворюваннями пневмонія залишається важливою при-
чиною смерті [50, 51]. Серед хворих на НП, які отримували лікування в 
стаціонарі, летальність коливається в межах 5-20 %, а в госпіталізованих 
у ВІТ пацієнтів може сягати 50 %.

За даними ВООЗ [52], із 56,9 млн випадків смерті у світі у 2016 р. понад 
половина (54 %) були зумовлені 10 провідними причинами (рис. 3.1-3.2). 
ІХС й інсульт за останні 15 років були головними з них, у 2016 р. на їх 
частку припадало 15,2 млн смертей.

ХОЗЛ забрало більш ніж 3,0 млн життів у 2016 р., тоді як рак легень 
разом із раком трахеї та бронхів призвели до 1,7 млн смертей. ЦД лишив 
життя 1,6 млн людей у 2016 р. порівняно з менш ніж 1 млн у 2000 р. Смерт-
ність від деменції майже подвоїлася за період 2000-2016 рр., що зробило її 
п’ятою за значущістю причиною смерті у 2016 р. (14-та – у 2000 р.).

Інфекції нижніх дихальних шляхів, у структурі яких провідне місце 
посідає пневмонія, опустилися серед причин глобальної смертності 
з третьої у 2015 р. на четверту позицію у 2016 р. Водночас вони залишають-
ся найчастішими смертельними інфекційними недугами: у 2016 р. у світі 
від них померли близько 3,0 млн людей. Смертність від діарейних захво-
рювань знизилася майже на 1 млн осіб за період 2000-2016 рр., але все ще 
дорівнювала 1,4 млн у 2016 р. Аналогічним чином, кількість смертей від 
туберкульозу знизилася за той самий період часу (1,3 млн випадків), але 
ця недуга досі входить до числа 10 провідних причин смертельних наслід-
ків. ВІЛ/СНІД більше не є однією з 10 провідних причин смерті у світі:
у 2016 р. померли близько 1,0 млн осіб порівняно з 1,5 млн у 2000 р.

У 2016 р. в результаті дорожньо-транспортних пригод загинули 
1,4 млн осіб, з яких майже ¾ (74 %) були чоловічої статі (рис. 3.1).

Понад половина всіх смертей у 2016 р. у країнах із низьким рівнем 
доходу (рис. 3.3) були зумовлені «станами групи I», які включають інфек-
ційні захворювання, материнські причини, стани, що виникають під час 
вагітності та пологів, а також дефіцит поживних речовин. У країнах із 
високим рівнем доходу менш ніж 7 % смертей (рис. 3.4) були зумовлені 
цими причинами. Інфекції нижніх дихальних шляхів посідають про-
відне місце серед головних причин смерті незалежно від рівня доходу.

Неінфекційні захворювання є причиною 71 % смертей у світі – 37 і 88 % 
у країнах із низьким і високим рівнями доходу відповідно. У країнах 
із високим рівнем доходу 9 із 10 провідних причин смерті належать до не-
інфекційних захворювань. Однак із погляду абсолютної кількості смертей 
78 % випадків у світі припадають на країни з низьким рівнем доходу.
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У 2016 р. в результаті травм загинули 4,9 млн людей. Близько чверті 
(29 %) цих смертей були зумовлені дорожньо-транспортними пригода-
ми. У країнах із низьким рівнем доходу встановлена найвища смертність 
від дорожньо-транспортних пригод: 29,4 випадку на 100 тис. населення, 
при цьому глобальний показник становив 18,8.

За даними низки досліджень, захворюваність на пневмонію зросла за 
останнє десятиріччя, й тепер дедалі більше пацієнтів потребують госпі-
талізації в стаціонар. Утім, немає чіткого пояснення цього явища [2-4].

В  Україні впродовж 2010-2017 рр., за даними офіційної статистики [53,  
54], захворюваність на пневмонію коливалася від 384,0 до 519,6 випадку 
на 100 тис. дорослого населення. Найвищий рівень був зафіксований 

Рис. 3.2. Десять провідних причин смерті на 100 тис. населення у світі у 2016 р. 
(дані ВООЗ) [52]
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Рис. 3.1. Десять провідних причин смерті (млн випадків) у світі у 2016 р. (дані ВООЗ) [52]
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у 2010 р., що пов’язано з епідемію грипу, спричиненого штамом A/H1N1-
California. Найнижчою захворюваність на пневмонію була у 2017  р. 
(384,0 випадку на 100 тис. дорослого населення), що на 19,3 % менше, 
ніж у 2016 р. (рис. 3.5).

Найбільшу захворюваність на пневмонію у 2017 р. спостерігали в Київ-
ській (798,5 випадку на 100 тис. дорослого населення), Вінницькій (508,5), 
Полтавській (505,7) та Житомирській (501,5) областях, а найменшу – 
в Черкаській області (255,5 випадку на 100 тис. дорослого населення) [54].

Щороку в нашій країні реєструють близько 90 тис. випадків пневмонії 
серед дітей віком 0-17 років, при цьому захворюваність у цій віковій групі 
є більш як удвічі вищою (901,1 випадку у 2017 р.), ніж серед дорослих.

Рис. 3.3. Десять провідних причин смерті в країнах із низьким рівнем доходу у 2016 р. 
(дані ВООЗ) [52]
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Рис. 3.4. Десять провідних причин смерті в країнах із високим рівнем доходу у 2016 р. 
(дані ВООЗ) [52]
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Смертність від пневмонії в Україні зросла у 2018 р. порівняно з 2017 р. 
на 34,2 % – з 11,7 до 15,3 випадку на 100 тис. дорослого населення (рис. 3.6). 
Найвищий рівень смертності спостерігали в Чернігівській (21,3 випадку 
на 100 тис. дорослого населення), Запорізькій (22,7) та Харківській (24,4) 
областях, а найнижчий – у Івано-Франківський області (4,5 випадку 
на 100 тис. дорослого населення). Отже, в Україні щорічно від пнев-
монії помирають приблизно 3 % осіб, які захворіли на цю недугу. Крім 
того, кожні 3 дні в нашій країні від пневмонії гине одна дитина віком 
до 4 років.

Показник лікарняної летальності при пневмонії в Україні збільшився 
у 2018 р. порівняно з 2017 р. на 11,2 % – з 1,43 до 1,59 випадку на 100 тис. 
дорослого населення. При цьому середня тривалість лікування хворого 
на пневмонію в нашій країні повільно зменшується. Так, у 2018 р. цей 
показник становив 11,83 дня, що на 2,1 % менше, ніж у 2017 р.

Проте наведені дані не повною мірою відображають справжні показ-
ники захворюваності та смертності в Україні. Досі відсутні статистичні 
дані по окремим видам пневмонії, що не дає можливості здійснювати 
відповідний аналіз і порівнювати наші епідеміологічні показники з між-
народними. Крім того, наказом МОЗ України від 4 жовтня 2018 р. № 1802 
«Про затвердження змін до наказу МОЗ України від 10 липня 2007 р. 
№ 378», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 
2018 р. за № 1240/32692, форму № 12 «Звіт про захворювання, що заре-
єстровані в районі обстеження лікувально-профілактичного закладу» 

Рис. 3.5. Розповсюдженість пневмонії в Україні у 2011-2017 рр. [53, 54]
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скасовано. У зв’язку з цим статистичні дані про поширеність хвороб ор-
ганів дихання за 2018 р. відсутні.

Треба зазначити, що пневмонія стосується не тільки медичної, але й 
економічної та соціальної сфер життя. У США щорічні витрати на охо-
рону здоров’я, пов’язані з НП, коливаються від 10,6 до 17 млрд доларів і, 
як очікується, зростатимуть у міру підвищення частки літніх людей [18]. 
Стаціонарне лікування становить понад 90 % витрат на охорону здоров’я, 
пов’язану з пневмонією [19, 20, 30]. За даними Американської легеневої 
асоціації [55], вартість лікування пневмонії в США у 2013 р. дорівнюва-
ла 16,2 млрд доларів. Із цієї суми трохи більше 13 млрд було витрачено 
на госпіта лізацію, 1 млрд – на амбулаторне лікування, 900 млн – на не-
відкладну допомогу, а 250 млн – на ліки, що відпускаються за рецептом. 
Потенційна вигода від скорочення терміну перебування пацієнта з НП 
у стаціонарі хоча би на 1 день може становити 2 тис. доларів [56, 57].

У Європі витрати, пов’язані з пневмонією, становлять близько 
10,1  млрд євро на рік, з яких стаціонарна допомога – 5,7 млрд євро, 
амбулаторне лікування – 0,5 млрд євро та ліки – 0,2 млрд євро [58]. Не-
прямі витрати на втрачені робочі дні дорівнюють 3,6 млрд євро. Висока 
вартість догляду за пацієнтами з НП призвела до впровадження заходів 
економії, таких як скорочення тривалості перебування в стаціонарі, 
використання дешевших антибіотиків і стратифікація пацієнтів за сту-
пенем тяжкості захворювання для виявлення тих, хто може лікуватися 
в амбулаторних умовах.

Рис. 3.6. Смертність від пневмонії в Україні у 2011-2018 рр. [53, 54]
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Прямі та непрямі витрати на лікування хворих на НП були предметом 
кількох європейських досліджень. Аналіз даних про виписку з лікарні, 
проведений іспанською національною системою епіднагляду за дворіч-
ний період, показав, що вартість госпіталізації з приводу НП у 2001 р. 
становила 114,8 млн євро [59]. Із цих витрат догляд за пацієнтами віком 
≥ 65 років коштував 66,8 млн євро. За даними багатоцентрового дослід-
ження, проведеного в Італії, щорічні витрати на лікування пацієнта з НП 
з урахуванням видатків на охорону здоров’я протягом періоду спосте-
реження дорівнювали 1586,90 євро. У популяційному дослідженні, 
виконаному в Іспанії [60], виявлено, що середні прямі витрати на ліку-
вання хворих на НП в амбулаторних і стаціонарних умовах становили 
196 і 1553 євро відповідно.

У проспективному дослідженні у 22 лікарнях Німеччини середня 
вартість лікування госпіталізованого пацієнта становила 1201 євро [61]. 
При цьому витрати за останній час зросли, адже показники PSI підви-
щилися з I до III класу та трохи знизилися для класів IV-V. Це було част-
ково пов’язано з коротшою тривалістю лікування осіб зазначених класів 
PSI, оскільки значна частка пацієнтів помирала на ранніх етапах пере-
бування в стаціонарі. Дані румунського національного спостереження 
свідчать, що вартість лікування хворих на НП в амбулаторних і стаціо-
нарних умовах у 2004 р. загалом становила 8,3 млн євро.

У низці країн рівень смертності від серцево-судинних захворювань 
значно знизився за останні 10 років [62]. Водночас в епідеміології, пато-
фізіології та терапії пневмонії спостерігається незначний прогрес. Дій-
сно, згідно з аналізом фінансування досліджень у галузі інфекційних за-
хворювань у Великій Британії (1997-2013 рр.), пневмонія отримала мало 
інвестицій з огляду на її тягар (глобальна смертність, роки життя з по-
правкою на інвалідність і роки життя з інвалідністю), посідаючи лише 
20-те місце серед 25 інфекційних захворювань [63].

Зважаючи на те що населення Великої Британії старіє (за оцінками,
до 2035 р. частка осіб віком ≥ 65 років становитиме 23 % проти 17 % 
у 2010 р.) [64], економічний тягар догляду за літніми пацієнтами з пневмо-
нією може тільки зростати за відсутності кроків із мінімізації захворюва-
ності [65].

Отже, наведені дані свідчать про те, що пневмонія є неабияким тяга-
рем для охорони здоров’я в усьому світі.
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РОЗДІЛ IV

ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ 
НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

4.1. ЕТІОЛОГІЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ
Причини, що призводять до виникнення НП, вивчені досить добре, 

проте дослідження в цьому напрямі тривають, постійно додаючи нової 
інформації. На сьогодні вже виділили понад 100 різних видів мікро-
організмів із тканин легень пацієнтів, які померли від НП [1]. Певні від-
мінності в частоті виявлення того чи іншого збудника в різних роботах 
пов’язані з географічними особливостями, неоднорідністю досліджува-
них груп хворих за віком, тяжкістю процесу, наявністю супутніх захворю-
вань та іншими факторами. У досить значній кількості випадків (більш 
ніж 50  %) ідентифікувати збудник інфекції не вдається, що зумовлено 
насам перед недосконалістю методів, які для цього використовуються. 
До факторів, які зменшують імовірність верифікації патогену, належать 
похилий вік хворого, супутні захворювання серцево-судинної системи 
та нирок, наявність інтерстиційної замість альвеолярної інфільт рації за 
даними рентгенологічного обстеження та ін. [2]. Етіологічним чинником 
розвитку НП можуть бути також декілька різних видів мікроорганізмів 
одночасно: трапляються як бактеріальні, так і вірусно-бактеріальні асо-
ціації збудників [3].

Спектр патогенів, які призводять до виникнення запалення в леге-
нях, досить широкий [4]. НП можуть спричиняти бактерії, віруси, гриби 
та паразити. Проте найбільш розповсюдженими з них є типові й атипо-
ві бактеріальні збудники, а також респіраторні віруси. До типових (поза-
клітинних) бактерій належать S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, 
S. aureus, стрептококи групи А, аеробні грамнегативні бактерії (напри-
клад, представники родини Enterobacterales – Klebsiella spp. або E. coli), 
Microaerophilic бактерії й анаероби (асоційовані з аспірацією). Групу 
атипових (внутрішньо клітинних) збудників, які складно ідентифікувати 
за допомогою традиційних методів культивування, становлять Legionella 
spp., M. pneumoniae, C. pneumoniae та C. burnetii [5]. Не існує клінічних 
ознак, які дають змогу розпізнавати внутрішньоклітинні та позаклітинні 
патогени при пневмонії, хоча позалегеневі прояви часто пов’язані з вну-
трішньоклітинними збудниками [6]. Частка випадків тяжкої пневмонії 
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за участю атипових бактерій оцінюється в діапазоні від 1 до 7 % [5]. Ок-
рім того, за тяжкого перебігу НП часто спостерігається коінфекція з 
іншими патогенами. У дослідженні C. Cilloniz і співавторів [7], участь у 
якому взяли 362 дорослі пацієнти з тяжкою НП, показано, що 10 % ви-
падків зі встановленою етіологією захворювання були спричинені вну-
трішньоклітинними збудниками. Коінфекція за участю внутрішньоклі-
тинних патогенів та інших збудників спостерігалася в 30 % випадків 
захворювання, причиною котрого були атипові мікроорганізми.

Найчастішою причиною НП залишається S. pneumoniae (рис. 
4.1), що тільки в США щороку зумовлює близько 900 тис. випад-
ків пневмо нії. Існує понад 90 типів пневмококів, але найсерйозні-
ше захворювання спричиняється лише невеликою кількістю з них. 
S.  pneumoniae являє собою грампозитивний α-гемолітичний капсульо-
ваний мікро організм. Ризик зараження найвищий у пацієнтів з ослаб-
леним імунітетом, літніх людей та осіб із гіпоспленією, хоча загальна 
частота знижується через вакцинацію проти цього патогену. Клініч-
на відповідь після зараження пов’язана з пневмококовими факто-
рами вірулентності та генетичним фоном пацієнта. Вважається, що 
ці показники змінюють системну запальну відповідь, яка виникає за пнев-
мококової інфекції. Хоча загальна захворюваність резистентними до пені-
циліну S. pneumoniae в дорослих знижується, стійкість цього збудника 

до антибіотиків може спостері-
гатися в декількох груп пацієнтів, 
у тому числі осіб: із тяжким пере-
бігом хвороби, котрі надійшли до 
ВІТ; похилого віку; котрі нещодавно 
отри мували терапію β-лактамом; 

 з імунодефіцитом; які надмірно 
вживають алкоголь; із супутніми за-
хворюваннями. Пневмококова НП 
може бути дуже тяжкою, особливо 
в маленьких дітей і літніх осіб.

Пневмонія, котру спричиняє H. influenzae, може виникати в дорос-
лих, але частіше трапляється в дітей. Утім, дитяча інфекція, спричинена 
H. influenzae, стала набагато рідше діагностуватися, оскільки нині дітей 
регулярно вакцинують проти цього збудника. Водночас серед дорослих 
пневмонія, спричинена H. influenzae, частіше трапляється за наявності 
хронічних захворювань легень, таких як ХОЗЛ і бронхоектазії.

C. pneumoniae є другою за частотою причиною інфекцій легень у здо-
рових людей віком від 5 до 35 років. Цей збудник зазвичай відповідальний 

Рис. 4.1. Пневмокок
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за спалахи респіраторної інфекції в сім’ях, гуртожитках коледжів і вій-
ськових навчальних центрах. C. pneumoniae зумовлює пневмонію, 
що рідко буває тяжкою та потребує госпіталізації.

M. pneumoniae призводить до виникнення респіраторного патологіч-
ного процесу, дуже схожого на той, який зумовлюється C. pneumoniae. 
Пневмонія, причиною котрої є M. pneumoniae, частіше трапляється в 
дітей старшого віку та дорослих молодше 40 років, особливо в тих, які 
живуть у людних місцях, таких як інтернати, гуртожитки коледжів і вій-
ськові казарми. Хоча хвороба рідко буває тяжкою, симптоми можуть 
тривати тижні чи навіть місяці.

L. pneumophila спричиняє пневмонію та грипоподібні захворювання, 
що іноді називають хворобою легіонерів. На частку цього збудника при-
падає 1-8 % усіх пневмоній і близько 4 % смертельних випадків, пов’яза-
них із цією патологією. Бактерії Legionella spp. перебувають у воді, тож 
спалахи виникають переважно в готелях і лікарнях, коли мікроорганізм 
розповсюджується через системи кондиціювання повітря чи водопоста-
чання (душові). Не виявлено випадків, коли одна людина заразила іншу 
напряму.

S. aureus здебільшого асоціюється з розвитком НП у осіб похилого 
віку, внутрішньовенних наркоманів, на тлі чи після перенесеного грипу. 
Із 2000 р. кількість випадків НП, що спричинена S. aureus, дещо зросла, 
проте роль цього збудника у виникненні пневмонії все ще несуттєва.

P. aeruginosa є особливо частою причиною пневмонії в людей, які 
приймають системні КС у фармакодинамічних дозах або попередньо ви-
користовували тривалу АБТ, а також у осіб із муковісцидозом або брон-
хоектазами.

K. pneumoniae та E. coli (рідші представники родини Enterobacterales) 
виявляють переважно в осіб із хронічними супутніми захворюваннями, 
такими як ЦД, хронічна СН, алкоголізм, цироз печінки й тяжка НП.

Імовірність інфікування анаеробами зростає в осіб із доведеною чи 
можливою аспірацією, зумовленою епізодами порушення свідомості 
при судомах, деяких неврологічних захворюваннях (наприклад, інсульт), 
дисфагії, алкоголізмі.

НП, окрім бактеріальних збудників, спричиняють респіраторні віру-
си, що також можуть призводити до появи бактеріальної інфекції [8]. 
Проте взаємодію між вірусами, бактеріями й макроорганізмом під час 
коінфекції вивчено не повністю [9]. Прямий контакт вірусного білка з 
бактеріальним агентом, мабуть, призводить до збільшення бактеріальної 
вірулентності та незадовільних клінічних результатів [9]. Нещодавні до-
слідження показали, що частка первинної вірусної пневмонії серед усіх 
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випадків НП недооцінена та зіставна з часткою бактеріальної пневмонії 
[11, 12]. Причиною цього захворювання можуть бути: віруси грипу А та 
В, риновіруси, віруси парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіаль-
ний вірус, метапневмовірус людини, коронавіруси (SARS-CoV, MERS-CoV 
і SARS-CoV-2), а також бокавірус людини [13]. Частота виявлення рес-
піраторних вірусів у пацієнтів із НП має виражений сезонний характер 
і зростає в холодний період року. Здебільшого пневмонія, спричинена 
респіраторними вірусами, характеризується нетяжким перебігом, але 
в осіб похилого та старечого віку, за наявності супутніх бронхолегене-
вих, серцево-судинних захворювань або імунодефіциту вони можуть 
асоціюватися з розвитком тяжких, життєзагрозливих ускладнень.

Серед грибкових етіопатогенів причинами НП переважно є: 
H. capsulatum (гістоплазмоз), C.  immitis (кокцидіо їдомікоз), Blasto
myces  dermatitidis (бластомікоз) і Paracoccidioides braziliensis (паракок-
цидіоїдомікоз). P. jirovecii зазвичай зумов люють пневмонію в осіб 
із ВІЛ/СНІД або послабленим імунітетом [14]. Із числа паразитів най-
частіше до виникнення НП призводять: Toxocara canis або Toxocara catis 
(токсокароз), Dirofilaria immitis (дирофіляріоз) і Paragonimus westermani 
(парагонімоз) [15]. Ураження легень, спричинені ендемічними грибами 
чи паразитами, в Україні трапляються надзвичайно рідко.

Серед численних видів мікроорганізмів, які колонізують верхні ди-
хальні шляхи, тільки деякі (з підвищеною вірулентністю) здатні в разі 
проникнення до респіраторних відділів легень зумовлювати розвиток 
запальної реакції навіть за мінімальних порушень захисних механізмів. 
Залежність видового складу мікрофлори верхніх дихальних шляхів від 
характеру навколишнього середовища, в якому перебуває індивід, його 
віку та загального стану здоров’я дає можливість прогнозувати етіологію 
НП. Слід підкреслити, що нерідко в дорослих пацієнтів із НП відзначають 
змішану інфекцію (в 10-15 % випадків) [16]. Зокрема, майже в половини 
хворих із пневмококовою етіологією захворювання одночасно знаходять 
серологічні ознаки активної мікоплазменої чи хламідійної інфекції.

Неабиякий інтерес викликають результати дослідження етіології НП, 
які отримали в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
імені Ф. Г. Яновського НАМН України» [17]. Бактеріологічне досліджен-
ня мокротиння було проведено в 350 хворих на НП. За даними бактеріо-
скопії, біологічні зразки виявилися інформативними у 83,7 % випадків. 
У всіх цих пацієнтів було зроблено посів мокротиння на поживні середо-
вища, що дало змогу виявити в діагностично значущих концентраціях 
(≥ 106 КУО/мл) 137 (46,8 %) штамів бактеріальних етіопатогенів (рис. 4.2). 
Основним проблемним збудником НП в обстежених виступав 
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S. pneumoniae, котрий серед хворих зі встановленою бактеріальною етіо-
логією був ідентифікований у 40,9 (± 5,2) % випадків. Друге місце за часто-
тою посів H. influenzae, що призводив до виникнення захворювання 
 в 15,3 (± 6,1) % пацієнтів. Також у 4,4 (± 2,8) % хворих виявляли M. catarrhalis, 
по 13,9 (± 4,8) % – S. aureus і K. pneumoniae та в 11,6 (± 5,6) % хворих – E. coli.

В етіологічній структурі НП респіраторні віруси за допомогою 
ПЛР були ідентифіковані в 95 носоглоткових змивах (27,1 %). Вірусна 
моноінфекція мала місце у 23,7 %, а мікст-інфекція за участі двох ві-
русів – у 3,4 % випадків. Найчастішою причиною захворювання в па-
цієнтів зі встановленою вірусною етіологією (рис. 4.3) були аденовіруси, 
що ідентифікували в 30,3 % випадків. Також нерідко в досліджуваному 
клінічному матеріалі знаходили віруси парагрипу (23,2  %), риновірусу 
(14,3 %) та грипу А (17,8 %), у тому числі високопатогенного вірусу гри-
пу людини H1N1-California – в 5,3 % випадків. Усі інші вірусні збудники 
(грип В, метапневмовірус, бокавірус і респіраторно-синцитіальний 
вірус) були ідентифіковані менш ніж у 10 % випадків.

У роботах C. Cillóniz і співавторів і T. Marrie та співавторів [18-
21] встановлено, що спектр збудників НП має деякі відмінності 
в  пацієн тів залежно від тяжкості перебігу захворювання, що визна-
чає необхідне місце проведення лікування – амбулаторно чи в умовах 
стаціо нару (терапевтичне відділення чи ВІТ) (табл. 4.1). Етіологія НП 
залежить і від наявності у хворого супутніх захворювань і факторів 
ризику (табл. 4.2) [21-23], а також від пори року, коли виникла пнев-
монія (рис. 4.4) [24, 25].

Рис. 4.2. Поширеність бактеріальних збудників у хворих на НП [17]
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У пацієнтів із НП легкого перебігу, котрі не потребують госпіталіза-

ції, етіологія вивчена недостатньо через незначну кількість проведених 
досліджень. Лише в 30-40 % таких хворих можлива етіологічна верифікація 
захворювання. При засіві мокротиння найчастіше (в 35 % випадків) виявля-
ють S. pneumoniae (табл. 4.1). Проте результати серологічних досліджень свід-
чать про суттєве етіологічне значення й атипових збудників: L. pneumophila 
(6 %), M. pneumoniae (17 %), C. pneumoniae (6 %) і C. burnetii (7 %). Нерідко 

Рис. 4.3. Спектр вірусних збудників у хворих на НП [17]
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Таблиця 4.1. Етіологія НП залежно від місця лікування хворого (%) [18-20]

Збудник Амбулаторне 
лікування

Госпіталізація в терапевтичне 
чи пульмонологічне 

відділення

Госпіталізація 
до ВІТ

S. pneumoniae 35 43 42
Атипові бактерії: 
L. pneumophila 
M. pneumoniae 
C. pneumoniae 
C. burnetii

36
6

17
6
7

16
8
3
3
2

14
8
2
3
1

Респіраторний 
вірус 9 12 4

H. influenzae 5 5 3
Полімікробна 
асоціація 9 13 22

P. aeruginosa 1 4 5
GNEB 1 2 1
S. aureus 1 2 2
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причиною захворювання є респіраторні вірусі та полімікробні асоціації 
(по 9 % випадків). У 5 % випадків збудником НП є H. influenzae й тільки 
по 1 % – P. aeruginosa, GNEB і S. aureus.

У 50-70 % хворих на НП середньотяжкого перебігу, котрі потребують 
госпіталізації до відділення терапевтичного профілю, не вдається визна-
чити збудників захворювання.

За даними мікробіологічних досліджень, домінувальним патогеном 
є S. pneumoniae (в 43 % випадків), рідше визначають атипові бактерії 
(16 %), респіраторні віруси (12 %) і полімікробні асоціації (13 %). Інші 
збудники є причиною захворювання в поодиноких випадках (2-5 %).

Таблиця 4.2. Супутні захворювання / фактори ризику, 
асоційовані з визначеними збудниками НП [21-23]

Супутні захворювання / 
фактори ризику Імовірні збудники

ХОЗЛ/паління
H. influenzae, S. pneumoniae,  
M. catarrhalis, Legionella spp., 
P. aeruginosa (тяжке ХОЗЛ)

Декомпенсований ЦД S. pneumoniae, S. aureus, 
ентеробактерії

Епідемія грипу Вірус грипу, S. pneumoniae, S. aureus, 
H. influenzae

Алкоголізм
S. pneumoniae, анаероби, 
ентеробактерії 
(частіше K. pneumoniae)

Підтверджена чи передбачувана аспірація Ентеробактерії, анаероби

Бронхоектази, муковісцидоз P. aeruginosa, Burkholderia cepacia, 
S. aureus

Вживання внутрішньовенних наркотиків S. aureus, анаероби, S. pneumoniae
Контакт із кондиціонерами, зволожувачами 
повітря, системами охолодження води, 
нещодавні (< 2 тижнів) морські подорожі / 
проживання в готелі

Legionella spp.

Тісний контакт із птахами С. psittaci
Тісний контакт із домашніми тваринами 
(наприклад, робота на фермі) С. burnetii

Коклюшоподібний кашель > 2 тижнів B. pertussis
Локальна бронхіальна обструкція 
(наприклад, бронхогенна карцинома)

Анаероби, S. pneumoniae, H. influenzae, 
S. aureus

Перебування в будинках престарілих
S. pneumoniae, ентеробактерії, 
H. influenzae, S. aureus, C. pneumoniae, 
анаероби

Спалах у організованому колективі S. pneumoniae, M. pneumoniae, 
C. pneumoniae, вірус грипу



46 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

Основними збудниками НП тяжкого перебігу, що загрожує життю па-
цієнта та є показанням для госпіталізації у ВІТ, є S. pneumoniae (в 42 % ви-
падків) і Legionella spp. (8 %). Окрім того, має місце висока розповсюдже-
ність мікст-інфекцій: частота виділення ≥ 2 збудників у госпіталізованих 
імунокомпетентних пацієнтів із НП становить 22 %. За наявності в таких 
хворих специфічних факторів ризику, зокрема бронхоектазів, серед по-
тенційних збудників може бути P. aeruginosa (5 %). Останнім часом у по-
залікарняному середовищі відзначають розповсюдження метициліноре-
зистентного S. aureus (MRSA), що дістав назву «негоспітальний MRSA» 
(CAMRSA). Його відмінність полягає в тому, що він продукує лейкоци-
дин Пантона-Валентина – екзотоксин, який руйнує лейкоцити та є важ-
ливим фактором вірулентності стафілококів. Однак у 50-60  % хворих 
етіо логія НП із тяжким перебігом залишається невстановленою.

Слід пам’ятати, що НП може бути пов’язана з новими, раніше не відо-
мими збудниками. До них належать SARS- і МЕRS-асоційовані корона-
віруси, SARS-CoV-2, віруси пташиного та свинячого грипу, метапневмо-
вірус, бокавірус та ін. Водночас деякі мікроорганізми не спричиняють 
розвиток бронхолегеневого запалення. Їх виділення з мокротиння, най-
імовірніше, свідчить про контамінацію матеріалу флорою верхніх ди-
хальних шляхів, а не про етіологічну значущість цих мікробів. До таких 
мікроорганізмів належать: S. viridans, Staphylococcus epidermidis та інші 
коагулазонегативні стафілококи, Enterococcus spp., Neisseria spp.

Незважаючи на те що найчастішим збудником НП залишається 
S.  pneumoniae, його роль зменшується, особливо в США та Канаді, через 

Рис. 4.4. Особливості етіології НП залежно від пори року [24, 25]
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використання полісахаридних пневмококових вакцин (наприклад, PCV7 
і PCV13) [26] і зниження споживання тютюну [27, 28]. Натомість у 
Європі такої тенденції не спостерігають [7, 29-31].

Нещодавно опубліковано цікаве дослідження з Канади, присвячене 
впливу пневмококової вакцинації на госпіталізацію з приводу пневмонії 
в період 1992-2014 рр. [28]. У роботі було проаналізовано такі періоди: 
попередня вакцинація; застосування PCV7, доступної для приватної ку-
півлі; державне фінансування для використання PCV7; заміна PCV7 на 
PCV10; заміна PCV10 на PCV13. Виявлено, що з 1 063 700 госпіталізацій 
із приводу пневмонії впродовж періоду дослідження показник знизився 
на 34, 38 і 45 % після державного фінансування для PCV7, PCV10 і PCV13 
відповідно.

Проте важливою проблемою, що стосується пневмокока та введення 
пневмококових кон’югованих вакцин, є феномен заміни пневмококово-
го серотипу. Це відбувається, коли загальний уміст покритих вакциною 
серотипів зменшується й раніше рідкісні серотипи стають більш поши-
реними в носоглотці.

Резистентність збудників НП до АБП
Із точки зору вибору режимів емпіричної АБТ при НП найбільше клі-

нічне значення має локальний моніторинг антибіотикорезистентності 
S. pneumoniae та H. influenzae.

Актуальною проблемою у світі є розповсюдженість серед пневмококів 
ізолятів зі зниженою чутливістю до β-лактамних АБП, найперше пені-
цилінів, і зростання стійкості до макролідів. Від моменту появи перших 
повідомлень щодо виділення помірно стійких до пеніциліну штамів пне-
вмококів у 1967 р., резистентність цього патогену до різних класів проти-
мікробних препаратів неухильно зростає [32-34]. Із 1980-х рр. проблема 
резистентності пневмокока досягла глобального значення. Уперше муль-
тирезистентний штам пневмокока (стійкий до ≥ 3 класів антибіотиків) 
був виділений у 1977 р. у Південній Африці. Із середини 90-х рр. мину-
лого століття резистентність S. pneumoniae до β-лактамів, макролідів і 
фторхінолонів стає актуальною проблемою в багатьох регіонах світу [35, 
36, 39]. Крім того, трапляються повідомлення щодо виділення штамів 
пневмококів, стійких до ванкоміцину [37].

В основі резистентності S. pneumoniae до β-лактамних антибіотиків 
лежать мутації генів, які відповідають за синтез ПЗБ. Останні являють 
собою ферменти, необхідні для синтезу компонентів клітинної стінки 
бактерій. Зменшення ступеня афінності молекули препарату до ПЗБ 
призводить до підвищення МІК антибіотика та зниження клінічної 
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ефективності. Здебільшого зміни молекули ПЗБ не призводять до пов-
ної перехресної резистентності пневмококів до різних груп β-лактамів. 
Залежно від значення МІК виділяють помірно резистентні до пеніциліну 
пневмококи (МІК пеніциліну – 0,12-1,0 мг/л) і резистентні (МІК ≥ 2 мг/л).

Стан резистентності пневмокока до β-лактамних АБП за останнє 
десятиріччя характеризується значною географічною варіабельністю. 
У 1999 р. в Європі була створена система спостереження за антибіотико-
резистентністю – EARSS. Наприкінці 2008 р. майже 900 мікробіологіч-
них лабораторій, які обслуговують близько 1500 лікарень у 33 країнах 
Європи представили дані дослідження чутливості майже 700 тис. ізоля-
тів. Згідно з даними щорічного звіту EARSS 10  % досліджених штамів 
S.  pneumoniae в Європі були стійкими до пеніциліну. У більшості країн 
Північної Європи цей показник не перевищував 5 % за винятком Фін-
ляндії (11 %) та Ірландії (23 %). Високі рівні резистентності пневмокока 
(> 25 %) встановлено переважно на півдні та сході. Так, на Кіпрі стійкість 
визначена на рівні 43 %, у Франції – 30 %, в Угорщині – 27 %, на Мальті – 
47 %, у Туреччині – 34 %. У Боснії та Герцеговині стійкість пневмоко-
ка сягала 55 %, а в Румунії – 69 % [38]. Резистентність S. pneumoniae 
у Фінляндії та Ірландії значно зросла порівняно з попередніми роками. 
У двох країнах із найвищими показниками стійкості у 2007 р. – Франції 
та Ізраїлі – спостерігалася тенденція до зниження резистентності цьо-
го збудника. Аналогічна тенденція притаманна для Норвегії, Литви та 
Бельгії. На жаль, з України, так само як і з інших європейських країн 
колишнього СРСР, дані в EARSS не надходять.

За результатами мікробіологічного моніторингу резистентності 
збудників негоспітальних інфекцій дихальних шляхів, опублікованих 
у рапорті Європейського центру з контролю інфекційних захворювань 
(ECDC) за 2011 р., у Франції стійкими до пеніциліну були близько 25 %, 
у Іспанії – 30 %, у Румунії – 44 % штамів пневмокока [39].

Тривожні повідомлення щодо високого рівня пеніцилінорезистентно-
сті пневмококів надходять також із країн Азії. Дослідивши генотипи 
141  штаму пневмококів, виділених за період 2005-2006 рр., японські 
науковці встановили досить значну частоту виявлення локусів геному 
бактеріальних клітин, які відповідають за мультирезистентність збудни-
ка [40]. Феномен мультирезистентності, тобто стійкості до протимікроб-
них препаратів ≥ 3 груп, є досить поширеним (> 30 %) у таких країнах, 
як Китай (Гонконг), Тайвань, Корея, В’єтнам [41]. За результатами діяль-
ності робочої групи ANSORP (Asian Network for Surveillance of Resistant 
Pathogens Study Group) відзначається неухильне зростання частоти резис-
тентних штамів пневмококів в азійських країнах (у багатьох країнах – 
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понад 50 %, а в Кореї та В’єтнамі – понад 70 %). Водночас у Китаї у 2005-
2007 рр. стійкість до пеніциліну при дослідженні 997 штамів S. pneumoniae 
коливалася від 22 до 36,9 % [42].

Не є винятком і група макролідних протиінфекційних препаратів, 
резистентність до якої S. pneumoniae також має тенденцію до поши-
рення у світі. Механізм резистентності S. pneumoniae до макролідів ре-
алізується шляхом мутації 23S РНК рибосом, яка призводить до зміни 
будови мішені антибіотика [43]. При цьому механізмі спостерігається 
перехресна резистентність до всіх макролідів і лінкозамідів. Зниження 
чутливості до макролідів/лінкозамідів викликають також мутації в генах 
рибосомальних білків L14 і L22. Крім того, завдяки наявності декількох 
транспортних систем досягається активне виведення макролідів і лінко-
замідів із бактеріальної клітини. Проте дослідження останніх років до-
вели: коли резистентність пневмококів пов’язана із механізмом активно-
го транспорту, деякі макроліди (зокрема 16-членні) зберігають клінічну 
ефективність [44].

Згідно з даними дослідження PROTEKT (виділено 6747 штамів у 
119 лабораторіях), у США спостерігається зростання частоти виділення 
стійких до макролідів штамів пневмококів: із традиційно високого рівня 
в 30 % (2000 р.) до 35,3 % (2006 р.) [45]. За даними EARSS, у 2008 р. резис-
тентність до еритроміцину в Європі становила в середньому 15 %. При-
чому в Латвії стійких штамів виділено не було взагалі, а в трьох країнах 
(Чехії, Естонії, Болгарії) резистентність не перевищувала 5 %. З іншого 
боку, п’ять країн повідомили про значний (> 25 %) рівень стійкості 
до еритроміцину, а саме: Італія – 27 %, Туреччина – 29 %, Франція – 31 %, 
Угорщина – 32 %, Кіпр – 29 % [38, 39]. Найбільшим (> 10 % порівняно 
з 2005 р.) зростання резистентності було в Туреччині. Для Бельгії, Фран-
ції, Німеччини, Великої Британії було притаманно продовження зни-
ження показників резистентності до макролідів. У звіті EARSS особливо 
виділено показник подвійної резистентності до пеніциліну й еритромі-
цину. Для 12 із 32 країн Європи цей показник не перевищував 5 % (Данія, 
Велика Британія, Норвегія), для 10 країн – 5-10 % (Бельгія, Італія) та ще 
10 країн – 10-25 % (Франція, Угорщина).

У країнах Африки та Близького Сходу (за даними, отриманими в до -
слідженні SOAR) чутливість до макролідів була від 68,6 % в ОАЕ до 92,2 % 
у Сенегалі. У Туреччині рівень резистентності до еритроміцину стано-
вив 15,6 % [46]. Відповідно до даних з Алжиру, понад 80 % стійких 
до пеніциліну штамів були також резистентними до азитроміцину.

Незважаючи на мікробіологічні дані про зростання частоти виді-
лення PRSP, клінічне значення резистентності збудника, що спричиняє 
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пневмонію, не є однозначним. У багатьох дослідженнях було показано: 
сучасний рівень резистентності до β-лактамів не пов’язаний зі збіль-
шенням тяжкості перебігу захворювання чи зростанням смертності 
хворих на пневмококову пневмонію [47]. Проте, за даними деяких ав-
торів, у разі пневмонії, спричиненої штамами пневмокока з високим 
рівнем резистентності (МІК > 2 мг/л), смертність хворих може збільшу-
ватися [48]. Стійкість штамів пневмокока до макролідів не завжди зале-
жить від рівня споживання антибіотиків цієї групи в тій чи іншій місце-
вості. Згідно з даними дослідження, що проводилося в Словенії з 1999 
по 2004 р., зниження споживання макролідів на 21,3 % не тільки не 
сприяло зниженню резистентності, а й навіть призвело до зростання 
показника з 12,8 до 20,2 % [49]. Натомість у Португалії було встановле-
но зв’язок між збільшенням розповсюдженості макролідорезистентних 
пневмококів і призначенням азитроміцину в період із 1994 по 2002 р. 
[50]. Окрім того, деякі автори пов’язують збільшення частоти носійства 
стійких штамів у дітей із поширеним обігом макролідних антибіотиків у 
країні [51].

Резистентність пневмококів до фторхінолонів пов’язана з модифіка-
цією мікробного ферменту топоізомерази IV. Блокада цього ферменту 
порушує процес реплікації ДНК клітини. Зміна структури топоізомераз 
і подальше зниження спорідненості фторхінолонів зі своєю мішенню 
призводить до збільшення МІК антибіотика в 4-8 разів.

S. G. Jenkins і D. J. Farrell [45] встановили, що всі досліджені штами
пнев мокока, незалежно від резистентності до протимікробних препа ра-
тів інших груп, були чутливими до левофлоксацину й лише 5,7 % шта-
мів мали стійкість до ципрофлоксацину (МІК > 4 мг/л). Аналізуючи 
сучасні дані, отримані в різних куточках світу, можна дійти висновку,
що наразі резистентність S. pneumoniae до респіраторних фторхіно-
лонів перебуває на ду  же низькому рівні. Чутливість до левофлокса-
цину в США сягала 99 % [45], у Німеччині  – 99,3  % [52], у Великій 
Британії  – 98,4  % [53]. Більш ніж 95  % штамів пневмокока зберігали 
чутливість до респіраторних фтор хінолонів і ципро флоксацину в Китаї
[54]. Чутливими до нереспіраторних фторхінолонів (офлоксацин і 
ципрофлок сацин) були 91,2 % штамів S. pneumoniae в Алжирі, 91,2 % – 
у Пакистані, 93,1 % – у Катарі, 67 % – у Кот-д’Івуарі, 89,3  %  – в Єгипті, 
44,9 % – у Марокко, 98,1 % – у Сенегалі, 28,6 % – в ОАЕ, 97,6 % – у Кенії [55].

Одним із масштабних скринінгових епідеміологічних досліджень 
анти біотикорезистентності, що триває й нині, є дослідження SOAR. 
Воно проводиться з 2002 р. й охоплює низку країн Африки, Близь-
кого Сходу, Латинської Америки, Азії та Східної Європи. Завданням 
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дослідження є вивчення стану стійкості основних респіраторних пато-
генів у  країнах із нерозвиненою системою мікробного моніторингу. 
Із  2011  р. цей проєкт, який побудований за схемою багатоцентрового 
порівняльного контрольованого дослідження із залученням географіч-
но різних регіонів, виконується й в Україні. Чутливість виділених шта-
мів S.  pneumoniae до антибіотиків визначали централізовано в рефе-
ренс-лабораторії (м. Дніпро).

У 2011-2013 рр. було відібрано 134 ізоляти S. pneumoniae у 8 цент рах: 
Національному інституті фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Янов-
ського НАМН України (м. Київ), Дніпропетровській медичній акаде-
мії МОЗ України (м. Дніпро), Вінницькому національному медичному 
університеті імені М. І. Пирогова, обласних дитячих лікарнях Києва, 
Львова і Запоріжжя, обласних лікарнях Івано-Франківська і Сімферо-
поля [56]. 

Із метою одержання достовірних результатів мікробіологічного 
обсте ження всі клінічні центри керувалися інструкціями щодо правил 
отримання та збереження клінічного матеріалу хворих. Ключовим по-
ложенням було одержання зразків від пацієнтів до початку АБТ. Згідно 
з даними літератури, найінформативнішим є вивчення бронхіального 
секрету, отриманого за допомогою інвазивних методів, але їх застосу-
вання пов’язано зі значними труднощами: потребує високої кваліфіка-
ції медперсоналу, використання складної апаратури (фібробронхоскопи 
тощо), збільшує вартість лікування та значною мірою обтяжує хворого. 
Доступнішим для дослідження є мокротиння, хоча воно є менш інфор-
мативним матеріалом, оскільки може бути контаміноване мікрофлорою 
ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів.

На першому етапі мікробіологічного обстеження в клінічних цент-
рах виконували фарбування зразків біологічного матеріалу за Грамом. 
Мікро скопія пофарбованих мазків давала змогу підтвердити якість пато-
логічного матеріалу та скласти уявлення щодо характеру та кількості бак-
терій. Варто зазначити, що вже особливості фарбування патологічної 
мікрофлори можуть полегшити вибір початкової АБТ. Зразок матеріалу від 
хворого розміщали в чашці Петрі та розглядали на чорному й білому фоні. 
Далі вузьким шпателем або голкою відбирали гнійні грудочки. Їх або 
інший нативний або гомогенізований матеріал розтирали між двома 
скельцями. Висушений мазок фіксували над полум’ям і фарбували за 
Грамом.

Критерієм придатності мокротиння для мікробіологічного досліджен-
ня вважали наявність не менш ніж 25 сегментоядерних нейтрофільних 
лейкоцитів і не більш ніж 10 епітеліальних клітин у полі зору при перегляді 
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щонайменше 20 полів зору зі збільшенням у 100 разів. За наявності менш 
ніж 25 сегментоядерних лейкоцитів і більш ніж 10 епітеліальних клітин 
культуральне дослідження зразка не проводили, оскільки в такому випад-
ку вірогідною була контамінація матеріалу вмістом ротової порожнини.

Після позитивних результатів бактеріоскопії здійснювали посів отри-
маного від хворого матеріалу на селективні поживні середовища. Спочатку 
матеріал проходив попередню підготовку, що полягала в його гомогеніза-
ції. Це давало змогу нівелювати нерівномірність мікробного осім’яніння. 
Потім готували 10-разові серійні розведення розчину для кількісної оцін-
ки результатів. Гомогенізацію мокротиння проводили з використанням 
0,5 % розчину ацетилцистеїну. У неметалевий посуд вносили рівні об’єми 
патологічного матеріалу та муколітика й ретельно перемішували піпеткою 
з гумовою грушею протягом 1-2 хвилин. Ацетилцистеїн не пригнічував 
ріст пневмококів. Безпосередньо гомогенізації досягали використанням 
лабораторного вортексу. До 1 мл мокротиння додавали 9 мл 0,5 % розчину 
натрію хлориду та проводили гомогенізацію. З отриманої емульсії мокро-
тиння (1:9) готували серійні десятиразові розведення до 107.

БАЗ у вигляді гомогенної суспензії умовно приймали за розведення 
1:10, а серійні розведення готували до концентрації 105. Посів матері-
алу здійснювали в зворотному порядку по 0,1 мл із розведень 10-7, 10-5, 
10-1 (для мокротиння) та 10-5, 10-3, 10-1 (для БАЗ і пунктатів) на чаш-
ки з кров’яним агаром. Потім, починаючи з найбільшого розведення, 
рівномірно шпателем розподіляли матеріал поверхнею агару. Чаш-
ки поміщали в СО2-термостат (або ексикатор, у якому горіла свічка) 
та  проводили інкубацію протягом 18-24  годин за температури 37 °С. 
У разі відсутності росту інкубацію чашок Петрі продовжували ще на 
24 години. Посіви на селективні середовища робили з розведення 10-1 
та інкубували 18-24 години за температури 37 °С.

При посіві 0,1 мл вихідного розведення 1:10 на агарі виростали коло-
нії, концентрація котрих у матеріалі була кратною 102/мл. Концентра-
цію бактерій визначали за максимальним розведенням матеріалу, в яко-
му перебували колонії цього виду, та кількість колоній, які виросли, 
множили на ступінь розведення матеріалу. Виділення пневмококів 
із мокротиння в концентрації > 106 КУО/мл, а з промивних вод бронхів – 
у > 104 КУО/мл вважали діагностично значущими.

Мікробіологічна ідентифікація пневмококів здійснювалася на основі 
таких параметрів:

– морфологічних особливостей росту колоній;
– фенотипових особливостей;
– антигенної структури (із застосуванням серологічного методу).
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Подальша ідентифікація пневмококів проводилася з використанням 
стандартних фенотипових методів, основними з яких є чутливість до 
оптохіну та лізис у присутності солей жовчних кислот.

Із метою уніфікації виділення первинних культур пневмококів усі 
локальні лабораторії – учасники дослідження отримали однакові по-
живні середовища (колумбійський агар), диски з оптохіном, а також 
модифіковане середовище Дорсе для відправлення виділених шта-
мів до центральної референс-лабораторії (мікробіологічна лабора-
торія Діагностичного центру Дніпропетровської медичної академії 
МОЗ України; завідувач – к. м. н. О. В. Братусь). Окрім того, лаборанти 
з локальних лабораторій пройшли стажування в референс-лабораторії 
перед початком дослід ження.

У центральній референс-лабораторії для субкультивування 
S. pneumoniae використовували колумбійський агар (Oxoid, Велика Брита-
нія) з додаванням 5 % дефібринованої кінської крові. Інкубацію прово-
дили в атмосфері з підвищеним умістом СО2 (5 %) за температури 35 °С 
протягом 24 годин, використовуючи методи, котрі було описано вище. 
Після реідентифікації штами зберігали в пробірках із триптиказо- 
соєвим бульйоном (bioMerieux, Франція) з додаванням 30 % стерильного 
гліцерину (Sigms, США) за температури -70 °С.

Визначення чутливості пневмококів до антибіотиків здійснювали 
відповідно до рекомендацій CLSI [57] методом мікророзведень у катіон- 
збалансованому бульйоні Мюллера – Хінтон (BBL, США), в який дода-
вали лізовану кінську кров (у кінцевій концентрації 5 %). Для приготу-
вання бактеріальної суспензії чисту добову культуру мікроорганізмів 
розводили в стерильному 0,9 % розчині натрію хлориду до мутності 
0,5 за Мак-Фарландом. Отриману суспензію вносили в лунки мікроти-
трувальних планшетів за допомогою багатоканальної піпетки. Інкубація 
мікро титрувальних планшетів проводилася за температури 35 °С протя-
гом 20-24 годин у звичайній атмосфері.

Визначали чутливість S. pneumoniae до 11 АБП: пеніциліну, амоксици-
ліну/клавуланату, цефуроксиму, цефтріаксону, цефіксиму, азитроміци-
ну, кларитроміцину, еритроміцину, ципрофлоксацину, левофлоксацину, 
триметоприму/сульфаметоксазолу (ко-тримоксазолу). У тестуванні ви-
користовували подвійні серійні розведення перелічених антибіотиків 
(Oxoid, Велика Британія).

Для визначення характеристики штаму як «чутливого», «помірно 
стійкого» чи «стійкого» використовували міжнародні критерії інтерпре-
тації чутливості пневмокока в лабораторних умовах, а саме стандарти 
CLSI [58], EUCAST [59] і PK/PD [60] (табл. 4.3).
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Уведення, зберігання й обробка даних дослідження проводилися з ви-
користанням програми Microsoft Excel (2007).

Штами S. pneumoniae було виділено з різних біологічних матеріалів, отри-
маних від хворих із негоспітальними інфекціями органів дихання (рис. 4.5), 
включаючи БАЗ (n = 20; 14,9 %), уміст середнього вуха (n = 4; 3,0 %), ексудат 
плевральної порожнини (n = 2; 1,5 %), мокротиння (n = 44; 32,8 %) й аспірати 
з пазух носа (n = 9; 6,7 %) та трахеї (n = 55; 41,1 %). Більшість ізолятів (n = 82; 
61,2 %) отримано від дорослих пацієнтів (віком 13-64 роки), 34 (25,4 %) – 
від дітей (віком ≤ 12 років) і 16 (11,9 %) – від літніх осіб (віком ≥ 65 років). 
Іще два ізоляти було виділено від пацієнтів невідомого віку.

Підсумкові дані про чутливість штамів S. pneumoniae наведено в таб-
лиці 4.3.

Загалом 99,3 % (133/134) штамів S. pneumoniae були чутливими до пе-
ніциліну, а 0,7 % (1/134) – помірно стійкими. Жоден із цих штамів не був 
стійким до парентеральної форми цього антибіотика згідно зі стандар-
тами CLSI. Водночас контрольні точки EUCAST свідчили, що чутливість 
до пеніциліну становила лише 87,3 % (117/134), 11,9 % (16/134) штамів 
були помірно стійкими, а 0,7 % (1/134) – стійкими (табл. 4.4). При ви-
користанні залежних від дози антибіотика контрольних точок EUCAST 
чутливість до пеніциліну варіювала від 94,8 % (низька доза) до 99,3 % 
(висока доза).

Усі штами S. pneumoniae за критеріями CLSI та PK/PD (табл. 4.4) були 
чутливими до амоксициліну/клавуланату (та, відповідно, амоксицилі-
ну), цефтріаксону й левофлоксацину. Відповідно до контрольних точок 
EUCAST, левофлоксацин також був активний у 100 % випадків щодо 

Рис. 4.5. Розподіл клінічного матеріалу, з якого було виділено S. pneumoniae у 2011-2013 рр. [56]

  Мокротиння

  Аспірат із трахеї

  Аспірат із пазух носа

  Вміст середнього вуха

  БАЗ

  Ексудат плевральної 
     порожнини

32,8 %

14,9 %

1,5 %

41,1 %

6,7 %

3,0 %



55

РОЗДІЛ IV
Та

бл
иц

я 
4.

3.
 К

он
тр

ол
ьн

і т
оч

ки
 C

LS
I, 

EU
CA

ST
 і 

PK
/P

D
, я

кі
 з

ас
то

со
ву

ва
ли

ся
 д

ля
 ш

та
м

ів
 S

. p
ne

um
on

ia
e 

та
 H

. i
nfl

ue
nz

ae
 [5

8-
60

]

А
БП

Ко
нт

ро
ль

ні
 т

оч
ки

 д
ля

 S
. p

ne
um

on
ia

e 
(м

г/
л)

Ко
нт

ро
ль

ні
 т

оч
ки

 д
ля

 H
. i

nfl
ue

nz
ae

 (м
г/

л)
CL

SI
EU

CA
ST

CL
SI

EU
CA

ST
Ч

П
Р

Ч
П

Р
Ч

П
Р

Ч
П

Р
А

м
ок

си
ци

лі
н/

кл
ав

ул
ан

ат
a

≤ 
2

4
≥ 

8
Н

З
Н

З
Н

З
≤ 

4
–

≥ 
8

≤ 
2

–
≥ 

4

А
м

пі
ци

лі
н

Н
Т

Н
Т

Н
Т

Н
Т

Н
Т

Н
Т

≤ 
1

2
≥ 

4
≤ 

1
–

≥ 
2

Ц
еф

ік
си

м
Н

З
Н

З
Н

З
Н

З
Н

З
Н

З
≤ 

1
–

–
≤ 

0,
12

–
≥ 

0,
25

Ц
еф

тр
іа

кс
он

≤ 
1

2
≥ 

4
≤ 

0,
5

1-
2

≥ 
4

≤ 
2

–
–

≤ 
0,

12
–

≥ 
0,

25

Ц
еф

ур
ок

си
м

b
≤ 

1
2

≥ 
4

≤ 
0,

25
0,

5
≥ 

1
≤ 

4
8

≥ 
16

≤ 
0,

12
0,

25
-1

≥ 
2

А
зи

тр
ом

іц
ин

≤ 
0,

5
1

≥ 
2

≤ 
0,

25
0,

5
≥ 

1
≤ 

4
–

–
≤ 

0,
12

0,
25

-4
≥ 

8

Кл
ар

ит
ро

м
іц

ин
≤ 

0,
25

0,
5

≥ 
1

≤ 
0,

25
0,

5
≥ 

1
≤ 

8
16

≥ 
32

≤ 
1

2-
32

≥ 
64

Ер
ит

ро
м

іц
ин

≤ 
0,

25
0,

5
≥ 

1
≤ 

0,
25

0,
5

≥ 
1

Н
З

Н
З

Н
З

≤ 
0,

5
1-

16
≥ 

32

Ц
ип

ро
ф

ло
кс

ац
ин

Н
З

Н
З

Н
З

≤ 
0,

12
0,

25
-2

≥ 
4

≤ 
1

–
–

≤ 
0,

5
–

≥ 
1

Ле
во

ф
ло

кс
ац

ин
≤ 

2
4

≥ 
8

≤ 
2

–
≥ 

4
≤ 

2
–

–
≤ 

1
–

≥ 
2

П
ен

іц
ил

ін
(в

/в
 н

е 
м

ен
ін

гі
т)

≤ 
2

4
≥ 

8
Н

Зc
Н

Зc
Н

Зc
Н

З
Н

З
Н

З
Н

З
Н

З
Н

З

П
ен

іц
ил

ін
 (п

ер
ор

ал
ьн

о)
≤ 

0,
06

0,
12

-1
≥ 

2
≤ 

0,
06

0,
12

-2
≥ 

4
Н

З
Н

З
Н

З
Н

З
Н

З
Н

З

Тр
им

ет
оп

ри
м

/с
ул

ьф
ам

ет
ок

са
зо

л
≤ 

0,
5

1-
2

≥ 
4

≤ 
1

2
≥ 

4
≤ 

0,
5

1-
2

≥ 
4

≤ 
0,

5
–

≥ 
1

П
ри

м
іт

ки
: Ч

 –
 ч

ут
ли

ви
й;

 П
 –

 п
ом

ір
но

 р
ез

ис
т

ен
т

ни
й;

 Р
 –

 р
ез

ис
т

ен
т

ни
й;

 Н
Т 

– 
не

 т
ес

т
ув

ал
и;

 Н
З 

– 
не

 з
ас

т
ос

ов
ує

т
ьс

я;
 в

/в
 –

 в
ну

т
рі

ш
нь

ов
ен

но
. 

a  А
м

ок
си

ци
лі

н/
кл

ав
ул

ан
ат

 т
ес

т
ув

ал
и 

у 
сп

ів
ві

дн
ош

ен
ні

 а
м

ок
си

ци
лі

н 
і 

кл
ав

ул
ан

ов
а 

ки
сл

от
а 

2:
1.

 К
он

т
ро

ль
ні

 т
оч

ки
 з

аф
ік

со
ва

ні
 д

ля
 

ам
ок

си
ци

лі
но

во
го

 к
ом

по
не

нт
а.

 К
он

т
ро

ль
ні

 т
оч

ки
 P

K/
PD

 н
а 

ос
но

ві
 в

ис
ок

ої
 д

оз
и 

(4
 г 

ам
ок

си
ци

лі
ну

 з
 2

50
 м

г к
ла

ву
ла

на
т

у 
на

 д
об

у 
дл

я 
до

ро
сл

их
), 

по
ка

за
ні

 в
 д

уж
ка

х,
 є

 а
на

ло
гіч

ни
м

и 
т

ак
им

 C
LS

I д
ля

 H
. i

nfl
ue

nz
ae

 т
а 

на
 о

дн
е 

ро
зв

ед
ен

ня
 в

ищ
е 

дл
я 

S.
 p

ne
um

on
ia

e.
 

b  К
он

т
ро

ль
ні

 т
оч

ки
 р

оз
ра

хо
ва

ні
 д

ля
 ц

еф
ур

ок
си

м
у 

ак
се

т
ил

у.
 

c  E
U

CA
ST

 н
е 

да
ю

т
ь 

ко
нт

ро
ль

ни
х 

т
оч

ок
 д

ля
 в

/в
 з

ас
т

ос
ув

ан
ня

, а
ле

 к
он

т
ро

ль
ні

 т
оч

ки
 д

оз
оз

ал
еж

но
ї ч

ут
ли

во
ст

і в
ід

зн
ач

аю
т

ьс
я 

дл
я 

пн
ев

м
он

ії:
 

1,
2 

г ×
 4

, ≤
 0

,5
 м

г/
л;

 2
,4

 г 
× 

4 
(а

бо
 1

,2
 г 

× 
6)

, ≤
 1

 м
г/

л 
і 2

,4
 г 

× 
6,

 ≤
 2

 м
г/

л.



56 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

цих штамів, тоді як чутливість до цефтріаксону становила лише 96,3 % 
(129/134). Активність цефуроксиму була дещо нижча, ніж цефтріаксо-
ну: 95,5 % (128/134) згідно з CLSI та PK/PD і 89,6 % (120/134) – EUCAST. 
Чутливість до цефіксиму за критеріями PK/PD (дані CLSI та EUCAST не 
публікуються) дорівнювала 88,8 % (119/134). Рекомендації CLSI вказу-
ють, що штами, чутливі до пеніциліну G (MIК ≤ 0,06 мг/л), можна вва-
жати чутливими до амоксициліну, амоксициліну/клавуланату, цефтрі-
аксону та цефуроксиму. Дані наведеного дослідження підтвердили цей 
факт, оскільки всі чутливі до пеніциліну штами S. pneumoniae також 
були чутливими до цих β-лактамів. Із 17 помірно стійких і резистентних 
до пеніциліну ізолятів S. pneumoniae всі були чутливими до цефтріаксо-
ну й амоксициліну/клавуланату (амоксициліну), а 11 із 17 (64,7 %) – до 
цефуроксиму. Аналогічне «експертне правило» перед бачене й EUCAST, 
але воно стосується тільки пеніциліну, оскільки в цих стандартах не-
має даних стосовно амоксициліну/клавуланату (амоксициліну).

Чутливість S. pneumoniae до протестованих макролідів (азитроміцину, 
кларитроміцину й еритроміцину) згідно зі стандартами CLSI, EUCAST 
і PK/PD становила 88,1 % (118/134). Найменш активним із протестова-
них протимікробних засобів був триметоприм/сульфаметоксазол: тіль-
ки 9,7 % штамів S. pneumoniae вважалися чутливими (13/134) до цього 
антибіотика за контрольними точками CLSI та PK/PD, а за EUCAST – 
38,8 % (52/134).

Дані про розподіл штамів S. pneumoniae залежно від величини MIК 
наведено в таблиці 4.5.

Чутливість штамів S. pneumoniae до антибіотиків також порівнювали 
між віковими групами: дорослі (13-64 роки), літні особи (≥ 65 років) 
і діти (≤ 12 років). Значних розбіжностей для більшості АБП не виявле-
но, проте чутливість до триметоприму/сульфаметоксазолу була істотно 
вище серед літніх осіб (37,5 %), аніж у дорослих (12,2 %; р = 0,012) і дітей 
(8,8 %; р = 0,014).

За останні десять років у багатьох країнах спостерігається збіль-
шення частоти виділення штамів H. influenzae, резистентних до про-
тимікробних хіміопрепаратів [61, 62]. Це підтверджують результати не 
тільки окремих вибіркових досліджень, але й дані постійного мікро-
біологічного моніторингу із застосуванням стандартизованих методів 
[63, 64].

Найбільше клінічне значення у світі має стійкість гемофільної палички 
до β-лактамів. Основним механізмом резистентності цього збудника вва-
жають продукцію β-лактамаз, які інактивують антибіотик шляхом гідро-
лізу одного із зав’язків β-лактамного кільця. Штами гемофільної палички, 
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що застосовують цей механізм стійкості, називають BLPAR. У такому разі 
вони зберігають чутливість до інгібіторозахищених β-лактамних антибіо-
тиків. Якщо ж механізм резистентності збудника реалізується за рахунок 
модифікації мішені (наприклад, унаслідок мутації у ftsI гені, що відповідає 
за синтез ПЗБ-3), то утворюються так звані BLNAR. Такі мікроорганізми 
є стійкими й до інгібіторозахищених β-лактамів [65].

У дослідженні епідеміології резистентності назофарингеальних шта-
мів гемофільної палички в здорових дітей із дошкільних дитячих уста-
нов, яке проводилося в Росії, стійкість мікроорганізму до ампіциліну 
була визначена на рівні 2,1 % [66]. Таку саму високу чутливість до ампі-
циліну спостерігали дослідники в деяких інших країнах, наприклад 
у Греції (о. Крит) [67], Естонії [68] та Іспанії [69], причому в останньому 
дослідженні при порівнянні даних 2007 та 1997 рр. спостерігається змен-
шення резистентності мікроорганізму.

За результатами дослідження SOAR, резистентність H. influenzae до 
ампіциліну, амоксициліну/клавуланату, азитроміцину й офлоксацину 
відповідно становила: Марокко – 4 %, 0 %, 7,8 %, 0 %; Кот-д’Івуар – 7 %, 
0 %, 76 %, 53 %; Сенегал – 28 %, 0 %, 0 %, 0 %; ОАЕ – 20,3 %, 0 %, 0 %, 
0 %; Пакистан – 4 %, 0 %, 6,1 %, 8,1 %; Катар – 11 %, 0 %, 0 %, 0 %. Часто-
та продукції β-лактамаз H. influenzae коливалася від 2,9 % у Марокко до 
26,7 % у Сенегалі. Отже, результати показують, що практично всі штами 
H. influenzaе в регіоні зберігають чутливість до амоксициліну/клавуланату 
незалежно від рівня продукції β-лактамаз [46, 70].

У межах програми Національного моніторингу гострих респіратор-
них інфекцій Кореї вивчали особливості стійкості 544 ізолятів гемофіль-
ної палички до β-лактамних антибіотиків [71]. Частота резистентності 
до ампіциліну становила 58,5 %, цефуроксиму – 23,3 %, кларитроміцину – 
18,7 %, амоксициліну/клавуланату – 10,4 %. У 52,4 % випадків резистент-
ність мікроорганізмів до ампіциліну була зумовлена наявністю β-лакта-
маз. Частота BLNAR була на рівні 6,1 %.

Серед 152 штамів H. influenzae, виділених у дітей із гострими респіра-
торними інфекціями в Китаї, резистентними до ампіциліну виявилися 
22,4 % [72]. У Франції частота виділення штамів зі зниженою чутливістю 
до незахищених β-лактамів становила 22,8 % [73, 74].

Із клінічної точки зору досить високий рівень резистентності до ампі-
циліну, що свідчить про широку розповсюдженість штамів гемофільної 
палички, здатних до продукції β-лактамаз, не є проблемою для протиін-
фекційної хіміотерапії, оскільки наявні в арсеналі лікаря захищені (стій-
кі до дії мікробних ферментів) препарати зберігають високу ефектив-
ність як in vitro, так і in vivo. У дослідженні, що проводили C. J. Harrison 
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і співавтори в США [75], доведена чутливість до високих доз цефтріаксо-
ну, цефіксиму, амоксициліну/клавуланату 100 % штамів мікроорганізму, 
до амоксициліну/клавуланату в стандартній дозі – 91,6 %, цефуроксиму 
аксетилу – 88,1 % і триметоприму/сульфаметоксазолу – 73,4 %.

Збереження досить високої чутливості до амоксициліну/клавуланату, 
а також цефалоспоринів ІІ-ІV поколінь можна виділити як глобальну 
особливість збудника натепер. Світові дані підтверджують також високу 
антибактеріальну ефективність фторхінолонів і, за винятком деяких по-
відомлень, макролідів [76].

Отже, аналіз останніх відомостей щодо стійкості актуальних збудни-
ків НІНДШ до протимікробних хіміопрепаратів свідчить про її неухиль-
не зростання в глобальних масштабах. До цього призводить ціла низка 
причин: нераціональне застосування антибіотиків; розповсюдження 
стійких мікроорганізмів унаслідок скупчення хворих у закладах охорони 
здоров’я та місцях ув’язнень, збільшення міграції населення; постаріння 
населення планети та збільшення питомої ваги хворих із множинною су-
путньою патологією; маркетингова політика виробників і дистриб’юто-
рів ліків тощо.

Не викликає сумніву наявність безпосереднього зв’язку між лаборатор-
но визначеними показниками антибіотикорезистентності та випадками 
неефективного лікування тих чи інших інфекцій. Сучасний клінічний під-
хід до інтерпретації лабораторних даних стосовно стійкості збудників не-
одмінно має враховувати фармакокінетичні особливості біодоступ ності, 
розподілення й елімінації протимікробних хіміопрепаратів [77].

У зв’язку зі значущими територіальними відмінностями рівнів стій-
кості збудників НІНДШ до протимікробних препаратів визначення 
тактики АБТ має базуватися на регіональних (визначених у відповідній 
країні чи місцевості) даних стосовно чутливості мікрофлори до цих лі-
карських засобів [36].

Антибіотикорезистентність H. influenzae в Україні у 2011-2013 рр. 
у рамках програми SOAR визначалася за тією самою схемою, що й пнев-
мокока [56]. Це було багатоцентрове порівняльне контрольоване до-
слідження з централізованим визначенням чутливості до антибіотиків 
виділених штамів у еферент-лабораторії. Раніше в Україні стійкість 
гемофільної палички до антибіотиків не вивчалася.

Взяття матеріалу від хворих на НІНДШ проводили в тих самих клініч-
них центрах, а первинне виділення мікроорганізму – в тих самих місце-
вих лабораторіях, що й S. pneumoniae.

Усього було зібрано 67 штамів H. influenzae, виділених із мокротиння 
(n = 56; 83,6 %), пунктату верхньощелепного синусу (n = 7; 10,4 %) і БАЗ 
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(n = 4; 6,0 %) (рис. 4.6). Більшість ізолятів (n = 51; 76,1 %) надходило від 
дорослих пацієнтів, 8 (11,9 %) – від літніх осіб і 7 (10,4 %) – від дітей. Решта 
штамів була отримана від пацієнтів невідомого віку. Три ізоляти (4,5 %) 
були β-лактамазопозитивними, але жоден із них не належав до BLNAR.

Чутливість виділених штамів гемофільної палички вивчали також 
у цент  ральній лабораторії м. Дніпро. Методика проведення дослідження 
базувалася на рекомендаціях CLSI [57]. Використовували метод серійних 
розведень у бульйоні. На основі бульйону Мюллера – Хінтон зі стабілі-
зованим катіонним складом (за іонами кальцію та магнію) шляхом дода-
вання дріжджового екстракту й факторів V і X готували HTM-бульйон 
(Haemophilus test medium).

Тестування проводилося в об’ємі 1 мл кожного з розведень анти-
біотика з кінцевою концентрацією гемофільної палички приблизно 
5 × 105 КУО/мл. Серійні розведення антибіотика готувалися зі старто-
вого розчину на HTM-бульйоні, що потім розливали по 0,5 мл у кожну 
пробірку. Далі, під час внесення культури гемофільної палички, концен-
трація антибіотика зменшувалася вдвічі. Таким чином утворювався ряд 
пробірок із розчином антибіотика об’ємом по 0,5 мл, концентрації в яких 
із кроком у 2 рази відрізнялися одна від одної. Одночасно готували ряди 
розведень для антибіотика з метою тестування контрольних штамів 
гемофільної та кишкової паличок.

Для приготування інокулюму використовували добову культуру 
H.  influenzae на шоколадному агарі. Утворювали суспензію колоній 
мікро організму у фізіологічному розчині натрію хлориду до мутності 
0,5  за стандартом Мак-Фарланда. Подальше розведення в 100 разів 
цієї суспензії готували на HTM-бульйоні, після чого концентрація 

Рис. 4.6. Розподіл клінічного матеріалу, з якого було виділено H. influenzae [56]

  Мокротиння

  БАЗ

  Пунктат верхньощелепного синусу
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гемофільної палички становила приблизно 5 × 106 КУО/мл. По 0,5 мл 
інокулюму вносили в пробірки з 0,5 мл розчину антибіотика й у дві 
пробірки з бульйоном без антибіотиків (негативний контроль і конт-
роль росту).

Визначали чутливість H. influenzae до 10 АБП, а саме: ампіциліну, 
амоксициліну/клавуланату, цефуроксиму, цефтріаксону, цефіксиму, 
азитроміцину, кларитроміцину, ципрофлоксацину, левофлоксацину, 
триметоприму/сульфаметоксазолу. У тестуванні використовували 
подвійні серійні розведення перелічених антибіотиків (Oxoid, Велика 
Британія).

Критерії інтерпретації чутливості штамів гемофільної палички, ви-
ділених у дослідженні, наведено в таблиці 4.3. Підсумкові дані про чут-
ливість 67 ізолятів H. influenzae згідно з критеріями CLSI, EUCAST 
і PK/PD наведено в таблиці 4.6, а дані про розподіл залежно від MIК – 
у таблиці 4.7.

Ампіцилін виявився активним щодо 94,0 % штамів H. influenzae. 
При цьому за даними CLSI 1,5 % були помірно стійкими, а 4,5 % – стійки-
ми, а за даними EUCAST усі 6,0 % ізолятів були стійкими. Чутливість 
штамів до амоксициліну/клавуланату, цефтріаксону, цефіксиму, ципро-
флоксацину та левофлоксацину становила 100 % згідно з усіма трьома 
стандартами – CLSI, EUCAST і РК/PD. Чутливість до цефуроксиму за да-
ни ми CLSI також була 100 %, але за даними EUCAST і РК/PD – лише 
73,1  % (49/67). Для макролідів згідно з критеріями CLSI спостерігали 
аналогічно високу чутливість: азитроміцин – 100 % і кларитроміцин – 
98,5 % (66/67). Водночас за критеріями PK/PD азитроміцин був активний 
у 22,4 % випадків (15/67), а до кларитроміцину 100 % штамів виявилися 
стійкими. За даними EUCAST азитроміцин був активний у 22,4  % ви-
падків (15/67) і кларитроміцин – у 43,3 % (29/67). Найменш активним 
агентом був триметоприм/сульфаметоксазол. До нього чутливість збері-
гали лише 59,7 % (40/67) штамів гемофільної палички відповідно до всіх 
міжнародних стандартів (CLSI, EUCAST і PK/PD).

Отже, в дослідженні встановлено, що 87,3 % пневмококових ізолятів 
чутливі до пеніциліну згідно з критеріями CLSI для пероральної форми 
антибіотика. Тобто, щоб отримати чутливість близько 100 %, потрібно 
застосовувати вищі дози препарату.

Для багатьох пацієнтів з інфекціями дихальних шляхів в амбулатор-
них умовах бажаною є пероральна терапія. За такого варіанту лікування 
амоксицилін/клавуланат (або амоксицилін, який має однакову актив-
ність з комбінованим препаратом щодо S. pneumoniae) та левофлоксацин 
залишаються єдиними доступними засобами зі 100 % активністю проти 
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цього збудника. Проте фторхінолони не рекомендуються для лікуван-
ня педіатричних пацієнтів. Цефуроксим також є біологічно доступним 
для перорального застосування, але чутливість до нього нижча – 95,5 % 
(CLSI та PK/PD) і 89,6 % (EUCAST). Дані цього дослідження підтверджу-
ють, що штами S. pneumoniae, чутливі до пеніциліну G, чутливі й до 
інших пеніцилінів, як це випливає з настанов CLSI та EUCAST, а також 
цефалоспоринів – згідно з настановами CLSI. Незважаючи на те що ре-
зистентність до пеніциліну в Україні відносно низька, дані цього дослі-
дження показали, що зворотне значення не було правильним із вико-
ристанням критеріїв CLSI; наприклад, нечутливі до пеніциліну штами 
S. pneumoniae були чутливими до інших β-лактамів, особливо цефтріак-
сону. Тож або контрольні точки β-лактамів неточні, або твердження CLSI 
про перехресну резистентність до класу β-лактамних антибіотиків не-
правильне. Цей факт був також виявлений в інших країнах із вищими 
рівнями стійкості до пеніциліну (дані SOAR за 2011-2013 рр.), що потребує 

Таблиця 4.6. Значення МІК і відсоток чутливих штамів H. influenzae (n  =  67) [56]

АБП

Чутливість

МІК (мг/л) CLSI PK/
PD EUCAST

50 % 90 % min max Ч (%) П (%) Р (%) Ч (%) Ч (%) П (%) Р (%)
Амоксицилін/
клавуланатa 0,5 1 0,125 1 100 0 0 100 

(100) 100 – 0

Ампіцилін 0,5 1 0,25 128 94 1,5 4,5 NA 94,0 – 6,0
Азитроміцин 0,25 1 0,06 2 100 – – 22,4 22,4 77,6 0

Цефіксим 0,03 0,06 0,015 0,125 100 – – 100 100 – 0

Цефтріаксон 0,015 0,03 0,004 0,06 100 – – 100 100 0 0
Цефуроксим 1 2 0,25 4 100 0 0 73,1 0 73,1 26,9
Ципро-
флоксацин 0,015 0,03 0,008 0,03 100 – – 100 100 – 0

Кларитро-
міцин 2 4 0,5 16 98,5 1,5 0 0 43,3 56,7 0

Лево-
флоксацин 0,03 0,03 0,008 0,06 100 – – 100 100 – 0

Тримето-
прим/
сульфамето-
ксазол

0,5 16 0,06 32 59,7 7,5 32,8 59,7 59,7 – 40,3

Примітки: 50 % – концентрація, потрібна для пригнічення 50 % ізолятів; 90 % – концентрація, 
потрібна для пригнічення 90 % ізолятів; Ч – чутливий; П – помірно резистентний;  
Р – резистентний.
a Чутливість до амоксициліну/клавуланату PK/PD у високій дозі показана в дужках.
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подальшого дослідження. Макроліди (азитроміцин, кларитроміцин та 
еритроміцин) були активними щодо 88,1 % штамів S. pneumoniae, й тому, 
хоча ці засоби можна застосовувати перорально, вони не забезпечують 
такої самої ефективності, що спостерігається при використанні амокси-
циліну/клавуланату (амоксициліну) чи левофлоксацину. Найменш ак-
тивним із протестованих протимікробних препаратів виявився триме-
топрим/сульфаметоксазол, до якого чутливими були < 10 % пневмококів 
(CLSI та PK/PD), тоді як за даними EUCAST цей показник становив 
38,8 % за рахунок вищої межі розведення. Тому триметоприм/сульфаме-
токсазол можна вважати неактивним щодо пневмококів. Окрім того, 
це був єдиний протимікробний засіб, активність якого значно відрізня-
лася в різних вікових групах: найбільша чутливість (37,5 % штамів) від-
значена серед літніх осіб.

H. influenzae в Україні зазвичай дуже чутлива до більшості протимік-
робних препаратів, включаючи ампіцилін, через низьку поширеність 
β-лактамаз (6 %). Як і в разі з S. pneumoniae, активність триметоприму/
сульфаметоксазолу є слабкою. Відповідно до критеріїв CLSI, чутливість 
H. influenzae до макролідів становила 98,5-100 %. Однак аналіз за критері-
ями PK/PD свідчить про відсутність активності кларитроміцину проти ге-
мофілів, і лише 22,4 % штамів цього збудника були чутливими до азитро-
міцину. Контрольні точки EUCAST для азитроміцину також свідчать про 
чутливість 22,4  % ізолятів і дещо вищу чутливість до кларитроміцину 
(43,3 %). Ці дані ілюструють постійну потребу в гармонізації клінічних 
контрольних точок, особливо в країнах, де лабораторії можуть дотриму-
ватися рекомендацій CLSI або EUCAST.

Існує мало інших публікацій стосовно протимікробної резистентності 
респіраторних патогенів в Україні, але дані цього дослідження свідчать, що 
рівень резистентності в нас низький порівняно з іншими країнами Схід-
ної Європи. Наприклад, стійкість до пеніциліну S. pneumoniae в Румунії у 
2008 р. становила 50 %, а до макролідів – 30,9 % [78]. У 2001 р. резистентність 
респіраторних збудників у Румунії була вищою, ніж тепер в Україні [79]. 
Аналогічно нечутливість до ампіциліну респіраторних ізолятів H. influenzae 
в Болгарії становила 18 % [80]. Майбутні дослідження мають підтвердити 
низький рівень резистентності цих респіраторних збудників в Україні.

На другому етапі мікробіологічного моніторингу основних респі-
раторних збудників (S. pneumoniae та H. influenzae), що проводився 
в Україні у 2014-2016 рр., узяли участь два центри: Діагностичний 
центр Дніпропетровської медичної академії МОЗ України та Націо-
нальний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
НАМН України [81].
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Штами H. influenzae та S. pneumoniae, виділені від хворих з інфекція-
ми дихальних шляхів, які виникли поза лікувальним закладом, після 
їх ідентифікації в центрах, направлялися до центральної лабораторії 
(International Health Management Associates Inc., Швейцарія), де вони 
були субкультивовані та повторно ідентифіковані. Для верифіка-
ції H. influenzae використовували методологію MALDI-TOF MS [82], 
а іден  тичність S. pneumoniae підтверджували чутливістю збудника до 
оптохіну та розчинністю в жовчі. Продукцію β-лактамаз визначали 
для кожного штаму H. influenzae хромогенним дисковим методом до 
нітро  цефіну [83].

Чутливість штамів цих збудників до антибіотиків оцінювала-
ся за допомогою методу мікророзведень, рекомендованого CLSI 
[84]. Обидва патогени перевіряли на чутливість до амоксицилі-
ну, амоксициліну/клавуланату (2:1), азитроміцину, цефаклору, 
цефтріаксону, цефуроксиму, кларитроміцину, еритроміцину, лево-
флоксацину, моксифлоксацину та триметоприму/сульфаметокса-
золу. S.  pneumoniae також оцінювали на чутливість до пеніциліну, 
а H. influenzae – до ампі циліну.

Для встановлення чутливості збудників стосовно досліджуваних 
препаратів (табл. 4.8) використовували критерії, запропоновані CLSI, 
EUCAST і засновані на параметрах PK/PD [60, 85, 86].

Усього у двох центрах України було зібрано 100 штамів S. pneumoniae 
(рис. 4.7), виділених із мокротиння (n = 38; 38 %), БАЗ (n = 28; 28 %), 
аспірату з пазух носа (n = 19; 19 %), випоту середнього вуха (n = 10; 10 %) 
й ендотрахеального аспірату (n = 5; 5 %).

Підсумкові дані про чутливість штамів S. pneumoniae до протестова-
них антибіотиків наведено в таблиці 4.9, а розподіл їх за MIК – у таб-
лиці 4.10.

За критеріями CLSI або EUCAST 97,0 % штамів пневмококів, отри-
маних в Україні, були чутливими до парентерального пеніциліну, 
а  83,0  %  – до перорального. Левофлоксацин і моксифлоксацин про-
являли активність щодо всіх ізолятів S. pneumoniae за даними CLSI, 
EUCAST і PK/PD. Також 98 % штамів були чутливими до цефтріаксону 
згідно з контрольними точками CLSI, 90,0 % – EUCAST. Амоксицилін та 
амоксицилін/клавуланат за даними CLSI та PK/PD проявляли активність 
проти 97,0 % штамів у разі використання в низьких дозах. Застосування 
амоксициліну у високих дозах відповідно до критеріїв PK/PD не змінює 
його активність щодо S. pneumoniae, а амоксициліну/клавуланату – під-
вищує до 99,0 %. Чутливість збудника до пероральних цефалоспори-
нів і макролідів за даними CLSI становить від 83,0 % для еритро міцину 
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до  89,0  % для цефуроксиму. Цей показник був однаковий або схожий 
згідно з критеріями PK/PD та EUCAST, за винятком чутливості ізоля-
тів до цефаклору, що дорівнювала 28,0 % за критеріями PK/PD і 0 % – 
EUCAST. Триметоприм/сульфаметоксазол був єдиним антибіотиком, 
який проявляв активність менш ніж до 80 % ізолятів (75,0 % за всіма 
трьома стандартами) (табл. 4.9). 

Протимікробну чутливість за критеріями CLSI порівнювали серед 
зразків матеріалу, отриманих у різних вікових групах. Єдиною статис-
тично значущою різницею між групами педіатричних пацієнтів і до-
рослих осіб була активність макролідів і цефаклору. Так, для макролідів 
вона становила відповідно 70,4 та 89,2 % (P = 0,03), а для цефаклору – 70,4 
та 90,8 % (Р = 0,02).

Із 2014 по 2016 р. у двох центрах в Україні було зібрано 96 штамів 
H. influenzae (рис. 4.8), які виділили з мокротиння (n = 54; 56,3 %), аспі-
рату з пазух носа (n = 11; 11,5 %), БАЗ (n = 15; 15,6 %), ендотрахеального 
аспірату (n = 10; 10,4 %) та випоту середнього вуха (n = 6; 6,2 %).

Більшість ізолятів (59,8 %) виділені від дорослих пацієнтів, 26,8 % – від 
дітей і 13,4 % – від літніх осіб. Частка ізолятів, які продукують β-лактама-
зи, становила 7,3 % (7/96). Один β-лактамазонегативний штам (1,0 %) був 
резистентним до ампіциліну (BLNAR) за критеріями CLSI та EUCAST.

Підсумкові дані про чутливість 96 ізолятів H. influenzae за стандар-
тами CLSI, EUCAST і PK/PD наведено в таблиці 4.11, а розподіл за MIК – 
у таблиці 4.12. 

Рис. 4.7. Розподіл клінічного матеріалу, з якого отримано S. pneumoniae [81]

  Мокротиння

  БАЗ

  Аспірат із пазух носа

  Випіт середнього вуха

  Ендотрахеальний аспірат

38 %                                 

28 %                                 

19 %                                 

10 %                                 
5 %                                 
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Чутливість H.  influenzae (n = 96) становила 100 % до цефтріаксону, 
левофлоксацину та моксифлоксацину за всіма трьома рекомендаціями 
(CLSI, EUCAST і PK/PD). До амоксициліну/клавуланату in vitro вона та-
кож була абсолютною за критеріями CLSI та високими дозами за крите-
ріями PK/PD. Однак, оскільки один штам збудника належав до BLNAR, 
чутливість відповідно до стандартів CLSI становила 99,0  %. Цей ан-
тибіотик у низьких дозах проявляв активність проти 95,8  % ізолятів 
H. influenzae за даними PK/PD та EUCAST. Так само чутливість до це-
фуроксиму після корегування на ізолят BLNAR знизилася з 97,9 до 96,9 % 
із використанням критеріїв CLSI, а за стандартами PK/PD та EUCAST 
вона становила відповідно 70,8 та 0 %. Активність цефаклору встанов-
лена щодо 87,5 % штамів гемофільної палички за критеріями CLSI, тоді 
як за контрольними значеннями МІК, розробленими на основі парамет-
рів PK/PD, цей показник дорівнював 0 %. Аналогічна різниця виявлена 
щодо кларитроміцину: 61,5 % за критеріями CLSI, 0 % – PK/PD і 2,1 % – 
EUCAST. Чутливість до триметоприму/сульфаметоксазолу спостерігала-
ся в 60,4 % ізолятів за всіма стандартами.

Дані про розповсюдженість нечутливих до протестованих антибіоти-
ків штамів S. pneumoniae та H. influenzae в Україні у 2011-2013 рр. і 2014-
2016 рр. наведено на рисунках 4.9 та 4.10.

Представлені дані свідчать про те, що згідно з критеріями CLSI у 2011-
2013 рр. [56] частка нечутливих штамів пневмококів до пеніциліну 
становила близько 13 %, причому в більшості випадків вони були 
помірно стійкими. Усі пеніцилінорезистентні пневмококи зберігали 

Рис. 4.8. Розподіл клінічного матеріалу, з якого отримано H. influenzae [81]

  Мокротиння

  Аспірат із пазух носа

  БАЗ

  Ендотрахеальній аспірат

  Випіт середнього вуха

56,3 %

11,5 %

15,6 %

10,4 %

6,2 %



72 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

Та
бл

иц
я 

4.
11

. З
на

че
нн

я 
М

ІК
 і 

чу
тл

ив
іс

ть
 ш

та
м

ів
 H

. i
nfl

ue
nz

ae
 з

гі
дн

о 
з 

ко
нт

ро
ль

ни
м

и 
то

чк
ам

и 
CL

SI
, P

K/
PD

, E
U

CA
ST

 [8
1]

А
БП

M
IК

 (м
г/

л)
Ч

ут
ли

ві
ст

ь 
із

 з
ас

то
су

ва
нн

ям
 з

аз
на

че
ни

х 
ко

нт
ро

ль
ни

х 
то

чо
к

CL
SI

PK
/P

D
EU

CA
ST

n
50

 %
90

 %
m

in
m

ax
Ч

 (%
)

П
 

(%
)

Р 
(%

)
Ч

 (%
)

Ч
 

(%
)

П
 

(%
)

Р (%
)

А
м

ок
си

ци
лі

н
96

≤ 
2

4
≤ 

2
> 

12
8

N
A

N
A

N
A

87
,5

 
(9

1,
7)

87
,5

–
12

,5

А
м

ок
си

ци
лі

н/
кл

ав
ул

ан
ат

a,
 b

96
0,

5
2

0,
25

4
10

0 
(9

9,
0)

–
0,

0 
(1

,0
)

95
,8

 
(1

00
)

95
,8

–
4,

2

А
м

пі
ци

лі
н

96
0,

25
1

0,
12

> 
12

8
91

,7
0,

0
8,

3
–

91
,7

–
8,

3

А
зи

тр
ом

іц
ин

96
2

2
0,

12
8

97
,9

–
–

2,
1

2,
1

95
,8

2,
1

Ц
еф

ак
ло

р
96

4
16

1
32

87
,5

6,
3

6,
3

0,
0

N
A

N
A

N
A

Ц
еф

тр
іа

кс
он

96
≤ 

0,
03

≤ 
0,

03
≤ 

0,
03

0,
12

10
0

–
–

10
0

10
0

–
0,

0

Ц
еф

ур
ок

си
м

b
96

1
4

0,
25

8
97

,9
 

(9
6,

9)
2,

1
0,

0 
(1

,0
)

70
,8

0,
0

70
,8

29
,2

Кл
ар

ит
ро

м
іц

ин
96

8
16

≤ 
1

> 
16

61
,5

37
,5

1,
0

0,
0

2,
1

97
,9

0,
0

Ле
во

ф
ло

кс
ац

ин
96

0,
01

5
0,

03
0,

00
8

0,
06

10
0

–
–

10
0

10
0

–
0,

0

М
ок

си
ф

ло
кс

ац
ин

96
0,

01
5

0,
03

0,
00

8
0,

12
10

0
–

–
10

0
10

0
–

0,
0

Тр
им

ет
оп

ри
м

/с
ул

ьф
ам

ет
ок

са
зо

л
96

0,
25

> 
2

≤ 
0,

01
5

> 
2

60
,4

2,
1

37
,5

60
,4

60
,4

0,
0

39
,6

П
ри

м
іт

ки
: Ч

 –
 ч

ут
ли

ви
й;

 П
 –

 п
ом

ір
но

 р
ез

ис
т

ен
т

ни
й;

 Р
 –

 р
ез

ис
т

ен
т

ни
й.

a  К
он

т
ро

ль
ні

 т
оч

ки
 P

K/
PD

 н
а 

ос
но

ві
 в

ис
ок

ої
 д

оз
и 

ам
ок

си
ци

лі
ну

 й
 а

м
ок

си
ци

лі
ну

/к
ла

ву
ла

на
т

у 
по

ка
за

ні
 в

 д
уж

ка
х.

b  У
 к

лі
ні

чн
их

 у
м

ов
ах

 із
ол

ят
и 

BL
N

AR
 в

ва
ж

аю
т

ьс
я 

ст
ій

ки
м

и 
до

 а
м

ок
си

ци
лі

ну
/к

ла
ву

ла
на

т
у,

 ц
еф

ак
ло

ру
 т

а 
це

ф
ур

ок
си

м
у.

 Я
кщ

о 
кл

ін
іч

на
 

сп
ри

йн
ят

ли
ві

ст
ь 

до
 ц

их
 п

ре
па

ра
т

ів
 б

ул
а 

зн
иж

ен
а 

за
вд

як
и 

BL
N

AR
, д

ан
і в

ід
об

ра
ж

аю
т

ьс
я 

в 
ду

ж
ка

х.



73

РОЗДІЛ IV

Та
бл

иц
я 

4.
12

. Д
ан

і п
ро

 р
оз

по
ді

л 
ш

та
м

ів
 H

. i
nfl

ue
nz

ae
 з

ал
еж

но
 в

ід
 з

на
че

нн
я 

M
IK

 [8
1]

А
БП

Кі
ль

кі
ст

ь 
із

ол
ят

ів
 п

ри
 M

IK
 (м

г/
л)

≤ 0
,0

04
0,

00
8

≤ 0
,0

15
0,

01
5

≤ 0
,0

3
0,

03
≤ 0

,0
6

0,
06

0,
12

0,
25

≤ 0
,5

0,
5

≤ 1
1

≤ 2
2

> 2
4

8
16

> 1
6

32
> 3

2
64

12
8

> 1
28

Ам
ок

си
ци

лін
84

4
1

1
4

2

Ам
ок

си
ци

лін
/

кл
ав

ул
ан

ат
10

39
20

23
4

Ам
піц

ил
ін

7
55

26
1

1
1

2
3

Аз
ит

ро
мі

ци
н

2
2

8
36

43
3

2

Це
фа

кл
ор

5
22

36
21

6
6

Це
фт

рі
ак

со
н

93
2

1

Це
фу

ро
кс

им
3

32
33

18
8

2

Кл
ар

ит
ро

мі
ци

н
2

6
51

36
1

Ле
во

фл
ок

са
ци

н
9

59
21

7

М
ок

си
фл

ок
са

ци
н

20
55

16
4

1

Тр
им

ет
оп

ри
м/

су
ль

фа
ме

то
кс

аз
ол

1
7

15
14

21
2

36



74 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

чутливість до амоксициліну/клавуланату й цефтріаксону. Стійкість 
S. pneumoniae до макролідів не перевищувала 12 %. Високу активність 
(до 100 % штамів збудника) проявляли респіраторні фторхінолони. 
Результати дослід жень показали, що в нашій країні існувала тіль-
ки одна серйозна проблема з резистентністю – вкрай високий рівень 
(> 90 % штамів) нечутливості до ко-тримоксазолу. З усіх протестованих 
пневмококів полірезистентність (стійкість до ≥ 3 класів антибіотиків) 
виявлена тільки в 3  % ізолятів. Причому всі полірезистентні штами 
зберігали чутливість до захищених амінопеніцилінів і респіраторних 
фторхінолонів.

Дані за 2014-2016 рр. (рис. 4.9) [81] дають підстави констатувати по-
дальше зростання частки нечутливих штамів S. pneumoniae до пеніцилі-
ну, цефуроксиму й макролідів. Окрім того, зафіксована поява 3 % штамів 
збудника, стійких до амоксициліну/клавуланату, та 2 % – до цефтріаксону. 
Водночас відзначається істотне зниження частки нечутливих штамів 
S. pneumoniae до ко-тримоксазолу, що пов’язано з обмеженням спожи-
вання цього антибіотика в нашій країні.

Результати, представлені на рисунку 4.10, свідчать про те, що у 2011-
2013 рр. [56] в Україні частка нечутливих штамів гемофільної палички 

Рис. 4.9. Розповсюдженість в Україні нечутливих (помірно стійких і стійких) 
до антибіотиків штамів S. pneumoniae у 2011-2013 рр. і 2014-2016 рр. 

згідно з критеріями CLSI [56, 81]
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до ампіциліну становила 6 %, з яких 4,5 % були стійкими, а 1,5 % – помір-
но стійкими. Відсутність чутливості цих штамів до ампіциліну зумов-
лена продукцією β-лактамаз, які викликають гідроліз β-лактамного 
кільця антибіотика. Звертає на себе увагу й той факт, що 40,3 % штамів 
H. influenzae були нечутливими до ко-тримоксазолу. Усі інші антибіоти-
ки проявляли високу активність до гемофільної палички.

У 2014-2016 рр. (рис. 4.10) відзначено подальше зростання стійкос ті гемо-
фільної палички до ампіциліну (> 8 %), появу штамів, стійких до азитро-
міцину (2,1 %) й особливо кларитроміцину (38,5 %) [81]. Остан ній факт 
неаби як турбує, оскільки цей препарат сьогодні широко використовується 
в лікуванні респіраторних інфекцій. Водночас до інших протестованих анти-
біотиків збудник практично зберіг попередній рівень чутливості.

На третьому етапі мікробіологічного моніторингу основних рес-
піраторних збудників (S. pneumoniae та H. influenzae), що проводився 
в Україні у 2016-2017 рр., узяли участь два центри: Діагностичний центр 
Дніпропетровської медичної академії МОЗ України та Дніпропет ровська 
медична академія МОЗ України [87]. Чутливість штамів цих збудників 
до антибіотиків оцінювалася за допомогою методу мікророзве день буль-
йону, рекомендованого CLSI [88].
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Рис. 4.10. Розповсюдженість в Україні нечутливих (помірно стійких і стійких) 
до антибіотиків штамів H. influenzae у 2011-2013 рр. і 2014-2016 рр. 

згідно з критеріями CLSI [56, 81]
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Обидва патогени оцінювали на чутливість до амоксициліну, амоксици-
ліну/клавуланату (2:1), ампіциліну, азитроміцину, цефаклору, цефдиніру, 
цефдиторену, цефіксиму, цефподоксиму, цефтріаксону, цефуроксиму, 
кларитроміцину, левофлоксацину, моксифлоксацину та триметоприму/
сульфаметоксазолу. S. pneumoniae також перевіряли на чутливість до пе-
ніциліну й еритроміцину.

Для встановлення чутливості збудників стосовно досліджуваних 
препаратів використовували контрольні точки (табл. 4.13-4.15), запро-
поновані CLSI, EUCAST і засновані на параметрах PK/PD [59, 89, 90]. 
Слід зазначити, що в критеріях EUCAST чутливі та помірно стійкі шта-
ми S. pneumoniae об’єднані в одну категорію («чутливі») у зв’язку з мож-
ливістю подолання проміжної резистентності збудника високими доза-
ми антибіотика (табл. 4.14).

Усього у двох центрах було зібрано 78 життєздатних штамів S. pneumoniae 
(рис. 4.11), виділених з аспірату пазух носа (n = 45; 57,7 %), мокротиння (n = 11; 
14,1 %), БАЗ (n = 18; 23,1 %) і випоту середнього вуха (n = 4; 5,1 %).

Таблиця 4.13. Контрольні точки MІК (мг/л), які використовувалися для штамів 
S. pneumoniae та H. influenzae, за критеріями CLSI [88]

Антибіотик
S. pneumoniae H. influenzae

Ч П С Ч П С
Амоксицилін ≤ 2 4 ≥ 8 – – –
Амоксицилін/клавуланат ≤ 2 4 ≥ 8 ≤ 4 – ≥ 8
Ампіцилін – – – ≤ 1 2 ≥ 4
Пеніцилін (2,4 г × 4-6 в/в) ≤ 2 4 ≥ 8 – – –
Пеніцилін (per os) ≤ 0,06 0,12-1 ≥ 2 – – –
Цефаклор ≤ 1 2 ≥ 4 ≤ 8 16 ≥ 32
Цефдинір ≤ 0,5 1 ≥ 2 ≤ 1 – –
Цефдиторен – – – – – –
Цефіксим – – – ≤ 1 – –
Цефподоксим ≤ 0,5 1 ≥ 2 ≤ 2 – –
Цефтріаксон ≤ 1 2 ≥ 4 ≤ 2 – –
Цефуроксим ≤ 1 2 ≥ 4 ≤ 4 8 ≥ 16
Азитроміцин ≤ 0,5 1 ≥ 2 ≤ 4 – –
Кларитроміцин ≤ 0,25 0,5 ≥ 1 ≤ 8 16 ≥ 32
Еритроміцин ≤ 0,25 0,5 ≥ 1 – – –
Левофлоксацин ≤ 2 4 ≥ 8 ≤ 2 – –
Моксифлоксацин ≤ 1 2 ≥ 4 ≤ 1 – –

Триметоприм/сульфаметоксазол ≤ 0,5 1-2 ≥ 4 ≤ 0,5 1-2 ≥ 4

Примітки: Ч – чутливий; П – помірно стійкий; С – стійкий.
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Таблиця 4.14. Дозозалежні контрольні точки МІК (мг/л), 
які використовувалися для штамів S. pneumoniae та H. influenzae, 

за критеріями EUCAST [89]

Антибіотик
S. pneumoniae H. influenzae

Ч С Ч С

Амоксицилін (0,5 г × 3 per os) ≤ 0,25 > 0,5 – –

Амоксицилін (0,75-1 г × 3 per os)* ≤ 1 > 1 ≤ 2 > 2

Амоксицилін/клавуланат (0,5 г / 0,125 г × 3 per os) ≤ 0,5 > 1 – –

Амоксицилін/клавуланат 
(0,875 г / 0,125 г × 3 per os)* ≤ 1 > 1 ≤ 2 > 2

Ампіцилін (2 г × 3 в/в) ≤ 0,5 > 2 ≤ 1 > 1

Ампіцилін (2 г × 4 в/в)* ≤ 2 > 2 ≤ 1 > 1

Пеніцилін (0,6 г × 4 в/в) ≤ 0,06 > 2 – –

Пеніцилін (2,4 г × 4-6 в/в)* ≤ 2 > 2 – –

Цефаклор ≤ 0,03 > 0,5 – –

Цефдинір – – – –

Цефдиторен – – – –

Цефіксим – – ≤ 0,12 > 0,12

Цефподоксим ≤ 0,25 > 0,5 ≤ 0,25 > 0,25

Цефтріаксон (1 г × 1 в/в) ≤ 0,5 > 2 ≤ 0,12 > 0,12

Цефтріаксон (2 г × 2 в/в)* ≤ 2 > 2 ≤ 0,12 > 0,12

Цефуроксим ≤ 0,25 > 0,5 ≤ 0,12 > 1

Азитроміцин ≤ 0,25 > 0,5 – –

Кларитроміцин (0,25 г × 2 per os) ≤ 0,25 > 0,5 – –

Кларитроміцин (0,5 г × 2 per os)* ≤ 0,5 > 0,5 – –

Еритроміцин (0,5 г × 2-4 per os або 0,5 г × 2-4 в/в) ≤ 0,25 > 0,5 – –

Еритроміцин (1 г × 4 per os або 1 г × 4 в/в)* ≤ 0,5 > 0,5 – –

Левофлоксацин (0,5 г × 2 per os або 0,4 г × 2 в/в) ≤ 2 > 2 ≤ 0,06 > 0,06

Левофлоксацин (0,75 г × 2 per os або 0,4 г × 3 в/в)* ≤ 2 > 2 ≤ 0,06 > 0,06

Моксифлоксацин ≤ 0,5 > 0,5 ≤ 0,12 > 0,12

Триметоприм/сульфаметоксазол 
(0,16 г / 0,8 г × 2 per os або в/в) ≤ 1 > 2 ≤ 0,5 > 1

Триметоприм/сульфаметоксазол 
(0,24 г / 1,2 г × 2 per os або в/в)* ≤ 2 > 2 ≤ 1 > 1

Примітки: Ч – чутливий; С – стійкий; * високі дози антибіотиків, які застосовуються 
переважно у ВІТ.
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Таблиця 4.15. Контрольні точки MІК (мг/л), які використовувалися для штамів 
S. pneumoniae та H. influenzae, за критеріями PK/PD [59]

Антибіотик
S. pneumoniae, H. influenzae

Тільки чутливі

Амоксицилін (1,5 г/добу) ≤ 2

Амоксицилін (4 г/добу) ≤ 4

Амоксицилін/клавуланат (1,75/0,25 г/добу) ≤ 2

Амоксицилін/клавуланат (4/0,25 г/добу) ≤ 4

Ампіцилін –

Пеніцилін –

Цефаклор ≤ 0,5

Цефдинір ≤ 0,25

Цефдиторен –

Цефіксим ≤ 1

Цефподоксим ≤ 0,5

Цефтріаксон ≤ 1

Цефуроксим ≤ 1

Азитроміцин ≤ 0,12

Кларитроміцин ≤ 0,25

Еритроміцин ≤ 0,25

Левофлоксацин ≤ 2

Моксифлоксацин ≤ 1

Триметоприм/сульфаметоксазол ≤ 0,5

Рис. 4.11. Розподіл клінічного матеріалу, з якого отримано S. pneumoniae у 2016-2017 рр. [87]
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Більшість ізолятів (n = 43; 55,1 %) отримано від дітей (віком ≤ 12 років), 
33 (42,3 %) – від дорослих пацієнтів (віком 13-64 роки) та 2 (2,6 %) – від літ-
ніх осіб (віком ≥ 65 років).

Підсумкові дані про чутливість штамів S. pneumoniae до протестова-
них антибіотиків наведено в таблицях 4.16-4.18 і на рисунку 4.12.

Із 78 зібраних в Україні штамів пневмокока приблизно 98 % були чутли-
вими до високих доз внутрішньовенної форми пеніциліну за критерія ми 
CLSI та EUCAST, а 73,1 % – до пероральної форми цього антибіотика за конт-
рольними точками CLSI чи низької дози внутрішньовенної форми за кри-
теріями EUCAST. Левофлоксацин і моксифлоксацин проявляли активність 
щодо 100 % штамів збудника за всіма контрольними точками (CLSI, EUCAST 
і PK/PD). Чутливість до цефтріаксону за критеріями CLSI, EUCAST і PK/PD 
стосовно високої дози препарату становила 98,7-100 %, а в разі використан -
ня низької дози антибіотика за контрольними точками EUCAST – 91 %. 
Усі штами S. pneumoniae були чутливими до амоксициліну й амоксициліну/
клавуланату згідно з критеріями CLSI та PK/PD зі зменшенням до 84,6 та 
87,2 % у разі використання контрольних точок EUCAST стосовно низьких і 
високих доз антибіотика. Чутливість штамів патогену за критеріями EUCAST 
до ампіциліну коливалася від 84,6 до 92,3 % залежно від дози препарату. Звер-
тає на себе увагу відносно невисока активність макролідів: тільки 76,9-79,5 % 
штамів збудника були чутливими до цих АБП за всіма контрольними точками.

Майже аналогічну тенденцію встановили щодо пероральних цефало-
споринів, чутливість штамів S. pneumoniae до яких варіювала за всіма 
критеріями від 73,1 до 83,3 %. Єдиним винятком був цефаклор, який 
не проявляв активність проти збудника за критеріями EUCAST, а за па-
ра   метрами PK/PD до нього зберігали чутливість тільки 28,2 % штамів. 
Також дуже низькою, як і попередніми роками, була чутливість ізолятів 
S. pneumoniae до триметоприму/сульфаметоксазолу – 41 % за контроль-
ними точками CLSI та PK/PD і 61,5-69,2 % – за EUCAST.

Таблиця 4.16. Значення МІК і чутливість до антибіотиків штамів S. pneumoniae 
(n = 78) за критеріями CLSI [81]

Антибіотики
МІК (мг/л) Критерії CLSI

50 % 90 % min max Ч (%) П (%) С (%)
Амоксицилін 0,03 2 ≤ 0,015 2 100 0,0 0,0
Амоксицилін/
клавуланат 0,03 2 ≤ 0,015 2 100 0,0 0,0

Ампіцилін ≤ 0,03 2 ≤ 0,03 4 – – –
Пеніцилін 
(2,4 г × 4-6 в/в) ≤ 0,06 2 ≤ 0,06 4 97,4 2,6 0,0

Пеніцилін (per os) ≤ 0,06 2 ≤ 0,06 4 73,1 16,7 10,2
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Таблиця 4.16. Значення МІК і чутливість до антибіотиків 
штамів S. pneumoniae (n = 78) за критеріями CLSI [81]

Антибіотики
МІК (мг/л) Критерії CLSI

50 % 90 % min max Ч (%) П (%) С (%)
Цефаклор 1 > 32 < 0,5 > 32 73,1 9,0 17,9
Цефдинір 0,12 4 0,03 16 83,3 0,0 16,7
Цефдиторен 0,03 0,5 ≤ 0,015 1 – – –
Цефіксим 0,25 16 0,12 64 – – –
Цефподоксим 0,03 2 ≤ 0,015 4 83,3 3,9 12,8
Цефтріаксон 0,03 0,5 ≤ 0,015 2 98,7 1,3 0,0
Цефуроксим 0,06 4 ≤ 0,015 8 83,3 2,6 14,1
Азитроміцин 0,06 > 32 ≤ 0,03 > 32 78,2 0,0 21,8
Кларитроміцин 0,03 > 16 ≤ 0,015 > 16 76,9 2,6 20,5
Еритроміцин 0,03 > 16 ≤ 0,015 > 16 76,9 0,0 23,1
Левофлоксацин 1 1 0,12 2 100 0,0 0,0
Моксифлоксацин 0,12 0,25 0,06 0,25 100 0,0 0,0
Триметоприм/
сульфаметоксазол 1 8 0,25 16 41,0 28,2 30,8

Примітки: Ч – чутливий; П – помірно стійкий; С – стійкий.

Таблиця 4.17. Значення МІК і чутливість до антибіотиків
штамів S. pneumoniae (n = 78) за критеріями EUCAST [81] 

Антибіотики
МІК (мг/л) Критерії EUCAST

50 % 90 % min max Ч (%) П 
(%) С (%)

Амоксицилін (0,5 г × 3 per os) 0,03 2 ≤ 0,015 2 84,6 2,6 12,8
Амоксицилін (0,75-1 г × 3 per os)* 0,03 2 ≤ 0,015 2 87,2 – 12,8
Амоксицилін/клавуланат 
(0,5 г / 0,125 г × 3 per os) 0,03 2 ≤ 0,015 2 84,6 2,6 12,8

Амоксицилін/клавуланат 
(0,875 г / 0,125 г × 3 per os)* 0,03 2 ≤ 0,015 2 87,2 – 12,8

Ампіцилін (2 г × 3 в/в) ≤ 0,03 2 ≤ 0,03 4 84,6 7,7 7,7
Ампіцилін (2 г × 4 в/в)* ≤ 0,03 2 ≤ 0,03 4 92,3 – 7,7
Пеніцилін (0,6 г × 4 в/в) ≤ 0,06 2 ≤ 0,06 4 73,1 24,4 2,5
Пеніцилін (2,4 г × 4-6 в/в)* ≤ 0,06 2 ≤ 0,06 4 97,5 – 2,5
Цефаклор 1 > 32 0,5 > 32 0,0 28,2 71,8
Цефдинір 0,12 4 0,03 16 – – –
Цефдиторен 0,03 0,5 ≤ 0,015 1 – – –
Цефіксим 0,25 16 0,12 64 – – –
Цефподоксим 0,03 2 ≤ 0,015 4 80,8 2,5 16,7
Цефтріаксон (1 г × 1 в/в) 0,03 0,5 ≤ 0,015 2 91,0 9,0 0,0
Цефтріаксон (2 г × 2 в/в)* 0,03 0,5 ≤ 0,015 2 100 – 0,0
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Таблиця 4.17. Значення МІК і чутливість до антибіотиків
штамів S. pneumoniae (n = 78) за критеріями EUCAST [81] 

Антибіотики
МІК (мг/л) Критерії EUCAST

50 % 90 % min max Ч (%) П 
(%) С (%)

Цефуроксим 0,06 4 ≤ 0,015 8 76,9 5,1 18,0
Азитроміцин 0,06 > 32 ≤ 0,03 > 32 78,2 0,0 21,8
Кларитроміцин 
(0,25 г × 2 per os) 0,03 > 16 ≤ 0,015 > 16 76,9 2,6 20,5

Кларитроміцин 
(0,5 г × 2 per os)* 0,03 > 16 ≤ 0,015 > 16 79,5 – 20,5

Еритроміцин (0,5 г × 2-4 per os 
або 0,5 г × 2-4 в/в) 0,03 > 16 ≤ 0,015 > 16 76,9 0,0 23,1

Еритроміцин 
(1 г × 4 per os або 1 г × 4 в/в)* 0,03 > 16 ≤ 0,015 > 16 76,9 – 23,1

Левофлоксацин 
(0,5 г × 2 per os або 0,4 г × 2 в/в) 1 1 0,12 2 100 0,0 0,0

Левофлоксацин 
(0,75 г × 2 per os або 0,4 г × 3 в/в)* 1 1 0,12 2 100 0,0 0,0

Моксифлоксацин 0,12 0,25 0,06 0,25 100 0,0 0,0
Триметоприм/сульфаметоксазол 
(0,16 г / 0,8 г × 2 per os або в/в) 1 8 0,25 16 61,5 7,7 30,8

Триметоприм/сульфаметоксазол 
(0,24 г / 1,2 г × 2 per os або в/в)* 1 8 0,25 16 69,2 – 30,8

Примітки: Ч – чутливий; П – помірно стійкий; С – стійкий; * високі дози антибіотиків, 
які застосовуються переважно у ВІТ.

Таблиця 4.18. Значення МІК і чутливість до антибіотиків
штамів S. pneumoniae (n = 78) за критеріями PK/PD [81] 

Антибіотик
МІК (мг/л) PK/PD

50 % 90 % min max Ч (%)
Амоксицилін (1,5 г/добу) 0,03 2 ≤ 0,015 2 100
Амоксицилін (4 г/добу) 0,03 2 ≤ 0,015 2 100
Амоксицилін/клавуланат 
(1,75/0,25 г/добу) 0,03 2 ≤ 0,015 2 100

Амоксицилін/клавуланат 
(4/0,25 г/добу) 0,03 2 ≤ 0,015 2 100

Ампіцилін ≤ 0,03 2 ≤ 0,03 4 –
Пеніцилін ≤ 0,06 2 ≤ 0,06 4 –
Цефаклор 1 > 32 0,5 > 32 28,2
Цефдинір 0,12 4 0,03 16 80,8
Цефдиторен 0,03 0,5 ≤ 0,015 1 –
Цефіксим 0,25 16 0,12 64 76,9
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Із відібраних штамів S. pneumoniae 57 (73,1 %) проявляли чутливість 
до пероральної форми пеніциліну (PSSP) за контрольними точками 
CLSI, 13 (16,7 %) – були помірно стійкими (PISP) і 8 (10,3 %) – стійкими 
(PRSP). У зв’язку з незначною кількістю PRSP додатково проаналізовано 
тільки штами PSSP і PISP. Усі ізоляти PSSP були чутливі до амоксициліну, 
амоксициліну/клавуланату, цефалоспоринів (окрім цефаклору) та фтор-
хінолонів (рис. 4.13). Водночас чутливість штамів PSSP до макролідів 
становила 89,5 %, а до триметоприму/сульфаметоксазолу – 49,1 %. 

Таблиця 4.18. Значення МІК і чутливість до антибіотиків
штамів S. pneumoniae (n = 78) за критеріями PK/PD [81] 

Антибіотик
МІК (мг/л) PK/PD

50 % 90 % min max Ч (%)
Цефподоксим 0,03 2 ≤ 0,015 4 83,3
Цефтріаксон 0,03 0,5 ≤ 0,015 2 98,7
Цефуроксим 0,06 4 ≤ 0,015 8 83,3
Азитроміцин 0,06 > 32 ≤ 0,03 > 32 78,2
Кларитроміцин 0,03 > 16 ≤ 0,015 > 16 76,9
Еритроміцин 0,03 > 16 ≤ 0,015 > 16 76,9
Левофлоксацин 1 1 0,12 2 100
Моксифлоксацин 0,12 0,25 0,06 0,25 100
Триметоприм/сульфаметоксазол 1 8 0,25 16 41,0
Примітки: min – мінімум; max – максимум; Ч – чутливий.

30,8

Рис. 4.12. Розповсюдженість (%) в Україні нечутливих (помірно стійких і стійких) до антибіотиків 
штамів S. pneumoniae (n = 78) у 2016-2017 рр. згідно з критеріями CLSI [87]
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Усі ізоляти PISP були чутливі до амоксициліну, амоксициліну/клавула-
нату, цефтріаксону та фторхінолонів. Активність усіх інших цефалоспо-
ринів і макролідів коливалася від 15,4 до 61,5 % і була значно нижчою 
проти PISP, аніж ізолятів PSSP (р <  0,01). Чутливість до триметоприму/
сульфаметоксазолу також виявилася нижчою серед ізолятів PISP, але ця 
відмінність не була статистично значущою (р =  0,12).

У 2016-2017 рр. в Україні було зібрано 106 штамів H. influenzae, але 
тільки 99 були життєздатними. Більшість ізолятів (рис. 4.14) виділено з 
аспірату пазух носа (n = 54; 54,5 %) та мокротиння (n = 34; 34,3 %), рід-
ше – з БАЗ (n = 11; 11,1 %). Переважно ці штами отримано від дорослих 
віком 13-64 роки (n = 70; 70,7 %), тоді як 25 (25,3 %) – від педіатричних 
пацієнтів віком ≤ 12 років і 4 (4,0 %) – від літніх осіб віком ≥ 65 років.

Значення MІК і чутливість до антибіотиків штамів H. influenzae наве-
дено на рисунку  4.15 і в таблицях  4.19-4.21.

Більшість штамів H. influenzae з України були β-лактамазонегативними 
(n = 90; 90,9 %). Проте серед них виявили один ізолят BLNAR за контроль-
ними точками CLSI (МІК ампіциліну ≥ 4 мг/л) і чотири ізоляти BLNAR 
за критеріями EUCAST (МІК ампіциліну ≥ 2 мг/л).

Згідно з критеріями CLSI ≥ 99 % штамів цього збудника мали чутли-
вість до амоксициліну/клавуланату й майже всіх інших протестованих ан-
тибіотиків, окрім цефаклору (97 %), ампіциліну (90,9 %) і тримето приму/

Рис. 4.13. Чутливість (%) PSSP та PISP до антибіотиків на основі контрольних точок CLSI [89]
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сульфаметоксазолу (61,6 %). Схожі дані отримані при використанні 
конт рольних точок EUCAST, за винятком перорального цефуроксиму 
(89,9  % ізолятів стійкі), та PK/PD, за винятком цефаклору (нечутливі 
94,9 % штамів), азитроміцину (8,1 %) та кларитро міцину (1 %). EUCAST 
не надає контрольних точок для цефаклору й макролідів, що узгоджу-
ється з низькою чутливістю за критеріями PK/PD.

Рис. 4.14. Розподіл клінічного матеріалу, з якого отримано H. influenzae [87]
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Рис. 4.15. Розповсюдженість (%) в Україні нечутливих (помірно резистентних і резистентних) 
до антибіотиків штамів H. influenzae (n = 99) у 2016-2017 рр. згідно з критеріями CLSI [87]
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Представлені результати епіднагляду за рівнем резистентності 
S.  pneumoniae та H. influenzae до протестованих антибіотиків у 2016-
2017 рр. обмежені всього двома центрами м. Дніпро, тому в інших регіо нах 
України вони можуть дещо відрізнятися. Проте дані, отримані на пер ших 
етапах дослідження (2011-2013 рр. і 2014-2016 рр.) [56, 81], що охоплювали 
більше областей нашої країни (до 8 центрів), повною мірою узгоджуються 
з даними за 2016-2017 рр. Відрадно зауважити, що рівні резистентності 
S. pneumoniae та H. influenzae до більшості широко вживаних при НІНДШ 
антибіотиків починаючи з 2011 р. в Україні істотно не збільшилися.

При аналізі стійкості S. pneumoniae та H. influenzae до антибіотиків 
в Україні важливо порівняти результати з відповідними показниками, 
отриманими в рамках програми SOAR нашими найближчими східними 
(Росія) та західними (Словаччина) сусідами (рис. 4.16-4.17).

За даними D. Torumkuney та співавторів [91], у Російській Федерації 
67,0 % штамів S. pneumoniae були чутливі до пероральної форми пеніци-
ліну за критеріями CLSI та EUCAST і 93,2 % – до парентеральної форми 
цього антибіотика згідно з контрольними точками CLSI.

Усі ізоляти збудника проявляли чутливість до фторхінолонів, тоді як 
амоксицилін, амоксицилін/клавуланат і цефтріаксон були активними 

Таблиця 4.19. Значення МІК і чутливість до антибіотиків 
штамів S. pneumoniae (n = 78) за критеріями CLSI [87]

Антибіотик
МІК (мг/л) Критерії CLSI

50 % 90 % min max Ч (%) П (%) С (%)
Амоксицилін 0,5 4 ≤ 0,12 64 – – –
Амоксицилін/
клавуланат 0,5 2 ≤ 0,06 8 99,0 0,0 1,0

Ампіцилін 0,12 1 ≤ 0,06 32 90,9 3,0 6,1
Цефаклор 2 8 0,25 32 97,0 2,0 1,0
Цефдинір 0,25 0,5 0,06 1 100 – –
Цефдиторен ≤ 0,03 0,06 ≤ 0,03 0,5 – – –
Цефіксим 0,03 0,06 ≤ 0,015 0,25 100 – –
Цефподоксим 0,06 0,12 ≤ 0,015 0,25 100 – –
Цефтріаксон ≤ 0,015 ≤ 0,015 ≤ 0,015 0,06 100 – –
Цефуроксим 0,5 1 ≤ 0,03 8 99,0 1,0 0,0
Азитроміцин 0,5 1 0,12 2 100 – –
Кларитроміцин 4 8 0,12 8 100 – –
Левофлоксацин 0,015 0,03 ≤ 0,004 0,06 100 0,0 0,0
Моксифлоксацин 0,015 0,03 ≤ 0,004 0,06 100 0,0 0,0
Триметоприм/
сульфаметоксазол 0,25 8 0,03 16 61,6 7,1 31,3

Примітки: Ч – чутливий; П – помірно стійкий; С – стійкий.
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щодо ≥ 92,8 % штамів S. pneumoniae за контрольними точками CLSI та 
PK/PD. Водночас виділені ізоляти пневмококів показали нижчу чутли-
вість до цефуроксиму, цефаклору, макролідів і триметоприму/сульфа-
метоксазолу за критеріями CLSI: 85,0; 76,7; 68,8 та 67,7 % відповідно. 
Зазвичай чутливість S. pneumoniae до антибіотиків була трохи нижчою 
згідно з контрольними точками EUCAST, за винятком цефаклору, для 
котрого різниця в чутливості була набагато вища. Стійкі до пеніциліну 
ізоляти мали низьку чутливість (≤ 60 %) до всіх антибіотиків, окрім 
фторхінолонів.

У Словацькій Республіці чутливість пневмококів до протестованих 
антибіотиків у 2014-2016 рр. була значно нижча, ніж в Україні та Росії. 
Лише активність цефтріаксону перевищувала 80 %, макролідів – стано-
вила 44 %, а пеніциліну (пероральної та парентеральної форм), амокси-
циліну, амоксициліну/клавуланату, цефаклору та триметоприму/сульфа-
метоксазолу – перебувала в межах 58-64 % [81].

Таблиця 4.21. Значення МІК і чутливість до антибіотиків 
штамів H. influenzae (n = 99) за критеріями PK/PD [87] 

Антибіотик
МІК (мг/л) PK/PD

50 % 90 % min max Ч (%)
Амоксицилін (1,5 г/добу) 0,5 4 ≤ 0,12 64 87,9
Амоксицилін (4 г/добу) 0,5 4 ≤ 0,12 64 94,9
Амоксицилін/клавуланат 
(1,75/0,25 г/добу)

0,5 2 ≤ 0,06 8 95,0

Амоксицилін/клавуланат 
(4/0,25 г/добу)

0,5 2 ≤ 0,06 8 99,0

Ампіцилін 0,12 1 ≤ 0,06 32 –
Цефаклор 2 8 0,25 32 5,1
Цефдинір 0,25 0,5 0,06 1 77,8
Цефдиторен ≤ 0,03 0,06 ≤ 0,03 0,5 –
Цефіксим 0,03 0,06 ≤ 0,015 0,25 100
Цефподоксим 0,06 0,12 ≤ 0,015 0,25 100
Цефтріаксон ≤ 0,015 ≤0,015 ≤ 0,015 0,06 100
Цефуроксим 0,5 1 ≤ 0,03 8 92,9
Азитроміцин 0,5 1 0,12 2 8,1
Кларитроміцин 4 8 0,12 8 1,0
Левофлоксацин 0,015 0,03 ≤ 0,004 0,06 100
Моксифлоксацин 0,015 0,03 ≤ 0,004 0,06 100
Триметоприм/
сульфаметоксазол

0,25 8 0,03 16 61,6

Примітки: min – мінімум; max – максимум; Ч – чутливий.
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Більш схожими на наші були рівні резистентності пневмококів 
у  Росій ській Федерації [91]. Загалом 67,0 % штамів S. pneumoniae були 
чутливими до  пероральної форми пеніциліну відповідно до критері-
їв CLSI та EUCAST і 93,2 % – до парентеральної форми за стандартами 
СLSI. Усі ізоляти збудника були чутливі до фторхінолонів і ≥ 92,8 % шта-
мів – до амоксициліну, амоксициліну/клавуланату та цефтріаксону згідно 
з контрольними точками CLSI та PK/PD. Ізоляти показали нижчу чутли-
вість до цефуроксиму, цефаклору, макролідів і триметоприму/сульфаме-
токсазолу за критеріями CLSI: 85,0; 76,7; 68,8 та 67,7 % відповідно. Стійкі 
до пеніциліну ізоляти мали низьку чутливість (≤ 60 %) до всіх протесто-
ваних антибіотиків, окрім фторхінолонів.

На відміну від S.  pneumoniae, активність антибіотиків проти 
H. influenzae суттєво не відрізнялася між трьома країнами. У Російській 
Федерації всі виділені у 2014-2016 рр. штами збудника зберігали чутли -
вість до цефтріаксону, причому 15,4 % із них були β-лактамазопозитив -
ними та ≥ 97,5 % зберігали сприйнятливість до амоксициліну/клавула-
нату згідно з контроль ними точками CLSI, EUCAST і PK/PD).
Чотири ізоляти (1,4 %) були нечутливими до фторхінолонів за критерія -
ми EUCAST. Найбільш значні розбіжності між контрольними точками 

Рис. 4.16. Розповсюдженість нечутливих (помірно стійких і стійких) до антибіотиків  
штамів S. pneumoniae в Росії (n = 279), Україні (n = 100) та Словаччині (n = 95) 

у 2014-2016 рр. за критеріями CLSI [81, 91]
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зафіксовано щодо рівнів чутливості H. influenzae до азитроміцину: 99,3 % 
за критеріями CLSI та 2,2 % – за EUCAST і PK/PD. Триметоприм/сульфа-
метоксазол проявляв активність лише проти 62,7 % штамів збудника.

У Словацькій Республіці чутливість H. influenzae за критеріями CLSI 
до амоксициліну/клавуланату, цефтріаксону, цефуроксиму, азитроміцину 
та фторхінолонів становила, як і в Україні, > 90 %. Водночас активність 
кларитроміцину щодо H. influenzae була значно нижчою (35 % порівняно 
з 61,5 % в Україні), а триметоприму/сульфаметоксазолу – вищою (77,6 % 
порівняно з 60,4 % в Україні). Стійкість гемофільної палички до ампіциліну 
в Словацькій Республіці дорівнювала 12,2 %, причому 5,1 % штамів були 
β-лактамазопозитивними, а 7,1 % – належали до BLNAR.

Представлені дані відображають значно вищий рівень стійкості 
S. pneumonae та H. influenzae в Словаччині, ніж в Україні та Росії, що пов’я-
зано насамперед з особливостями використання антибіотиків у цій країні. 
Так, у 1998-2004 рр. Словаччина посідала третє місце в рейтингу застосуван-
ня АБП серед 15 країн Європи [92], а у 2011 р. – 15-те місце серед 42 держав 
європейського регіону [93]. Поширеність нечутливих штамів S. pneumoniae 
та H. influenzae до антибіотиків в Україні та РФ істотно не відрізнялася, 
що зумовлено значною мірою схожістю політики проведення АБТ.
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Рис. 4.17. Розповсюдженість (%) нечутливих (помірно стійких і стійких) 
до антибіотиків штамів H. influenzae в Росії (n = 279), Україні (n = 96) 

та Словаччині (n = 95) у 2014-2016 рр. за критеріями CLSI [81, 91]
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Отже, результати дослідження SOAR дають уявлення про те, 
що  в Україні зберігається досить висока чутливість S. pneumoniae та 
H.  influenzae до протестованих антибіотиків. Водночас встановлено 
послі довне, від початку проведення мікробіологічного моніторингу 
в нашій країні, зростання резистентності штамів пневмококів стосовно 
макролідів, що потребує внесення змін у чинні рекомендації з лікування 
пацієнтів із негоспітальною інфекційною патологією дихальних шляхів 
із метою певного обмеження клінічного використання антибіотиків цієї 
групи. Також наразі варто відмовитися від емпіричного застосування 
при НІНДШ триметоприму/сульфаметоксазолу через збереження висо-
кого рівня резистентності S. pneumoniae та H. influenzae до препарату. 
Безумовно, потрібним є постійний регіональний і глобальний епіднаг-
ляд за резистентністю цих збудників, щоби допомогти клініцистам у ви-
борі най ефективнішої АБТ і тим самим запобігти подальшому поши-
ренню стійкості провідних патогенів НП.

4.2. ПАТОГЕНЕЗ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ
Інфекційний процес, який виникає в результаті інвазії та надмірного 

збільшення кількості патогенних мікроорганізмів у паренхімі легень, 
у поєднанні з порушенням місцевих захисних механізмів і продукці-
єю внутрішньоальвеолярного ексудату дає базове визначення пневмо-
нії [94]. У розвитку й тяжкості пневмонії існує баланс між чинниками, 
пов’язаними з патогеном (наприклад, вірулентність і розмір інокуляту) 
та з хазяїном (стать, вік і супутні захворювання).

Протиінфекційний захист нижніх дихальних шляхів здійснюється за 
допомогою механічних факторів (аеродинамічна фільтрація, розгалу-
ження бронхів, надгортанник, кашель і чхання, коливальний рух війок 
миготливого епітелію слизової оболонки бронхів), а також механізмів 
неспецифічного та специфічного клітинного й гуморального імунітетів. 
Причинами розвитку запальної реакції в респіраторних відділах легень 
можуть бути як зниження ефективності захисних механізмів макроор-
ганізму, так і певна кількість мікроорганізмів та/або їх підвищена ві-
рулентність.

Виокремлюють чотири шляхи інфікування, котрі з різною частотою 
зумовлюють розвиток пневмонії:
• аспірація вмісту ротоглотки;
• вдихання аерозолю, що містить мікроорганізми;
• гематогенне поширення мікроорганізмів із позалегеневого вогнища 

інфекції (ендокардит з ураженням тристулкового клапана, септичний 
тромбофлебіт вен таза);
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• безпосереднє поширення інфекції з уражених тканин сусідніх органів 
(наприклад, абсцес печінки) чи внаслідок інфікування проникних ран 
грудної клітки.
Аспірація вмісту ротоглотки – основний шлях інфікування респі-

раторних відділів легень у разі НП. За нормальних умов низка мікро-
організмів, наприклад S. pneumoniae, можуть колонізувати ротоглотку, 
але нижні дихальні шляхи залишаються стерильними. Мікроаспірація 
вмісту ротоглотки – фізіологічний феномен, який відбувається в 40-50 % 
здорових осіб під час сну. Проте кашльовий рефлекс, відрегульований 
механізм мукоциліарного кліренсу, антибактеріальна активність альвео-
лярних макрофагів і секреторних імуноглобулінів забезпечують еліміна-
цію інфікованого секрету з нижніх дихальних шляхів та їх стерильність. 
У разі порушення цих механізмів «самоочищення» трахеобронхіального 
дерева, зокрема при респіраторній вірусній інфекції, коли порушуєть-
ся функція війок епітелію бронхів і знижується фагоцитарна активність 
альвеолярних макрофагів, створюються сприятливі умови для розвитку 
пневмонії. В окремих випадках самостійним патогенетичним фактором 
може бути велика кількість мікроорганізмів або проникнення до респі-
раторних відділів легень навіть поодиноких високовірулентних мікро-
організмів, стійких до дії захисних механізмів макроорганізму.

Мікрочастки (≤ 5 мкм), які містять мікроорганізми, присутні у верх-
ніх дихальних шляхах, постійно впливають на тканини легень і через 
мікроаспірацію секрету ротоглотки можуть потрапляти в нижні дихаль-
ні шляхи. Проте в нижніх дихальних шляхах існують захисні механізми, 
що перешкоджають проникненню мікроорганізмів в альвеоли, тому для 
виникнення пневмонії потрібний природжений або придбаний дефект 
імунної системи. Найважливішими чинниками розвитку аспірації є не-
повноцінний кашльовий рефлекс, порушення свідомості та мукоциліар-
ної ескалаторної системи, імуносупресія [95].

Інгаляція аерозолю, що містить мікроорганізми, – менш поширений 
механізм розвитку НП і має основне значення при інфікуванні облігат-
ними мікроорганізмами, зокрема Legionella spp. Ще менше значення за 
частотою виявлення мають гематогенне (наприклад, Staphylococcus spp.) 
і безпосереднє поширення збудника з вогнища інфекції.

Вдихання мікроорганізмів, які виживають у зважених краплях повіт-
ря, є частим способом поширення патогену від початкового джерела до 
сприйнятливого хазяїна. Частки розміром < 5 мкм можуть переносити 
до 100 мікроорганізмів, залежно від розміру збудників, а отже, досягати 
альвеол, обходячи захист дихальних шляхів хазяїна. Це звичайний шлях 
поширення респіраторних вірусів і внутрішньоклітинних патогенів. 
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Вірус грипу є хорошим прикладом такого механізму передачі, коли в на-
вколишнє середовище виділяються наповнені вологою та вірусами рес-
піраторні краплі, котрі потім перетворюються на висушену форму, що 
дає їм змогу залишатися досить легкими й бути підвішеними в повітрі 
протягом значного періоду часу. Ці інфекційні аерозолі можуть потім 
потрапляти в дихальні шляхи та безпосередньо впливати на слизову 
оболонку носа сприйнятливої людини [96]. Інший приклад стосується 
механізму інфікування Legionella spp. Цей бактеріальний збудник зазви-
чай передається при вдиханні забруднених аерозолів, які виникають 
у системах водопостачання (градирнях, душових, системах розподілу га-
рячої води та кранах).

Носійство S. pneumoniae в ротоглотці здорових дітей і дорослих коли-
вається від 20 до 50 % і від 5 до 30 % відповідно [97, 98]. Відомо, що по-
передня респіраторна вірусна інфекція забезпечує перенос пневмокока з 
ротоглотки в нижні дихальні шляхи, оскільки віруси призводять до ви-
никнення в них різноманітних морфологічних змін (наприклад, пошко-
дження епітелію, погіршення функції зовнішнього дихання, підвищення 
рівня регуляції та дії на рецептори) й порушень місцевого імунітету [99]. 
Крім того, ерадикація серотипів збудників, які включені в кон’югатні 
вакцини в здорових носіїв, створила екологічну нішу для нових сероти-
пів, не включених у вакцини (заміна серотипу).

Гематогенне чи безпосереднє поширення збудника із сусідніх ділянок 
вогнища інфекції є досить рідкісними причинами пневмонії [100].

Чинники, що при інших рівних умовах зумовлюють розвиток тяжкої 
НП, остаточно не з’ясовані. Це може бути пов’язано як зі збудником, 
так і з особливостями пацієнта. З боку мікроорганізму ключове зна-
чення має наявність певних факторів вірулентності, зокрема продукція 
лейкоцидину Пантона-Валентина в CAMRSA та механізмів захисту від 
дії імунної системи (наприклад, полісахаридна капсула S. pneumoniae, 
що утрудняє фагоцитоз) [101, 102]. Із боку макроорганізму ризик тяж-
кої НП, окрім відомих факторів (супутні захворювання бронхолегене-
вої системи, зловживання алкоголем, дефіцит харчування та ін.), зростає 
за наявності низки генетично зумовлених дефектів імунної системи 
[101, 102]. У пацієнтів із легіонельозною пневмонією виявлено зниження 
активності манозозв’язувального лектину, важливого чинника вродже-
ного імунітету; певний поліморфізм гена FCGR2A визначає схильність 
до інвазивних пневмококових інфекцій, включаючи розвиток тяжкої 
НП із бактеріємією, а гена IFITM3, який відіграє важливу роль в обме-
женні реплікації вірусів, – відповідальний за тяжкий перебіг грипу при 
інфікуванні вірусом А/H1N1/09 [103-105].
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Традиційні моделі патогенезу НП описують захворювання як резуль-
тат інвазії та розмноження одного патогену в паренхімі легень (наприк-
лад, S. pneumoniae). При цьому в епідеміологічних дослідженнях часто 
прагнуть виявити обмежену кількість бактерій і респіраторних вірусів, 
які є збудниками НП [106, 107]. Однак новітні моделі патогенезу НП 
свідчать, що верхні й нижні дихальні шляхи є складною та взаємопов’я-
заною екосистемою й захворювання виникає внаслідок порушень гомео-
стазу дихальних шляхів [108].

У підручниках досі часто трапляється думка про те, що легені сте-
рильні, – практично завжди без посилань на наукові дослідження. Бак-
терії напрочуд різноманітні й мають дуже високу пристосованість, тому 
не існує жодної екологічної ніші на планеті, в якій не виявлялися би 
бактеріальні спільноти (мікробіом, мікробіота) [109]. Було би чудово, 
якби одне з рідкісних вільних від мікроорганізмів середовищ розташо-
вувалося нижче ротової порожнини, що багата на бактерії та в якій по-
стійно перебуває рідина та проходить повітря, заповнене цими збудни-
ками [110]. Сьогодні абсолютно точно підтверджено той факт, що легені 
здорової людини не лише не стерильні, але й характеризуються власною 
унікальною за складом спільнотою мікроорганізмів, відмінною від таких 
в інших ділянках тіла людини.

Із часів першої незалежної доповіді про здоровий мікробіом легень 
[111] понад 30 опублікованих досліджень із використанням молекуляр-
них методів для ідентифікації бактерій (наприклад, секвенування гена 
16s рРНК) надали докази, що в легенях існує особлива бактеріальна еко-
система. Відомо, що легені мають відносно низький поживний ресурс 
для мікроорганізмів порівняно з кишківником. Це зумовлює невелике 
бактеріальне навантаження в нижніх відділах респіраторного тракту. 
У низці публікацій [112, 113] повідомляється, що бактеріальне наванта-
ження в БАЛ варіює від 4,5 до 8,25 log копій на 1 мл рідини. За даними 
іншого дослідження [103], в середньому виявлено 2,2 × 103 геному бак-
терій на 1 см2 поверхні дихальних шляхів. M. A. Sze та співавтори [114] 
встановили, що в зразках легеневої тканини присутні від 10 до 100 бакте-
ріальних клітин на 1 тис. клітин людини. Хоча кількісний уміст бактерій 
не дуже великий, якісний склад є різноманітним [115], що пояснюється, 
зокрема, особливими захисними системами в трахеї (мукоциліарна си-
стема, рефлекс змикання голосової щілини та кашель), які створюють 
фізичні бар’єри для проникнення патогенних організмів.

У легенях асоціація мікроорганізмів може перебувати як у брон-
хах, так і в альвеолах [116-119], не спричиняючи виникнення інфекції. 
Проте під час хвороби мікробний склад змінюється [120]. У здорових 
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людей переважними типами бактерій є родини Bacteroides, Firmicutes 
і  Proteobacteria (Streptococcus, Prevotella, Fusobacterium, Veillonella, Rothia 
та Pseudomonas) [121].

Склад легеневої мікробіоти формується здебільшого довкіллям: клімат, 
географічна зона, район проживання, домашні тварини. Конкретна роль 
мікробіоти дихальних шляхів іще не до кінця визначена, проте, на думку 
професора Міхаеля Шлотера (Технічний університет Мюнхена, Німеч-
чина), вона виконує три основні функції: 1) захищає легені від інфек-
цій, оскільки збудникам захворювань тяжче закріпитися в життєвому 
просторі, вже заселеному іншими видами мікроорганізмів; 2) взаємодіє 
з імунною системою, котра «вчиться» тому, що має справу з нешкідли-
вими утвореннями, з якими не треба боротися; 3) розщеплює шкідливі 
речовини, що потрапляють у легені під час вдиху (цит. за R. P. Dickson, 
G. B. Huffnagle) [110]. Знизити бактеріальну різноманітність і зумовити 
дисбаланс у мікробіоті дихальних шляхів здатні безліч чинників: деякі 
з них пов’язані з нашим організмом (знижений імунний захист, кашель 
тощо), інші – з довкіллям (тютюнопаління, вірусні інфекції, лікування 
антибіотиками та ін.). Дисбаланс (дисбактеріоз) у легеневій мікробіоті 
може спричиняти появу патогенних бактерій або грибів і призводити до 
розвитку гострих (НП) і хронічних респіраторних захворювань, таких 
як бронхіальна астма чи ХОЗЛ [122].

Склад мікробіому легень визначається балансом трьох чинників 
[123]: 1) мікробна імміграція в дихальних шляхах; 2) елімінація мікро-
бів; 3) відносна швидкість розмноження членів цієї спільноти, пов’язана 
з місцевими умовами зростання. Будь-яка зміна в мікробіомі – в інди-
відуальних межах або в разі хворобливих станів – відбувається через 
певне відхилення в цих чинниках. Джерела мікробної імміграції вклю-
чають вдихання повітря, що містить 104-106 бактерій/мм3, навіть до до-
сягнення верхніх дихальних шляхів, густо населених бактеріями [124], 
субклінічну мікроаспірацію вмісту носо- та ротоглотки [125-128], пряму 
дисперсію слизовою оболонкою респіраторного тракту. Мікробна елімі-
нація зумовлена мукоциліарним кліренсом, кашлем (який часто трапля-
ється навіть серед здорових осіб [129]) та імунним захистом (вродженим 
і придбаним) [130].

Навколишнє середовище визначає регіональні умови зростання 
мікро організмів у легенях, які включають загальні для всіх екологічних 
ніш (доступність поживних речовин, температура, рівень рН, напруга 
кисню), а також достаток і стан активації запальних клітин хазяїна. 
Ці умови зазвичай несприятливі для зростання бактерій, що призво-
дить до відносно невеликого їх розмноження. Отже, мікробіом легень 
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у здорової людини залежить від балансу між імміграцією й елімінацією 
[118, 131, 132]. Проте під час захворювання регіональні умови зростання 
збудників у легенях різко змінюються, створюючи ніші для селективного 
розмноження бактерій.

Ще декілька чинників впливають на склад цих спільнот, серед яких 
важливе місце посідають антибіотики. У дослідженні з вивчення дії 
коротко строкових курсів амоксициліну й азитроміцину на мікробіоту 
людини S. R. Abeles і співавтори [133] встановили: «Якщо антибіотики 
часто абсорбуються через шлунково-кишковий тракт і поширюються 
тканинами через кровоток, вони впливають на мікрофлору кожної по-
верхні тіла (кишківник, шкіра та рот)». При цьому лікування антибіо-
тиками всього за 3 дні забезпечує стійке скорочення різноманітності 
мікробіоти, що може мати значення для підтримки здоров’я людини та 
стійкості до хвороб.

Первинним джерелом для бактеріальної мікробіоти здорових легень 
є мікробіом порожнини рота [110]. Чимало незалежних досліджень 
підтверджують, що мікробіом легень більше нагадує такий у ротоглот-
ці, ніж у спільнотах конкурувальних джерел: повітрі, що вдихається, 
носоглотці чи нижніх відділах шлунково-кишкового тракту (за допо-
могою гематогенного поширення) [132, 134-136]. Безпосередні дослі-
дження в людей на великій популяційній моделі продемонстрували, 
що назальний мікробіом у нормі вносить малий вклад у легеневу спіль-
ноту [132, 134]. При цьому мікробіом носа більше нагадує мікробіом 
шкіри, ніж легень.

Дослідження мікробіому в 45 зразках мокротиння в пацієнтів із НП 
виявило подібності до здорових контролів на рівні Streptococcus spp. 
і Neisseria spp.; але на рівні Moraxella spp. і Rothia spp. спостерігали знач-
ні відмінності [137]. Автори дійшли таких висновків: 1) хоча вся бак-
теріальна спільнота вважається інтегрованим збудником за принципом 
«спільнота як збудник», відповідальність кожного роду відрізняється; 
2) екстремальне розширення певного роду асоціюється з розладом 
мікро біоти; 3) Rothia spp. є дуже важливим ендогенним інфекційним 
фактором ризику НП. Аналогічно в дослідженні за участю літніх паці-
єнтів три профілі мікробіоти (лактобацили, S. pneumoniae та Rothia spp.) 
тісно пов’язані з пневмонією.

Це відкриття вказує на те, що резидентні альвеолярні мікроби ві-
діграють значну роль у виникненні пневмонії шляхом або модуляції 
імунної відповіді хазяїна на зараження патогенними мікроорганізма-
ми, або прямого розростання специфічних патогенів в альвеолярному 
мікробіомі. З ідентифікацією мікробіому легень модель патогенезу НП 
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змінилася [116-119]. Хоча він досі може включати потрапляння респі-
раторних збудників у альвео  ли, патоген, який спричиняє захворюван-
ня, ймовірно, має конкурувати з резидентними мікробами для свого 
зростання й розмноження. Крім того, резидентні мікроби можуть мо-
дулювати імунну відповідь хазяїна на патоген. Якщо це твердження 
правильне, змінений альвеолярний мікробіом (альвеолярний дисбіоз) 
може бути важливим чинником розвитку пневмонії.

Подеколи НП може також виникати в результаті неконтрольованої 
реплікації мікробів, які зазвичай перебувають в альвеолах. Альвеоляр-
ний мікробіом схожий на оральну флору та складається переважно 
з анаеробних бактерій (наприклад, Prevotella spp. і Veillonella spp.) і мікро-
аерофільних стрептококів [116-119]. Гіпотетично екзогенні впливи, такі 
як вірусна інфекція чи дія диму, можуть змінити склад альвеолярного 
мікробіому та спричинити надмірне зростання певних мікробів. Ця гі-
потеза може по яснити низьку частоту виявлення патогенів у пацієнтів 
із НП.

НП є результатом складних взаємодій між імунною відповіддю хворо-
го, мікробіотою дихальних шляхів і патогеном, який є причиною захво-
рювання [111, 128]. Конкурентні взаємодії між бактеріями мікробіоти 
верхніх дихальних шляхів впливають на те, які види можуть колонізу-
вати нижні дихальні шляхи та потенційно зумовлювати патогенез НП 
[10, 123, 124, 138]. Бактерії мікробіоти верхніх і нижніх дихальних шля-
хів можуть змінювати імунну відповідь макроорганізму та вірулентність 
збудників НП [118, 129, 132]. Респіраторна вірусна інфекція призводить 
до включення бактеріальних патогенів у мікробіоти верхніх дихальних 
шляхів і полегшує їх проникнення в нижні відділи чи спричиняє поси-
лене розмноження вже наявних бактерій [109, 132, 134-136]. Це в сукуп-
ності свідчить про те, що склад мікробіоти легень може впливати на ви-
никнення та клінічний перебіг НП.
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РОЗДІЛ V

ПАТОМОРФОЛОГІЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

Морфологічна картина НП відрізняється значною різноманітністю, 
що залежить від багатьох чинників, пов’язаних із мікро- та макроорга-
нізмом. Відповідно до клініко-морфологічних особливостей виділяють 
крупозну, вогнищеву й інтерстиційну пневмонії [1-4].

Багато фахівців [5-8] визначають КП як дольову (лобарну чи субло-
барну), що має сувору стадійність із чіткою зміною залежно від часових 
параметрів. Згідно з «класичним навчанням К. Рокитанського» виділя-
ють 4 стадії КП (рис. 5.1-5.3): 1) приливу (1-ша доба) – характеризується 
набряком альвеолярних стінок, незначною кількістю ексудату в альвео-
лах, які зберігають повітряність; 2) червоного опечініння (2-3-тя доба) – 
альвеоли повністю заповнені фібринозним ексудатом, у якому містить-
ся значна кількість еритроцитів і лейкоцитів; 3) сірого опечініння 
(4-8-ма  доба) – в альвеолах спостерігаються скупчення нейтрофілів, 
набряк і лейкоцитарна інфільтрація альвеолярних перетинок; 4) розрі-
шення (після 9-11-ї доби) – характеризується поступовим вивільненням 
альвеол від ексудату та відновленням їхньої повітряності, тривалим збе-
реженням набряку в паренхімі легень і зниженням еластичності легене-
вої тканини.

Утім, В. О. Цинзерлінгу та В. В. Свістунову [9] знайти джерело, в яко-
му на фактичному матеріалі було би доведено ці положення, не вдало-
ся навіть за умови найприскіпливішого пошуку. Проти такої точки 
зору виступав і В. Д. Цинзерлінг [3, 10], який розглядав «червоне» та 
«сіре» опечініння як варіанти морфологічної картини, що залежать від 
вірулент ності штаму та стану захисних сил організму.

На сьогодні встановлено, що причиною КП є пневмококи [11]. Проте 
В. Д. Цинзерлінг наполягав на виділенні двох етіологічних варіантів 
дольової пневмонії – пневмококової та досить рідкісної клебсієльозної 
(так званої фрідлендерівської пневмонії).

За даними В. О. Цинзерлінга та В. В. Свістунова [9], легеня при 
КП збільшена в розмірі, щільна, поверхня розрізу зерниста. Колір її 
варіює від сірого до темно-червоного, а іноді коричнево-червоного 
відтінку. Залежності кольору від тривалості захворювання авторами 
не встановлено. У всіх випадках КП відзначаються зміни у вісцераль-
ній плеврі.
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Захворювання розпочинається з проникнення пневмокока в нижні від-
діли респіраторного тракту. Цьому сприяють додаткові чинники, найваж-
ливіші з яких – охолодження, алкогольне сп’яніння, а також вірусні респі-
раторні інфекції. Дуже ймовірна роль особливої вірулентності штаму.

Рис. 5.1. КП пневмококової етіології. Респіраторний відділ легеневої тканини на 
малому збільшенні. Альвеолярні перетинки збережені, повнокровні. 

В альвеолах переважають скупчення клітин запального ряду
 (здебільшого гранулоцити, лімфоцити поодинокі), дещо менше спостерігається 

фібринозних мас та елементів крові (еритроцитів). 
Варіант «сірого опечініння з переважанням нейтрофілів». 
Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 40

Рис. 5.2. Крупозна НП (попереднє спостереження). 
Вигляд респіраторного відділу легеневої тканини при середньому збільшенні. 
Альвеолярні перетинки повнокровні, незначно інфільтровані моноцитами. 

Визначається розширена альвеола (позначка), заповнена клітинним 
інфільтратом, який складається переважно з нейтрофілів. 

Інфільтрат просякнутий ексудатом. Ознаки часткового руйнування клітин інфільтрату. 
Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 100



109

РОЗДІЛ V

У просвітах альвеол формується вогнище серозного запалення, що 
через пори Кона починає швидко поширюватися й за короткий період 
часу може охопити всю частку. Під впливом автолізину відбувається 
розпад пневмококів із виділенням великої кількості медіаторів запален-
ня та цитокінів, які забезпечують системну запальну відповідь з яскра-
вими клінічними проявами.

Гіалуронідаза та нейрамінідаза, здатні руйнувати основну речови-
ну сполучної тканини, забезпечують адгезію й колонізацію пневмо-
кока на перших етапах. Пневмолізин, який вивільняється при розпаді 
пневмо кока, чинить пряму токсичну дію на капіляри, різко збільшуючи 
їхню проникність. Аналогічну дію мають продукти розпаду капсуль-
ної речовини. Серед них – похідні пептидоглікану, котрі чинять мемб-
ранолітичну дію на альвеоли й ендотелій капілярів, а також перекис 
водню, що різко підвищує проникність судинної стінки. При цьому су-
динна стінка може пропускати не лише фібрин, але й еритроцити. Крім 
того, пневмолізин має виражений хемотаксичний ефект на лімфоцити 
та моноцити. Такий механізм пояснює швидкість і вираженість судин-
них реакцій, вихід фібрину й еритроцитів в альвеолярні простори. Нині 
можна виділити 5 варіантів ексудативної реакції, що йде за серозним 
набряком. Достовірно судити про причини розвитку тих або інших 
змін не видається можливим.

Відсутня строга залежність між тривалістю захворювання та певною 
морфологічною картиною. У деяких випадках запальний процес охоплює 

Рис. 5.3. Крупозна НП (попереднє спостереження). 
Переважання репаративних процесів, ділянка карніфікації. 

Визначаються розростання сполучнотканинних волокон в інтерстиційних 
просторах, залишається помірна інфільтрація інтерстицію лімфоїдними 
клітинами. Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 100
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не всю, але більшу частину частки. Результати клініко-морфологічного 
аналізу свідчать про принципову схожість дольових і сублобарних КП.

Серед легеневих і позалегеневих ускладнень КП найважливішими 
є зміни в міокарді, що трапляються в 33,5 % випадків. Вони можуть мати 
вирішальне значення в танатогенезі й бути безпосередньою причиною 
смерті. Патологічний процес у серцевому м’язі, ймовірно, пов’язаний 
із  циркуляцією в крові великої кількості медіаторів запалення та ци-
токінів, які продукуються як самим пневмококом, так і макроорганіз-
мом. У клінічній практиці можуть мати значення зміни, виявлені в нирках 
у 42,8 % померлих. Важливе значення мають і вторинні пневмококові гній-
ні менінгіти та менінгоенцефаліти, частота котрих може сягати 25,3 % [12].

Обов’язкова ознака бронхопневмонії (вогнищева пневмонія) – бронхіт 
або бронхіоліт із розвитком катарального запалення [13, 14]. За рахунок 
скупчення ексудату в бронхах порушується їхня дренажна функція, що при-
зводить до проникнення збудника в респіраторні відділи легень (рис. 5.4). 
Запалення поширюється на бронхіоли й альвеоли. У просвіті альвеол, брон-
хіол, бронхів накопичується ексудат. Ексудат може бути серозний, гнійний, 
геморагічний, фібринозний, змішаний, що залежить від етіології та ступеня 
тяжкості процесу. Стінки альвеол, бронхіол, прилеглого бронха інфільтро-
вані лейкоцитами, повнокровні. Локалізація вогнищ ураження – найчас-
тіше в задніх і задньонижніх сегментах легень. Макроскопічно ці вогнища 
щільні, безповітряні, різних розмірів. Розташовані зазвичай навколо брон-
хів, просвіт яких заповнений слизово-гнійним ексудатом.

 

Рис. 5.4. Негоспітальна бронхопневмонія. Серед незміненої тканини легені 
трапляються вогнища із запальними змінами, гнійний бронхіт. 

У просвітах альвеол – ексудат із нейтрофільних лейкоцитів, якими також 
інфільтровані міжальвеолярні перетинки, перибронхіальна тканина, 

стінки бронхів. Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 100
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Інтерстиційний тип інфільтрації (рис. 5.5) спостерігається при запов-
ненні запальним ексудатом міжальвеолярних просторів. Морфологіч-
ні зміни в респіраторних відділах легень включають накопичення наб-
рякової рідини в просвітах альвеол із сумішшю фібрину, еритроцитів 
і десква мованих пневмоцитів із пікнотичними ядрами, потовщення 
альвеолярних перетинок унаслідок повнокров’я капілярів, інтерстицій-
ного набряку та лейкоцитарної інфільтрації. Загалом ці зміни описують-
ся як інтерстиційна пневмонія [12, 15].

Деякі особливості патологоанатомічних проявів НП залежать і від 
етіологічного чинника захворювання [15].

Бактеріальні пневмонії. При пневмококовій етіології захворювання 
морфологічна картина пневмонії залежить від особливостей цього збуд-
ника та/або від реактивності макроорганізму. Абсцедування для пне-
вмококової пневмонії нехарактерно, поява абсцесів зумовлена суперін-
фекцією або асоціацією з іншими патогенами. Виникнення КП пов’язане 
з більш вірулентними штамами S. pneumoniae, а вогнищевої – з менш 
агресивними. Причому вогнищева пневмонія трапляється набагато 
частіше, ніж крупозна, особливо в дітей [2, 16].

Стафілококова пневмонія зазвичай є бронхопневмонією, при ній 
макроскопічно видно фокуси крововиливів, сіруваті ділянки некрозів 
неправильного контуру й абсцеси (рис. 5.6, 5.7). У бронхах скупчується 
серозно-гнійно-геморагічний ексудат із великою кількістю нейтрофілів, 
фагоцитованих і нефагоцитованих стафілококів. У разі затяжного пере-
бігу можливе утворення деструктивних бронхоектазів, сітчастого й осе-
редкового пневмосклерозу [2, 17].

Рис. 5.5. Інтерстиційна негоспітальна пневмонія
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При стрептококовій пневмонії макроскопічно спостерігається спектр 
різних змін – від осередкової до лобарної пневмонії, при цьому вогнища 
зазвичай сіро-пурпурного кольору на розрізі, в бронхіолах визначається 
безбарвний ексудат. Для гістологічної картини характерна наявність нек-
розів тканини зі стрептококами на периферії. Дистальніше від центру нек-
розу фібрин, нейтрофіли, фрагменти їхніх ядер в альвеолах змінюються 

Рис. 5.6. Абсцедувальна НП, спричинена S. aureus. На малому збільшенні 
представлено фрагмент легеневої паренхіми з вогнищем деструкції 

(зруйновані міжальвеолярні перетинки) та початковими ознаками формування 
мікроабсцесу. Спостерігається значне скупчення лейкоцитів. Поза зазначеного 
осередку альвеоли заповнені фібринозним ексудатом із домішкою нейтрофілів 
у різній кількості. Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 40

Рис. 5.7. Абсцедувальна НП, спричинена S. aureus (попереднє спостереження). 
При середньому збільшенні добре видно, що в клітинному інфільтраті 
всередині альвеол переважають нейтрофіли. Виражене повнокров’я 
альвеолярних перетинок і початкові ознаки їх руйнації. Забарвлення 

гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 100
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серозним ексудатом без стрептококів. Відзначається наявність гіаліно-
вих мембран. Досить часто некрози в бронхах і бронхіолах переважають 
над некрозами в респіраторній частині легень [2].

Пневмонія, що спричинена клебсієлою, розташовується головним 
чином у задніх відділах легень. При цьому виді пневмонії визначаються 
великі, округлої форми вогнища ураження, котрі на дотик щільної кон-
систенції, сірого чи сірувато-рожевого кольору та злегка зернистого виду 
на розрізі. Разом із цим зазвичай спостерігаються крововиливи та ділянки 
некрозу клиноподібної форми, основа яких звернена до плеври [18]. При 
гістологічному дослідженні в бронхіолах і альвеолярних ходах виявляють 
рихлий ексудат із переважанням нейтрофілів із помірними домішками се-
розної рідини та фібрину, спостерігається безліч клебсієл, велика частина 
з яких фагоцитована нейтрофілами, на периферії в альвеолах – густий се-
розний ексудат із клебсієлами, часто трапляються лімфангіти та лімфаде-
ніт, а також інфаркти легені, обмежені лейкоцитарним валом [19, 20].

Для пневмонії, зумовленої гемофільною паличкою, характерне по-
єднання з вираженим трахеобронхітом. Макроскопічно вона нагадує 
вогнищеву пневмококову пневмонію. На розрізі тканини легень вид-
но вогнища серозно-червоного кольору, з гладкою вологою поверх-
нею. Можуть уражатися всі частки легень, але частіше нижні відділи. 
Гістологічно стінки бронхів і бронхіол інфільтровані мононуклеарами, 
переважно лімфоцитами з домішками нейтрофілів, макрофагів, у про-
світі дихальних шляхів визначається слизово-гнійний ексудат, вогнища 
некрозу епітелію, в навколишніх альвеолах – набряк та інтерстиційні 
крововиливи. Трапляються тромби в дрібних судинах, частіше в гострій 
фазі запалення [2].

Легіонельозна пневмонія макроскопічно може бути вогнищевою 
й лобарною. Макроскопічно легені на розрізі мають сірувато-червоний 
або сіруватий колір з іржавим відтінком, можуть спостерігатися дрібні 
порожнини абсцесів, досить часто розвивається серозний або серозно-
фібринозний плеврит. Можливе поширення збудників лімфатичними 
та кровоносними судинами з ураженням лімфовузлів, нирок, серця, шкі-
ри. Ексудат в альвеолах мікроскопічно складається з нейтрофілів, макро-
фагів, окремих еритроцитів, фібрину й серозної рідини, відзначаються 
гіалінові мембрани, типовим вважається значний розпад нейтро філів 
із  каріорексисом; виявляється тромбоз дрібних вен. У зонах уражен-
ня можуть бути легіонели, що лежать вільно в цитоплазмі лейкоцитів 
і  макрофагів, іноді в просвітах судин [2, 21]. Васкуліти трапляються 
в 30 % спостережень. Для легіонельозної пневмонії не характерні абсце-
дування, розвиток пневмотораксу й емпієми плеври [22].
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Особливостями збудника, що спричиняє мікоплазмену пневмонію, 
є  дві властивості, котрі, мабуть, добре корелюють із його патогенні-
стю для людини. Перша – це вибіркова спорідненість до респіраторних 
епітеліальних клітин, а друга – здатність продукувати перекис водню, 
що відповідальний за значну частину початкового руйнування клі-
тин у дихальних шляхах і за ушкодження мембран еритроцитів [23]. 
Макроскопічно при мікоплазмовій пневмонії визначається ураження 
однієї нижньої частки, переважно перибронхіально, можливі субсег-
ментарні ателектази. Мікроскопічно в цитоплазмі альвеолярного епі-
телію виявляються дрібні тільця, оточені просвітленою цитоплазмою; 
самі альвеолоцити та їхні ядра збільшені в розмірах, більшість клітин 
десквамується в просвіт альвеол. Такі самі зміни спостерігають у вій-
частих клітинах бронхів. У просвітах бронхів і альвеол видно серозну 
рідину з одиничними/численними еритроцитами, макрофагами, мож-
ливо, з невеликим числом нейтрофілів. Міжальвеолярні перетинки 
повнокровні, місцями потовщені, з обмеженими периваскулярними 
лімфоцитарними інфільтратами. Трапляються дрібні вогнища дисте-
лектазів [2].

Важливою властивістю збудника хламідійної пневмонії є унікальний 
двофазний репродуктивний цикл. Бактерія прикріпляється до зовніш-
ньої мембрани сприйнятливих клітин-хазяїв і проникає через ендоци-
тоз. Потрапивши всередину, C. pneumoniae створює цитоплазматичні 
включення, відомі як сітчасті тільця, та реплікуються в численні коло-
нії, відомі як елементарні тільця, котрі потім вивільняються під час лі-
зису клітин, щоби знову запустити цикл [24]. Макроскопічно ураження 
при хламідійній пневмонії частіше мають вогнищевий, рідше – дольо-
вий характер, вони добре відмежовані від незміненої легеневої тканини. 
Характерними гістологічними проявами цього патологічного процесу 
є  внутрішньоальвеолярне пошкодження з незначною інтерстиційною 
реакцією. В альвеолах виявляють серозний і фібринозний ексудат із до-
мішками моноцитів, макрофагів і десквамованих альвеолоцитів, ін-
фільтрацію міжальвеолярних і міжчасточкових перетинок моноцитами 
й нейтрофілами. Клітини, що вистилають альвеоли, містять цитоплазма-
тичні включення [25].

Вірусні пневмонії. Після потрапляння в дихальні шляхи більшість 
респіраторних вірусів мають тенденцію розмножуватися в епітелії ро-
тоглотки та повторно інфікувати легені за допомогою секрету з ди-
хальних шляхів або гематогенного поширення. Крім того, деякі вірусні 
патогени здатні безпосередньо спричиняти дифузне ураження альве-
ол із  розвитком пневмонії [26]. Для вірусного пошкодження легень 
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(рис.  5.8-5.10), на відміну від бактеріального, притаманно підвищен-
ня судинної проникності з наявністю периваскулярних крововиливів, 
некро тичні зміни слизової оболонки дихальних шляхів із геморагічним 
компонентом, розвиток інтерстиційних геморагічного характеру пнев-
моній, переважання у складі запального інфільтрату лімфоцитів, масив-
ний некроз епітелію ниркових канальців [27-29]. Указані зміни надають 
легеням у разі вірусних пневмоній характерний вигляд: вони збільшені в 
розмірах, важкі, ціанотичні, відзначається різко виражений набряк, кон-
систенція тканини різна. Унаслідок продуктивних порушень легені набу-
вають «гумової» щільності. У всіх випадках спостерігається виражений 
тією чи іншою мірою геморагічний трахеобронхіт [2]. Проте без вірусо-
логічного дослідження патологоанатомічна діагностика таких пневмо-
ній украй ускладнена.

При грипозній пневмонії вірус чинить низку важливих впливів на 
організм людини: 1) цитопатичну (цитолітичну) дію на епітелій, пере-
дусім бронхів, трахеї й альвеол, ендотелій судин, а також нейроепітелій, 
клітини трофобласту (зумовлює їх альтерацію, некроз, десквамацію); 
2) вазопатичну (вазопаралітичну) дію, спричиняючи повнокров’я, стази, 
плазмо- та геморагію; 3) імунодепресивну дію, що проявляється в при-
гніченні активності нейтрофілів (пригнічення фагоцитозу), моноцитарних 
фагоцитів (пригнічення хемотаксису й фагоцитозу), а також дисфункцією 
імунної системи (розвиток алергії, поява патогенних імунних комплек-
сів) [30].

Рис. 5.8. НП вірусної етіології. На малому збільшенні спостерігаються значні 
порушення будови респіраторного відділу: руйнування міжальвеолярних 

перетинок із формуванням псевдокіст, стінки яких частково вислані 
гіаліновими мембранами. Відзначаються нерівномірно представлені скупчення 
фібрину, клітин запального ряду та клітин крові в альвеолярних просторах. 

Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 40
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Макроскопічні риси грипозної інфекції неспецифічні [29, 31-33] 
та  залежать, зокрема, від тривалості захворювання, фонової патоло-
гії, віку й, можливо, етіологічного лікування. За даними С. А. Гладкова 
та співавторів [29], такі тяжкі й досить часто смертельні прояви гри-
пу, як дифузне альвеолярне ушкодження й інфекційно-токсичний шок, 

Рис. 5.10. НП вірусної етіології (попереднє спостереження). 
Характерною морфологічною ознакою при деяких вірусних ураженнях 

є злущення клітин епітелію на різних рівнях бронхіального дерева. Десквамація 
альвеолоцитів. Також спостерігається апоптоз епітеліальних клітин. 

Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 200

Рис. 5.9. НП вірусної етіології (попереднє спостереження). 
На мікрофотографії представлено альвеолярний хід, заповнений ексудатом 

із фібрином, із наявністю помірної кількості гранулоцитів, еритроцитів, 
поодиноких лімфоцитів. Стінки альвеолярних перетинок укриті гіаліновими 
мембранами. У правому нижньому куті – явища дистелектазу з проявами 
запальної клітинної інфільтрації. Забарвлення гематоксиліном й еозином. 

Збільшення: × 100
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а  також бактеріальні ускладнення маскують клінічні ознаки власне ві-
русної пневмонії. Мікроскопічно в перші 3 дні від початку захворювання 
переважають дистрофічні зміни війчастих клітин із базофільними вклю-
ченнями в цитоплазмі, десквамація клітин, набряк, виражена метаплазія 
епітелію, мононуклеарна інфільтрація, з’являються гіалінові мембрани. 
Бактеріальні зміни можуть приєднуватися на 4-6-ту добу. При тяжкій 
формі грипу після приєднання бактеріальної інфекції виникає «велика 
строката грипозна легеня» через появу вогнищ некрозу, нерідко трапля-
ється серозний або фібринозний плеврит, іноді емпієма плеври.

На пізніх стадіях вірусної пневмонії спостерігаються організація ексу-
дату та реепітелізація альвеол із гіперплазією альвеолоцитів II типу, а та-
кож інтерстиційна інфільтрація мононуклеарними лейкоцитами [34, 35]. 
У віддалений період виявляються варіабельна за інтенсивністю інтер-
стиційна мононуклеарна інфільтрація, фіброз альвеолярних перетинок, 
збільшена кількість альвеолярних макрофагів [36, 37]. У низці випадків 
регенерація епітелію дихальних шляхів відбувається з його метаплазією в 
багатошаровий, що призводить до порушення дренажної функції бронхів 
і розвитку хронічних запальних процесів змішаної етіології [38, 39].

Для вірусного ураження альвеолоцитів характерне розширення й ін-
тенсивне фарбування цитоплазми, а також збільшення ядер із бліді-
шим їх фарбуванням. На ранніх стадіях захворювання в таких клітинах 
міститься вірус грипу [32]. Надалі, в міру збільшення клітин у розмірах, 
вони піддаються лізису. Схожі зміни можна виявити й в ендотеліальних 
клітинах судин легень [32, 40], що, ймовірно, вказує на здатність віру-
су вражати не лише клітини респіраторного епітелію та макрофаги, але 
й ендотелій. Це, своєю чергою, може призводити до вірусемії.

У легеневій тканині осіб, які померли від грипу, спричиненого віру-
сом A/H1N1-California, на різних етапах захворювання виявляли також 
епітеліальні клітини та макрофаги більшого розміру, ніж описані рані-
ше, зі збільшеним ядерно-цитоплазматичним співвідношенням, часто 
з ≥ 2 ядрами з вираженими ядерцями, що не мали схильності до лізису 
[40, 41]. За даними J. R. Gill [42] і M. D. van Kerkhove та співавторів [43], 
морфологічні зміни в легенях, які розвивалися при інфікуванні панде-
мічним вірусом грипу (А/H1N1/09), суттєво не відрізнялися від тих, що 
виникали під час минулих пандемій.

Аденовірусна пневмонія виникає зазвичай у дітей до 1 року. Гістологічно 
виявляють ексудат в альвеолах у вигляді пластівців і грудочок, що містить 
невелику кількість макрофагів і лімфоїдних клітин. Цитопатогенна дія аде-
новірусів в епітеліальних клітинах зумовлює розвиток дегенеративних 
процесів, у тяжких випадках – некрозу епітелію [44, 45].



118 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

Відмітна особливість патологічного процесу при аденовірусній інфек-
ції – «повзучий» характер. На початку хвороби вражається слизова обо-
лонка носа, задньої стінки глотки та мигдалин. У результаті виражено-
го ексудативного компонента розвивається набряк слизових оболонок 
і лімфоїдної тканини (мигдалин, регіонарних лімфатичних вузлів).

Бронхогенним шляхом вірус потрапляє в нижні відділи дихальної 
системи. У дітей раннього віку існує високий ризик розвитку тяжкої 
пнев монії. У клітинах циліндричного епітелію, підслизової оболонки 
трахеї, бронхів, в альвеолярних і мононуклеарних клітинах виникають 
процеси дегенерації та некрозу, що призводять до загибелі клітин. Акти-
візація бактеріальної флори виступає обтяжувальним чинником.

Пневмонії, що спричинені респіраторно-синцитіальним вірусом, також 
частіше виникають у дітей раннього віку й можуть мати епідемічний ха-
рактер [45, 46]. Для цього виду вірусної інфекції характерне утворення 
велетенських багатоядерних клітин і синцитія. Спочатку вражаються 
бронхіоли, потім більші бронхи. У міжальвеолярних перетинках вияв-
ляють лімфоїдні інфільтрати з деструкцією стінок альвеол [2].

Для пневмонії при парагрипі характерне переважання проліфера-
тивних змін епітелію бронхів і альвеолоцитів: поява в бронхах клі-
тин із бульбашкоподібним або пікнотичним ядром, подушкоподібне 
розростання епітелію, в альвеолах з’являється серозно-десквамативний 

Рис. 5.11. Пневмонія, спричинена вірусом грипу А (H1N1-California). 
Сегментарний деструктивний панбронхіт, гнійно-геморагічна пневмонія: 

в просвіті бронха – лейкоцитарний ексудат, епітелій бронха частково злущений, 
стінка бронха з лейкоцитарною інфільтрацією та вираженим повнокров’ям 

судин, крововиливами; в тканині легені в частині альвеол – 
лейкоцитарний ексудат, виражені порушення мікроциркуляції. 
Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 60
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ексудат із  2-4-ядерними клітинами. Ядра клітин глибчасті, іноді з ва-
куолізацією; нерідко ядра гіперхромні через перерозподіл хроматину [2].

Цитомегаловірусна пневмонія може розвиватися внутрішньоутробно 
та в новонароджених; у дорослих трапляється переважно при імунодефі-
цитних станах. У 59 % випадків цитомегаловірусна інфекція має генера-
лізований характер. Легені за частотою ураження цим вірусом посідають 
друге місце після слинних залоз. Вірус розмножується в епітеліальних клі-
тинах, при цьому в бронхіолах і стінках альвеол з’являються велетенські 
клітини (гігантоклітинний патоморфоз), змінені ядра яких нагадують 
совине око. Діаметр таких клітин становить 28-70 мкм; вони з’являють-
ся через ≥ 2 місяці після виникнення інфекції. При цитомегаловірусній 
інфекції вражається інтерстицій за типом альвеоліту з лімфогістіоци-
тарною інфільтрацією та помірним фіброзом, формуються аденоматоз-
ні структури з проліферацією й метаморфозом альвеолоцитів II типу. 
У просвітах альвеол спостерігаються скупчення лімфоцитів, набрякової 
рідини, фібрину з наявністю цитомегаловірусних клітин. Досить частими 
є васкуліти з цитомегаловірусним перетворенням клітин ендотелію [2].

Морфологічні зміни при коронавірусній пневмонії, в тому числі зу-
мовленій SARS-CoV-2, залежать від стадії хвороби (рис. 5.12). В ексуда-
тивну (ранню) стадію переважають ознаки дифузного альвеолярного 
ушкодження, гострого бронхіоліту, набряку та геморагій інтерстицій-
ної тканини. Макроскопічно легені темно-червоного кольору, щільної 
консистенції, безповітряні. Маса легень збільшена. При гістологічному 
дослідженні виявляється характерна морфологічна ознака – гіаліно-
ві мембрани, що вистилають контури розширених альвеолярних ходів 
і бронхіол. Гіалінові мембрани складаються з багатої на фібрин набря-
кової рідини з наявністю фрагментів некротизованих епітеліальних клі-
тин, уражених коронавірусом. Також визначаються фібрин у просвітах 
альвеол, інтерстиційне запалення та внутрішньоальвеолярний набряк. 
Характерною ознакою пневмонії є поява велетенських багатоядерних 
епітеліальних клітин у просвітах альвеол [47].

У продуктивну (пізню) стадію розвивається фіброзувальний альвео-
літ з організацією ексудату в просвітах альвеол і бронхіол. Спочат-
ку виявляються залишки гіалінових мембран і фібрину. Разом із фіб-
рином у  просвітах альвеол визначаються еритроцити та сидерофаги. 
Можуть виявлятися вогнища фіброателектазу. За рахунок проліфера-
ції альвеолоцитів II  типу відбувається репарація альвеолярного епі-
телію. У просвіт альвеол і бронхіол вростає грануляційна тканина. 
Характерною є організація фібринозного ексудату, внаслідок чого розви-
вається внутрішньоальвеолярний фіброз. Потовщення міжальвеолярних 
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перетинок пов’язане з проліферацією інтерстиційних клітин і накопичен-
ням колагену. Можливе виявлення вогнищ плоскоклітинної метаплазії 
альвеолярного, бронхіального та бронхіолярного епітелію [48].

Грибкова пневмонія. При мікозах гриби розмножуються в просвітах ди-
хальних шляхів і альвеол. Макроскопічно пневмонія за грибкового уражен-
ня має вигляд невеликих безповітряних вогнищ сіруватого чи червоно-
сірого кольору з чітко відмежованими контурами. У місцях скупчення 
грибів накопичуються лейкоцити, серозна рідина. При прогресуванні 
процесу розвиваються вогнищеві розростання грануляційної тканини з 
епітеліоїдними, лімфоїдними та велетенськими багатоядерними клітина-
ми, в цитоплазмі останніх іноді можна виявити гриби. Крім того, в міс-
цях скупчення грибів (кандиди, аспергіли) можуть виникати зони некрозу 
аж до утворення абсцесів. При аспергільозі досить частими є центральні 
бронхоектази [2, 49].

ПП (рис. 5.13-5.16) розвивається найчастіше в осіб з імунодефіцитни-
ми станами [50, 51]. Мікроскопічно в початковій фазі пневмоцисти ви-
являють на слизовій оболонці бронхіол, а надалі – в альвеолярних ходах 
і альвеолах. В альвеолярному епітелії знаходять велике скупчення пінис-
тих мас, які забарвлюються реактивом Шиффа та за Грамом – Вейгертом. 
Окрім цього, в альвеолах трапляються поодинокі лейкоцити й макро-
фаги [52]. На пізнішій стадії навколо компактних мас збільшується 
кількість макрофагів. Відзначаються вогнищеві ателектази, розширен-
ня альвеол, повнокров’я судин, перибронхіальні скупчення плазмоцитів, 
лімфоцитів, макрофагів та окремих лейкоцитів. Спостерігаються ділян-
ки змін за типом фіброзувального альвеоліту [53].

Рис. 5.12. Пневмонія, зумовлена SARS-CoV-2. Переважають ознаки дифузного 
альвеолярного ушкодження, гострого бронхіоліту, набряку та геморагій 

інтерстиційної тканини. Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 100
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Аспіраційна пневмонія. Цей вид НП (рис. 5.17, 5.18) часто виникає 
в  нижніх відділах легень, але може охоплювати й усю легеню. При 
АП досить часто трапляються гангрена й абсцеси. У ході мікроско-
пічного дослідження в альвеолах виявляють ексудат різного харак-
теру – від  сероз   ного до  гемо рагічного, пласти злущеного бронхі-
ального епітелію з  домішками лейкоцитів і еозинофілів, скупчення 
макрофагів, лімфоцитів і ознаки інтерстиційного запалення. Часто 
спостерігаються частинки чужорідних тіл і чимало велетенських клі-
тин у просвітах альвеол і бронхіол [2, 54].

Рис. 5.13. Пневмоцистна пневмонія. В альвеолах спостерігаються вільно 
розташовані еозинофільні маси. Альвеолярні перетинки незначно потовщені 

внаслідок їх склерозування та слабкої лімфоїдноклітинної інфільтрації. 
Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 100

Рис. 5.14. Пневмоцистна пневмонія (попереднє спостереження). 
Структури пневмоцисти забарвлені в коричневий колір. 
Забарвлення за Гоморі – Грокотом. Збільшення: × 100
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Рис. 5.16. Пневмонія, що спричинена пневмоцистою та ЦМВ
 (попереднє спостереження). Визначаються еозинофільні (рожеві) пінисті маси 

та дві типові клітини з цитомегаловірусним ураженням (стрілка). 
Забарвлення гематоксиліном й еозином. 

Збільшення: × 200

Рис. 5.15. Пневмонія, що спричинена пневмоцистою та ЦМВ.
 У легеневій паренхімі визначаються окремо розташовані еозинофільні маси 

(тонкі стрілки), типові для ПП, водночас наявні великі клітини 
з ядерною атипією – «совине око» (товста стрілка). 

Спостерігається часткове руйнування альвеолярних перетинок. 
Забарвлення гематоксиліном й еозином. 

Збільшення: × 100
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Рис. 5.18. Негоспітальна АП (попереднє спостереження). Добре візуалізуються 
чужорідні часточки та скупчення багатоядерних макрофагів навколо них. 

Поряд – розростання зрілої грануляційної тканини з помірною 
лімфоїдноклітинною інфільтрацією. 

Забарвлення гематоксиліном й еозином. Збільшення: × 100

Рис. 5.17. Негоспітальна АП. Розвиток продуктивно-гранулематозного 
запального процесу в легеневій паренхімі. 

Визначається спазмована бронхіола (зірочка), до неї прилягають великі 
гранулемоподібні розростання гістіоцитів 

і фібробластів зі включеннями різного розміру часточок нерозчинної 
чужорідної речовини (стрілки). 

Поряд із такими часточками виявляються гігантські багатоядерні макрофаги. 
Забарвлення гематоксиліном й еозином. 

Збільшення: × 40
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РОЗДІЛ VI

ДІАГНОСТИКА ТА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА 
НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

6.1. ДІАГНОСТИКА НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ
Діагностичні дослідження при НП спрямовані на верифікацію діа -

г нозу, ідентифікацію збудника, оцінку тяжкості перебігу та прогнозу 
захворювання, а також виявлення ускладнень. На жаль, немає жодної 
специфічної ознаки чи комбінації ознак, які з упевненістю дали би змогу 
встановити достовірний діагноз НП. Тому нерідко спостерігають як гіпо-, 
так і гіпердіагностику, що відображається на результатах лікування. При 
діагностиці НП важливу роль відіграє оцінка факторів ризику, до котрих 
належать:

1) похилий вік – ризик виникнення НП підвищується в осіб віком 
≥ 65 років, про що свідчить зростання частоти госпіталізації в стаціонар 
серед цих пацієнтів у ≥ 3 рази, ніж серед населення загалом [1, 2];

2) хронічна супутня патологія – ХОЗЛ, бронхіальна астма, бронхо-
ектази; хронічні захворювання серця (особливо застійна СН); інсульт; 
ЦД; недоїдання; стани з послабленим імунітетом [1, 3, 4];

3) вірусна інфекція дихальних шляхів, яка може призвести до пер-
винної вірусної чи вторинної вірусно-бактеріальної пневмонії. Це пере-
дусім стосується грипозної та коронавірусної інфекцій [5];

4) порушення захисту дихальних шляхів – стани, що підвищують ризик 
макроаспірації вмісту шлунка та/або мікроаспірації секрету верхніх ди-
хальних шляхів, порушення свідомості (наприклад, інсульт, зловживання 
наркотиками й алкоголем) або дисфагія внаслідок ураження стравоходу [5];

5) тютюнопаління та зловживання алкоголем (наприклад, понад 
80  г  міцних напоїв), а також споживання опіатів, що є ключовими 
факторами ризику виникнення НП [1, 3, 6, 7];

6) інші чинники, пов’язані зі способом життя, – перебування в умовах 
скупчення людей (наприклад, в’язниці, притулки для бездомних), прожи-
вання осіб із низьким рівнем доходу та в умовах дії токсинів навколиш-
нього середовища (наприклад, розчинники, краски чи бензин [1, 3, 6, 7].

Комбінація таких факторів ризику, як тютюнопаління, ХОЗЛ і застій-
на СН, є адитивною з точки зору виникнення НП [8].

Діагностичний алгоритм у разі підозри на НП має включати: збір 
анам незу, оцінку скарг, фізикальне обстеження, комплекс лабораторних 
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та інструментальних досліджень, обсяг яких визначається тяжкістю 
пере бігу НП, наявністю й характером ускладнень, супутніми захворю-
ваннями [9].

Скарги хворого й анамнез захворювання
Клінічна картина НП варіює в широких межах: від легкої пневмо-

нії, що характеризується лихоманкою, кашлем і задишкою, до тяжкої, 
що супроводжується сепсисом і ДН. Ступінь тяжкості симптомів без-
посередньо пов’язаний з інтенсивністю місцевої та системної імунної 
відповіді в кожного пацієнта [5].

Кашель (із виділенням мокротиння, особливо гнійного, чи без нього), 
задишка та біль у грудях є одними з найпоширеніших симптомів, які 
пов’язані з НП [10]. У дітей старшого віку та дорослих кашель зазвичай 
продуктивний, а в немовлят, дітей молодшого віку й літніх осіб – сухий [11]. 
Задишка здебільшого не надто виражена та з’являється під час фізично-
го навантаження й рідко в спокої. Біль у грудях пов’язаний зі змінами 
в плеврі та локалізується поруч із зоною ураження [11]. Пацієнти з НП 
часто скаржаться на невмотивовану слабкість, утомлюваність, озноби, 
сильне потовиділення вночі. Розвиток НП може починатися із симп-
томів ураження верхніх дихальних шляхів (біль у горлі, нежить тощо). 
За тяжкої НП клінічна картина може доповнюватися септичним шоком, 
гострою ДН й іншою органною дисфункцією [12]. Вираженість цих ознак 
залежить від вихідного стану пацієнта, тяжкості перебігу захворюван-
ня, об’єму та локалізації ураження легеневої паренхіми, віку, наявності 
супутніх захворювань.

У переважної більшості пацієнтів із НП спостерігається лихоманка. 
Інші системні симптоми, такі як невмотивована слабкість, утомлюва-
ність, озноб, сильне потовиділення вночі, погіршення здоров’я й ано-
рексія, також трапляються при цьому захворюванні. Тахікардія та лей-
коцитоз зі зміщенням формули вліво є ознаками, що опосередковані 
системною запальною відповіддю. Запальні маркери (ШОЕ, CRP, PCT), 
можуть підвищуватися, хоча останній значною мірою специфічний для 
бактеріальних інфекцій. Первинно НП може характеризуватися гіпо-
тензією, зміненим психічним статусом та іншими ознаками дисфунк-
ції органів, такими як ниркова й печінкова недостатність, тромбоцито-
пенія тощо [13].

Хоча деякі ознаки й симптоми, зокрема лихоманка, кашель, тахікар-
дія та хрипи, є загальними для пацієнтів із НП, вони все-таки неспе-
цифічні й можуть спостерігатися при багатьох респіраторних захворю-
ваннях. Жоден окремий симптом або весь симптомокомплекс не дають 
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змоги без візуалізації грудної клітки встановити з упевненістю досто-
вірний діагноз НП. При цьому M. Moore та співавторами [14] було від-
значено, що прогностична цінність комбінації лихоманки, тахікардії, 
хрипів і гіпоксії (SpO2 < 92 %) серед пацієнтів із респіраторними скар-
гами, котрі вони пред’являли на етапі первинної медичної допомоги, 
становить < 60 % від інформативності рентгенографії грудної клітки як 
еталонного стандарту.

Ознаки й симптоми НП можуть бути відсутніми чи незначними в па-
цієнтів літнього віку та/або з пригніченим імунітетом. У цьому разі на пе-
редній план виходять утомлюваність, слабкість, нудота, анорексія, біль 
у животі, порушення свідомості, а також симптоми декомпенсації супут-
ніх захворювань [15]. Тому для встановлення діагнозу НП можуть знадо-
битися складніші й інформативніші методи діагностики. Наприклад, літ-
ні пацієнти можуть мати психічні розлади, але при цьому будуть відсутні 
лихоманка та/або лейкоцитоз, а в пацієнтів з імунодефіцитом легеневі ін-
фільтрати можуть не виявлятися на рентгенограмах грудної клітки, але 
візуалізуватися за допомогою КТ [16].

Незважаючи на неспецифічність симптомів і ознак НП, є деякі особ-
ливості в клінічній картині та перебігу захворювання залежно від 
етіології. Зокрема, для пневмококової пневмонії характерні гострий 
початок, висока температура тіла, біль у грудній клітці; для легіонельоз-
ної – поєднання респіраторних симптомів (кашель, задишка, лихоман-
ка, озноб і біль у грудях) із неврологічною й іншою позалегеневою симп-
томатикою (головний біль, нудота, блювання, біль у животі, діарея); для 
мікоплазменої – м’язовий і головний біль, симптоми ураження верхніх 
дихальних шляхів. Фактори, що дають змогу припустити наявність ві-
русної пневмонії, включають поступовий початок, попередні симптоми 
інфекції верхніх дихальних шляхів, дифузні зміни при аускультації, 
а також відсутність токсичних проявів [11].

Проте симптоматика, що спричинена різними патогенами НП, знач-
ною мірою збігається, а наведені особливості перебігу захворювання не 
дають змоги з високою вірогідністю передбачити збудника без викори-
стання додаткових методів дослідження.

Водночас збір анамнезу, оцінка соціального статусу та сімейно-побутових 
умов важливі для уточнення чинників ризику інфікування певними збуд-
никами НП (табл. 4.2) і диференційної діагностики пневмонії з іншими за-
хворюваннями. Наприклад, тісний контакт із птахами може бути джерелом 
інфікування С. psittaci, робота на фермі – С. burnetii. Нещодавній морський 
круїз підвищує ризик розвитку хвороби легіонерів, перебування в окремих 
країнах і регіонах, особливо контакт із місцевими медичними установами, 
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може бути чинником ризику інфікування полірезистентними збудниками. 
Низка хронічних супутніх захворювань при НП є незалежними предиктора-
ми несприятливого прогнозу.

Фізикальне обстеження
У всіх хворих на НП рекомендується провести загальний огляд, 

виміряти показники життєдіяльності (ЧДР, ЧСС, АТ, температура тіла) 
та виконати ретельне обстеження грудної клітки.

Дані, що отримуються під час фізикального обстеження, залежать від 
багатьох чинників, включаючи поширеність і локалізацію пневмонічної 
інфільтрації, ступінь тяжкості НП, вік пацієнта, наявність супутніх за-
хворювань. Класичними об’єктивними ознаками є відставання ураже-
ної сторони грудної клітки під час дихання, посилення голосового дри-
жання, укорочення (притуплення) перкуторного звуку над ураженою 
ділянкою легені, ослаблене та/або бронхіальне дихання, фокус дзвінких 
дрібнопухирцевих хрипів або крепітація, посилення бронхофонії [10]. 
У частини пацієнтів об’єктивні ознаки можуть відрізнятися від типових 
або взагалі бути відсутніми, що не виключає діагнозу НП.

Лабораторна діагностика
Усім хворим на НП рекомендується розгорнутий загальний аналіз крові 

з визначенням рівнів еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, гемато криту, 
лейкоцитарної формули. Дані загального аналізу крові не є специфічними 
та не дають змоги встановити потенційного збудника НП. Проте лейкоци-
тоз > 10-12 × 109/л із підвищенням рівня нейтрофілів та/або паличкоядер-
ний зсув > 10, нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення > 20 вказують 
на високу ймовірність бактеріальної інфекції; лейкопенія < 4 × 109/л, тром-
боцитопенія < 100 × 1012/л і гематокрит < 30 є несприят ливими прогнос-
тичними ознаками.

Госпіталізованим хворим рекомендується:
• біохімічний аналіз крові (сечовина, креатинін, електроліти, печінко-

ві ферменти, білірубін, глюкоза, альбумін);
• визначення рівнів CRP, PCT або інших біомаркерів у сироватці крові;
• дослідження плевральної рідини (визначення рН, активності ЛДГ, 

вмісту білка, цитологічне дослідження).
Біохімічний аналіз крові не дає жодної специфічної інформації при 

НП, але виявлені відхилення можуть вказувати на наявність органної 
дисфункції, декомпенсацію супутніх захворювань і розвиток усклад-
нень, мають певне прогностичне значення, а також впливають на вибір 
лікарських засобів та/або режим їх дозування.
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У разі гострої ДН із SрO2 < 90 % за даними пульсоксиметрії та в усіх 
випадках тяжкого перебігу НП рекомендується дослідження газів 
артеріальної крові з визначенням PaO2, PaCO2, pH, бікарбонатів, лактату. 
За тяжкої НП показано дослідження коагулограми з визначенням про-
тромбінового часу, міжнародного нормалізованого відношення й акти-
вованого часткового тромбопластинового часу [17].

Важливу роль у діагностиці, прогнозуванні та стратегіях управління 
АБТ у пацієнтів із НП відіграють сироваткові біомаркери [11, 18]. Серед 
них найвивченішими є CRP і PCT, які можуть бути особливо корисними 
в пацієнтів з атиповими ознаками й симптомами чи супутніми захво-
рюваннями, що можуть утруднити діагностику НП [18].

Найбільшу цінність із практичної точки зору має дослідження рівня 
CRP, особливо в пацієнтів із невизначеним діагнозом НП. У разі кон-
центрації маркера >  100 мг/л його специфічність для підтвердження 
діагнозу перевищує 90 %. Натомість у разі концентрації < 20 мг/л діагноз 
пневмонії є малоймовірним. Було показано, що CRP у хворих на НП має 
AUC у межах від 0,76 до 0,84, причому вона підвищується, коли присут-
ні класичні клінічні прояви захворювання (AUC = 0,92). CRP має пози-
тивне відношення правдоподібності (LR +), рівне п’яти, за концентра-
ції маркера > 200 мг/л і негативне відношення правдоподібності (LR –) 
< 0,2 за концентрації маркера < 75 мг/л [19]. Встановлено, що найвищий 
рівень CRP спостерігають у пацієнтів із тяжким перебігом пневмонії 
пневмококової чи легіонельозної етіології. Проте CRP може бути збіль-
шений і в інших клінічних ситуаціях (за інших захворювань), у зв’язку 
з чим нині немає єдиної думки щодо того, яке граничне значення слід 
використовувати для діагностики НП. Це дає підстави вважати, що CRP 
все-таки недостатньо чутливий/специфічний у разі НП [20].

З огляду на ці обмеження зріс інтерес до РСТ й інших біомаркерів. 
Нещодавнє дослідження показало, що PCT > 0,1 мкг/л може допомогти 
діагностувати НП у пацієнтів, які перебувають у відділенні невідклад-
ної допомоги з чутливістю 78 % і специфічністю 80 % [21]. Проте в до-
слідженні J. Le Bel і співавторів [22] встановлено, що при значно вищих 
показниках PCT (> 0,25 мкг/л) чутливість дорівнює тільки 50 %, а специ-
фічність – 64,7 %.

Рівень PCT > 0,25 мг/л свідчить про високу ймовірність бактеріальної 
пневмонії, тоді як у разі вірусної етіології захворювання він не перевищує 
0,1 мкг/л [23, 24]. Ця здатність маркера, що дає змогу розрізняти вірусну 
й бактеріальну інфекції, особливо важлива в пацієнтів із тяжкою пнев-
монією [25]. Проте деякі дані, опубліковані мережею CAPNETZ, показа-
ли, що PCT може не підвищуватися при НП, спричиненій M. pneumoniae 
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чи L. pneumophila, що є суттєвим обмеженням [26]. Нині жоден біомар-
кер не є настільки точним, щоби його можна було використати для ви-
значення наявності чи відсутності НП або можливості відмови від емпі-
ричної АБТ через передбачуваний вірусний патоген.

PCT виробляється паренхімними клітинами у великих кількостях 
у відповідь на бактеріальні токсини та прозапальні цитокіни, але його 
продукція зводиться до мінімуму за вірусних інфекцій. Рівні PCT під-
вищуються протягом 2 годин після бактеріальної стимуляції швидше, 
ніж рівні CRP, і є навіть специфічнішими для бактеріальних інфекцій 
[27, 28]. Утім, біомаркери слід використовувати на додаток до клінічної 
оцінки, а не як єдиний критерій для визначення чи зміни терапевтично-
го підходу (рис. 6.1).

Цитокіни, пов’язані з бактеріальними інфекціями, збільшують ви-
вільнення PCT, тоді як IFN, асоційовані з вірусними інфекціями, – інгі-
бують. Однак цей біомаркер не є досконалим: підвищення не фіксують 
у  23  % випадків типових бактеріальних інфекцій [30]. Із цієї причини 
PCT не має заміняти клінічне судження під час прийняття рішення про 
початок протимікробної терапії в пацієнтів із підозрою на НП, але може 
використовуватися в поєднанні з клінічним судженням для деескалації 
терапії. У пацієнтів, клінічна історія котрих передбачає альтернативні 
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Рис. 6.1. Рівні сироваткового PCT у хворих на НП [29]
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причини респіраторного розладу чи поліпшення при супутній терапії, 
негативний PCT може допомогти в припиненні прийому антибіотиків. 
З іншого боку, в пацієнтів із доведеним методом ПЛР грипом підвище-
ний рівень PCT може служити підставою для продовження застосуван-
ня антибіотиків із метою лікування бактеріальної суперінфекції [31].

Як CRP, так і PCT можуть бути корисні для контролю й оцінки ефек-
тивності лікування антибіотиками [18], а також скорочення тривалості 
застосування цих засобів, особливо коли вона перевищує 5-7 днів [11]. 
Як вважають експерти Національного інституту здоров’я та вдоско-
налення медичної допомоги Великої Британії (NICE) [32], за рівня CRP 
<  20  мг/л застосовувати АБТ недоцільно; за рівня 20-100 мг/л слід ви-
користовувати антибіотики тільки при погіршенні стану; за рівня 
> 100 мг/л призначати антибіотики необхідно. У зв’язку з цим CRP може 
використовуватися для визначення пацієнтів, яких можна виписувати 
з лікарні [33].

У великому проспективному контрольованому рандомізованому до-
слідженні, в яке було включено 1359 пацієнтів із НП, застосовували для 
встановлення тривалості призначення антибіотиків діагностичний ал-
горитм на основі рівня PCT. Автори запропонували використовувати 
РСТ >  0,25 мкг/л для початку застосування антибіотиків і рекоменду-
вали припиняти їх прийом, коли через 3, 5 або 7 днів лікування рівень 
контрольного РСТ дорівнював < 0,25 мкг/л. За дуже високих показників 
цього маркера від антибіотиків також слід відмовлятися при зниженні 
пікового значення на 80-90 % [34].

Водночас експерти ATS/IDSA [35] рекомендують починати емпірич-
ну АБТ у дорослих пацієнтів із клінічною підозрою на НП та рентгено-
логічно підтвердженим діагнозом незалежно від вихідного рівня PCT 
у сироватці крові. Хоча в кількох дослідженнях [36-38] була оцінена його 
здатність розрізняти НП, спричинену бактеріальними патогенами, від 
пневмонії вірусного походження, а також гострого бронхіту або інфек-
цій верхніх дихальних шляхів, які майже виключно вірусної етіології, 
в недавній роботі W. H. Self і співавторів [30] не змогли цього підтверди-
ти. I. S. Kamat і співавтори [39] встановили, що чутливість маркера для 
виявлення бактеріальної інфекції коливається від 38 до 91 %. Дослідни-
ки дійшли висновку, що цей показник сам по собі не може бути викорис-
таний для виправдання відмови від АБТ у пацієнтів із НП.

Обґрунтуванням рекомендації АTS/IDSA є те, що рівень PCT вико-
ристовують як підставу для початку АБТ у пацієнтів з інфекціями ниж-
ніх дихальних шляхів, але багато з цих досліджень не обмежені хворими 
з рентгенологічно підтвердженою пневмонією. Деякі з них із низьким 
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рівнем PCT на тлі НП були безпечно проліковані без призначення анти-
біотиків [40], але це були невеликі підгрупи хворих, що викликає зане-
покоєння з приводу безпеки широкого використання такої стратегії.

CRP і PCT також можуть використовуватися для визначення прогно-
зу в пацієнтів із НП. Вищі рівні цих маркерів відображають сильнішу 
запальну відповідь, яка може бути пов’язана з тяжчою інфекцією, а отже, 
з гіршими результатами лікування [20]. Багато досліджень було проведе-
но з метою вивчення взаємозв’язку між певними біомаркерами, а також 
тяжкістю та смертністю при НП [37]. Оскільки неконтрольоване запа-
лення є поганою прогностичною ознакою, нездатність знизити рівні CRP 
принаймні на 50 % протягом 3 днів асоціюється з істотним підвищенням 
смертності [38]. Пацієнти із серйознішим 30-денним ризиком смерті ма-
ють підвищені концентрації CRP, PCT, IL-6 та IL-8. Важливо зазначити, 
що IL-6 і CRP незалежно пов’язані зі смертністю [34]. Коли CRP додаєть-
ся до шкали CURB-65 (сплутана свідомість, сечовина > 7 ммоль/л, ЧДР 
≥ 30/хв, АТ < 90 мм рт. ст. (систолічний) або ≤ 60 мм рт. ст. (діастолічний), 
вік ≥ 65 років), AUC для 30-денного прогнозу смертності підвищується 
з 0,82 до 0,85 [40]. Крім того, завдяки концентрації PCT, що має AUC 0,65, 
можливо передбачити невдачу лікування в пацієнтів із НП [41], а під-
вищений рівень у сироватці крові пов’язаний зі збільшенням 1-річної 
смертності [26]. Хоча ці спостереження цікаві, нині немає очевидних 
граничних значень для CRP або РСТ, які дали би змогу регулярно вико-
ристовувати їх у клінічній оцінці прогнозу.

Нові біомаркери, такі як фактор зростання фібробластів (FGF-21), 
проадреномедулін та IL-6, про котрі нещодавно з’явилася інформація 
в літературі, є багатообіцяльними в діагностиці НП. На сьогодні вста-
новлено, що FGF-21 є ефективнішим для розпізнавання пацієнтів із 
пневмо нією середнього й тяжкого перебігу, прогнозування тривалішо-
го перебування в стаціонарі та ризику 30-денної смертності порівняно 
з РСТ і CRP [42]. Проадреномедулін може використовуватись як у діаг-
ностиці НП, так і для прогнозування серйозних ускладнень цього за-
хворювання [43]. Проте потрібні подальші дослідження, щоб визначити, 
чи дійсно ці й інші нові біомаркери будуть достатньо інформативними 
в загальних клінічних умовах.

За наявності плеврального випоту й умов для безпечного проведення 
плевральної пункції (візуалізація на латерограмі рідини, що вільно пере-
міщується, з товщиною шару > 1 см) потрібно дослідити плевральний 
випіт із визначенням лейкоцитів і лейкоцитарної формули, рН, актив-
ності ЛДГ, кількості білка; пофарбувати мазки за Грамом і на кислото-
стійкі бактерії; виконати засів на аероби, анаероби та мікобактерії [10].
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Мікробіологічне (бактеріологічне та вірусологічне) дослідження 
спря моване на ідентифікацію збудника в матеріалі, отриманому з вогни-
ща інфекції. Матеріал для дослідження необхідно забирати до початку 
протимікробної терапії. Проте, незважаючи на труднощі, пов’язані з про-
веденням мікробіологічного дослідження в повному обсязі, необхід-
ність виконання його не має призводити до зволікання з призначенням 
проти мікробної терапії [17].

Стандартними бактеріологічними методами дослідження є бактеріо-
скопія пофарбованих за Грамом мазків біологічного матеріалу та його 
засів на поживні середовища з наступним визначенням чутливості бак-
теріальних збудників до протимікробних препаратів [11]. У зразках біо-
логічного матеріалу також можуть бути ідентифіковані вірусні патогени 
шляхом визначення антигенів за допомогою імунохроматографічних 
тестів й антитіл – методом прямої флюоресценції, а також ампліфікації 
нуклеїнових кислот збудника методом ПЛР. Однак слід бути обережним 
при інтерпретації результатів, тому що 15 % дорослих осіб є носіями 
респіраторних вірусів або потенційно патогенних бактерій [11]. Біологіч-
ний матеріал може бути отриманий як неінвазивними, так й інвазивни-
ми шляхами. У першому випадку досліджується мокротиння, одержане 
простим відхаркуванням у пацієнта з продуктивним кашлем або після 
інгаляції гіпертонічного сольового розчину за допомогою небулайзера 
(індуковане мокротиння) в пацієнта, котрий не продукує його [11]. У дру-
гому випадку досліджується рідина, одержана при проведенні БАЛ, ТА 
й біоптат слизової оболонки бронхів, отриманий за допомогою «захище-
них» щіток [17, 43, 44].

Біологічний зразок має бути досліджений до початку АБТ і в якомога 
більш ранні терміни після взяття матеріалу. На першому етапі викону-
ють бактеріоскопію мазка, забарвленого за Грамом, для оцінки його якості 
та придатності для подальших досліджень. Діагностичний критерій 
якісного зразка – наявність > 25 сегментоядерних лейкоцитів і ≤ 10 епіте-
ліальних клітин у полі зору при перегляді щонайменше 20 полів зору 
(під збільшенням × 100) [44]. За невідповідності цим критеріям подальше 
культуральне дослідження мокротиння недоцільне, оскільки воно може 
бути значно контамінованим умістом ротової порожнини [44]. За дани-
ми A. Helman і співавторів [45], отримати інформативний зразок мокро-
тиння від пацієнта з НП можливо тільки в 70 % випадків. При цьому 
чутливість забарвлення мокротиння за Грамом коливається від 15 до 
69 %, а специфічність – від 11 до 100 %.

Виявлення в мазку великої кількості грампозитивних або грамнега-
тивних мікроорганізмів із типовою морфологією (ланцетоподібних 
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грампозитивних диплококів – S. pneumoniae; слабко забарвлених грам-
негативних кокобацил – H. influenzae тощо) може служити орієнтиром 
для вибору емпіричної АБТ [43, 44].

Культуральне дослідження передбачає посів клінічних зразків на селек-
тивні й диференційно-діагностичні середовища, їх подальшу ідентифі-
кацію за допомогою різних методів (біохімічні тести, час-пролітна мас-
спектро метрія) та визначення чутливості виділених ізолятів до АБП [17]. 
Інтерпретація результатів культурального дослідження мокротиння, ТА 
й біоптату слизової оболонки бронхів має проводитися з огляду на бак-
теріоскопію та клінічні дані, оскільки ці зразки можуть бути контамінова-
ні мікрофлорою ротової порожнини й верхніх дихальних шляхів [43, 44].

На думку J. P. Metlay та співавторів [35], невисока загальна діагностич-
на цінність дослідження мокротиння для виявлення мікроорганізмів, 
які спричиняють НП, обмежує його вплив на ведення пацієнтів і резуль-
тати лікування. Отримання придатного зразка мокротиння може бути 
ускладнене через особливості, пов’язані з пацієнтом, прийомом анти-
біотиків і місцем проведення лікування [46-51]. Наприклад, у хворого 
з бактеріємічною пневмококовою пневмонією, котрий не отримував 
антибіотики, бактеріоскопія та посів мокротиння хорошої якості вияв-
ляють пневмококи лише у 86 % випадків [52]. Водночас багато фахівців 
вважають інформативність результатів мікробіологічного дослідження 
мокротиння з урахуванням клінічних даних суттєвою, якщо кількість 
виявленого потенційного збудника становить ≥ 106 КУО/мл [11, 17, 43].

Зважаючи на відсутність вірогідних доказових даних, які підтвер-
джують ефективність бактеріологічного посіву мокротиння, а також 
бажання поліпшити стратегію застосування антибіотиків, експерти 
ATS/IDSA [35] дотримуються позиції з попередніх настанов 2007 р. [53], 
виступаючи ні за, ні проти обов’язкового фарбування та посіву мокро-
тиння в дорослих пацієнтів під час лікування НП в умовах стаціонару. 
Питання про те, чи потрібно проводити бактеріологічний посів мокро-
тиння, має вирішувати лікар на основі клінічної картини та місцевих 
стратегій застосування АБП.

Значно вищу діагностичну цінність порівняно з мокротинням мають 
інвазивні зразки біологічного матеріалу: рідина, отримана при прове-
денні БАЛ під час бронхоскопії, та біоптат слизової оболонки бронхів, 
одержаний за допомогою «захищених» щіток, ТА тощо. Проте значу-
щість ТА дещо нижча, ніж БАЛ і браш-біопсії, а мазки з інтубаційних 
трубок, зіва та трахеостоми взагалі малоінформативні [33, 43, 54]. Мож-
ливо також використовувати спеціальні катетери, що дають змогу 
проводити БАЛ без фібробронхоскопа (міні-БАЛ). Інвазивні методи 
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діагностики слід застосовувати за тяжкого перебігу захворювання, не-
можливості отримати придатні для дослідження зразки мокротиння, 
підозри на тубер кульоз легень у разі відсутності продуктивного кашлю 
та наявності «обст руктивної пневмонії» на тлі бронхогенної карциноми 
чи при аспірації сторонніх тіл у бронхи. Застосування інвазивних методів 
дослідження є особливо доцільним у хворих, які перебувають на ШВЛ.

Вимоги до транспортування та зберігання матеріалу, отриманого за до -
помогою інвазивного методу, такі самі, як і для мокротиння. Первинну 
оцінку матеріалу здійснюють за даними аналізу мазка, пофарбованого 
за Грамом, але подальше мікробіологічне дослідження проводять не-
залежно від клітинного складу матеріалу. Результати дослідження ви-
знають діагностично значущими, якщо в матеріалі БАЛ концентрація 
потенційного збудника захворювання становить ≥ 104 КУО/мл, а отри-
маного за допомогою «захищених» щіток – ≥ 103 КУО/мл [17].

При лікуванні НП в амбулаторних умовах мікробіологічні дослід-
ження рутинно проводити недоцільно [22]. У цій групі пацієнтів вони 
недостатньо інформативні й істотно не впливають на тактику лікуван-
ня та прогноз [10, 55]. Вибір режиму стартової АБТ здійснюється емпі-
рично з огляду на регіональні епідеміологічні дані, результати моніто-
рингу антибіотикорезистентності ключових збудників та індивідуальні 
особливості пацієнта [10]. Водночас експерти ATS/IDSA рекомендують 
проводити фарбування мокротиння за Грамом і бактеріологічний по-
сів мокротиння з нижніх дихальних шляхів в умовах стаціонару тільки 
в таких випадках: 1) за тяжкого перебігу НП, особливо якщо виконуєть-
ся ШВЛ; 2) на тлі емпіричного лікування з приводу інфекції, що спри-
чинена MRSA чи P. aeruginosa (синьогнійною паличкою); 3) у разі по-
передніх інфекцій дихальних шляхів, причиною котрих були MRSA чи 
P. aeruginosa; 4) попередні госпіталізації, під час яких пацієнти отриму-
вали парентеральні форми антибіотиків, незалежно від того, чи перебу-
вали вони в стаціонарі, впродовж останніх 90 днів [35].

Поки що відсутні високоякісні доказові дані, котрі свідчать про те, 
що  рутинна мікробіологічна діагностика покращує індивідуальні ре-
зультати ведення пацієнтів із НП. Дослідження, в яких спеціально оці-
нювалося фарбування мокротиння за Грамом і окремо використання 
бактеріологічного посіву [56-59] або в поєднанні з іншими мікробіоло-
гічними тестами [60-63], також не продемонстрували кращих наслідків 
для хворих на цю недугу.

Дослідження плевральної рідини передбачає бактеріоскопію мазка, 
забарвленого за Грамом або іншими методами, з подальшим культу-
ральним дослідженням, спрямованим на виділення аеробних і анаеробних
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збудників. Принципи виявлення й ідентифікації мікроорганізмів ана-
логічні таким у дослідженнях інших респіраторних зразків [44, 47]. 
Оскільки плевральна рідина в нормі стерильна, цей зразок при дотри-
манні правил отримання, зберігання та транспортування відрізняється 
100 % специфічністю.

За тяжкої НП обсяг мікробіологічних обстежень має бути розшире-
ний і включати культуральне дослідження двох зразків венозної крові. 
Бактеріємія трапляється приблизно у 12 % госпіталізованих пацієнтів 
із НП при інфікуванні різними збудниками (ентеробактерії, P. aeruginosa, 
S. aureus), але найхарактерніша (2/3 всіх випадків) для захворювання 
пневмококової етіології [11, 64, 65]. Культуральне дослідження крові при 
високій специфічності відрізняється низькою чутливістю: частота по-
зитивних результатів гемокультури варіює від 5 до 30 % [65-68]. Окрім 
того, ідентифікація культури збудника в крові зумовлює розширення 
стандартної емпіричної терапії лише в 0,5-1,0 % випадків [45]. Інфор-
мативність дослідження залежить від дотримання правил одержання, 
зберігання та транспортування клінічних зразків. Зокрема, отримання 
зразків крові на тлі АБТ щонайменше вдвічі знижує частоту позитивної 
гемокультури.

Значне місце в мікробіологічній діагностиці посідає дослідження рес-
піраторного зразка (мокротиння, мазок із носоглотки та задньої стін-
ки глотки тощо) на віруси грипу методом ПЛР під час епідемії грипу в 
регіоні чи за наявності відповідних клінічних та/або епідеміологічних 
даних. Рання діагностика вірусів грипу відіграє важливу роль при вибо-
рі режиму емпіричної терапії. Основним методом ідентифікації вірусів 
грипу нині є ПЛР і її модифікації [44, 47]. Наявні тест-системи дають 
змогу ідентифікувати віруси грипу А та В, а також визначити субтип 
вірусів грипу А. Наприклад, виявити пандемічний варіант A/H1N1/09 
і високопатогенний вірус грипу птахів А/H5N [44, 47]. Також існують 
експрес-тести для виявлення антигенів грипу А та В у респіраторних 
зразках, які ґрунтуються на методах ІФА/ІХА [47]. Їхніми основними 
перевагами є можливість виконання «біля ліжка хворого» та швидкість 
отримання результату. Проте вони характеризуються варіабельною чут-
ливістю та специфічністю, через що можуть використовуватися тільки 
як скринінгові тести з необхідністю підтвердження результатів точні-
шими методами, зокрема ПЛР [69].

Для діагностики НП, спричиненої L. pneumophila серогрупи I, 
розроблено імунохроматографічний тест, який дає змогу виявля-
ти анти ген збудника в сечі, та тест на основі ІФА. Чутливість імуно-
хроматографічного тесту в пацієнтів із тяжкою НП перевищує 85 %, 
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а  специфічність  –  95  %  [70, 71]. Негативний результат не виключає 
оста точно діагнозу легіонельозної пневмонії, оскільки він не валі-
дований для виявлення L. pneumophila інших серогруп і легіонел ін-
ших видів. Однак, за даними епідеміологічних досліджень, на частку 
L. pneumophila серогрупи I припадає не менш як 80 % випадків поза-
лікарняного легіо нельозу [72]. ПЛР не входить у стандарт діагностики 
легіонельозної НП, але може бути рекомендована для дослідження ін-
вазивних респіраторних зразків у хворих з імунодефіцитом за підоз-
ри на інфікування іншими видами Legionella spp. або L. pneumophila, 
що  не належить до  серо   групи I [47, 72]. Культуральне дослідження 
респіраторних зразків із метою виявлення Legionella spp., незважаю-
чи на 100 % специфічність, у рутинній практиці не рекомендується, 
оскільки є дорогим і трудомістким методом, чутливість якого істотно 
варіює залежно від досліджуваного матеріалу та кваліфікації персо-
налу мікробіологічної лабораторії  [47]. Показаннями для проведення 
дослідження на наявність легіонельозної інфекції у хворих на НП є: 
тяжкий перебіг захворювання, неефективність амбулаторного ліку-
вання β-лактамними антибіотиками, наявність плеврального випоту, 
зловживання алкоголем, нещодавня закордонна подорож тощо.

Для експрес-діагностики пневмококової НП використовується іму-
нохроматографічний тест, який передбачає виявлення пневмококово-
го клітинного полісахариду в сечі [73]. Він рекомендується пацієнтам 
із  тяжким перебігом захворювання, за неефективного амбулаторного 
лікування антибіотиками, наявності плеврального випоту, в разі зло-
вживання алкоголем, тяжких захворювань печінки або аспленії. Цей 
тест особливо доцільний, якщо належні зразки мокротиння не були 
отримані до початку АБТ [11, 73]. Він демонструє прийнятну чутливість 
(70-75  %) і досить високу специфічність (> 90 %) при НП у дорослих 
порівняно з культуральними методами [74, 75].

Ключовими перевагами експрес-тестів є швидкість отримання 
резуль тату, доступність клінічного матеріалу для дослідження, можли-
вість виконання після початку АБТ без істотного зниження інформа-
тивності [47]. Проте швидкі тести залишаються позитивними впродовж 
декількох тижнів після перенесеного епізоду НП, тому вони мають діа-
гностичну цінність тільки за наявності клінічних проявів захворюван-
ня. Експрес-тест на пневмококову антигенурію може бути псевдопози-
тивним у разі носійства S. pneumoniae й у осіб із ХОЗЛ [43, 76].

При НП не рекомендується рутинне використання методів ідентифі-
кації M. pneumoniae та C. pneumoniae, рідкісних бактеріальних збудників 
і респіраторних вірусів (окрім вірусів грипу) [22]. Доцільність виконання 
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досліджень, спрямованих на виявлення цих патогенів, має визначатися 
клінічними свідченнями для конкретного пацієнта та/або епідеміоло-
гічною обстановкою в регіоні / лікувальному закладі [11]. Основний метод 
діагностики мікоплазменої та хламідійної пневмонії – ПЛР і її модифі-
кації, зокрема ПЛР у реальному часі [17].

Нині доступні мультиплексні тест-системи, що дають можливість 
одночасно виявляти в досліджуваному матеріалі ДНК M. pneumoniae 
та С. pneumoniae [17, 47]. Переважно слід досліджувати клінічний мате-
ріал із нижніх дихальних шляхів (мокротиння, БАЛ, ТА), за неможли-
вості їх отримання – об’єднаний мазок із носоглотки та задньої стінки 
глотки [44].

Сучасні методи ідентифікації респіраторних вірусів ґрунтуються 
на  виявленні РНК/ДНК збудників за допомогою ПЛР і антигенів ме-
тодами ІХА, ІФА й імунофлюоресценції [44]. Методи виявлення спе-
цифічних антитіл у сироватці крові (реакція зв’язування комплементу, 
реакція гальмування гемаглютинації, ІФА та ін.) зберігають значення 
переважно для ретроспективної діагностики. Водночас культуральне 
дослідження з метою виявлення й ідентифікації респіраторних вірусів 
рутинно не  проводиться. Нині доступні мультиплексні тест-системи 
ПЛР, які  перед бачають одночасне виявлення РНК/ДНК декількох рес-
піраторних вірусів, зокрема респіраторно-синцитіального, метапневмо-
вірусу й бокавірусу людини, вірусів парагрипу, адено-, корона- та рино-
вірусів [47].

Дослідження інвазивних респіраторних зразків не має жодних пере-
ваг порівняно з дослідженням неінвазивних зразків. Воно має бути об-
межене окремими клінічними ситуаціями: наприклад, наявністю чин-
ників ризику інфікування рідкісними збудниками та/або такими, що 
важко виявляються іншими методами, неефективністю АБТ у пацієнтів 
із тяжким перебігом захворювання [77, 78].

Для встановлення етіології НП останнім часом дедалі частіше за-
стосовуються класична (звичайна) ПЛР, ЗТ-ПЛР, мультиплексна ПЛР 
на 19 вірусних і 7 бактеріальних патогенів, ПЛР із детекцією продукту 
амплі фікації в реальному часі. Цей метод є перспективним для виявлен-
ня таких збудників, як M. pneumoniae та C. pneumoniae, а також респі-
раторних вірусів, у тому числі вірусу грипу A (H1N1-California).

Із метою підвищення ефективності етіологічної діагностики НП 
у Національному інституті фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Янов-
ського НАМН України було розроблено алгоритм (рис. 6.2), який 
включає кілька сучасних технологій ідентифікації збудників захво-
рювання [79].
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Серед високотехнологічних методів, які застосовуються в алгоритмі 
етіотропної діагностики НП, найперше слід відзначити мультиплексну 
ПЛР, створену для використання декількох праймерів в одній пробірці 
з метою ампліфікації фрагментів нуклеїнових кислот, які належать різ-
ним мішеням. Наразі набори реактивів для мультиплексної ПЛР із ви-
сокою пропускною спроможністю комерційно доступні, вже зареєстро-
вані в Україні та призначені для виявлення й диференціювання цілої 
групи респіраторних патогенів.

Утім, сучасна клінічна практика потребує визначеності стосовно при-
чини НП в умовах обмежених ресурсів, коли новітні інструментальні 
молекулярно-біологічні методи, високовартісне обладнання спеціалі-
зованих лабораторій і персонал відповідної кваліфікації відсутні. Тоді 
актуальності набувають швидкі тести, використання котрих дає можли-
вість отримати результат у максимально короткий термін – за 10-15 хви-
лин. При цьому важливо, що експрес-тести мають високу відтворюва-
ність результатів, є високочутливими та високоспецифічними. Вони 
є технічно простими у використанні, не потребують складної підготов-
ки клінічного матеріалу та спеціальних умов обліку результатів (облік 
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Рис. 6.2. Алгоритм етіологічної діагностики НП [79]
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візуальний). Швидкі тести також мають внутрішній контроль, який під-
тверджує якісне проведення дослідження та зводить можливість техніч-
ної помилки до мінімуму. Незаперечним є й той факт, що експрес-тести 
значно дешевші порівняно з багатьма класичними та молекулярно-
біологічними методами діагностики. Проте залежно від чутливості та 
специфічності швидких тестів результати в певному відсотку випадків 
можуть бути хибнопозитивними чи хибнонегативними. Отже, при роз-
робленні алгоритму діагностики зі включенням експрес-тестів важливо 
передбачити верифікацію негативних результатів для підвищення його 
ефективності. Методами верифікації можуть виступати ІФА чи ПЛР.

Отож алгоритм етіологічної діагностики НП передбачає, що мате-
ріалом для проведення лабораторних досліджень можуть бути мазки 
чи змиви з носоглотки, мокротиння, БАЗ, сеча та кров. Отриманий 
від хворого біологічний матеріал необхідно відправляти в бактеріо-
логічну та вірусологічну лабораторії для проведення бактеріологіч-
них і молекулярно-біологічних досліджень. Процедура швидкого тес-
тування може здійснюватися в приймальному відділенні, біля ліжка 
хворого, в маніпуляційному кабінеті, а також в умовах лабораторії. 
Матеріал від хворого необхідно отримати до початку курсу етіотроп-
ної терапії.

Бактеріологічний метод має включати в себе бактеріоскопію пофар-
бованих за Грамом мазків мокротиння та посів цього матеріалу при 
його інформативності на поживні середовища (за тяжкого перебігу за-
хворювання також необхідно проводити посів крові).

Молекулярно-генетичні методи (мультиплексна ПЛР у реальному 
часі) слід застосовувати для діагностики атипових бактеріальних збуд-
ників і респіраторних вірусів. Наприклад, за допомогою наборів Allplex 
Respiratory Full Panel проводиться мультиплексна ПЛР для одно часного 
визначення фрагментів нуклеїнових кислот 19 вірусних і 7 бактеріаль-
них збудників: Influenza A virus (Flu A), Influenza B virus (Flu B), Flu A-H1, 
Flu A-H1pdm09, Flu A-H3, Human respiratory syncytial virus A (RSV A), Human 
respiratory syncytial virus B (RSV B), Human adenovirus (AdV), Human 
enterovirus (HEV), Human parainfluenza virus 1 (PIV1), Human parainfluenza 
virus 2 (PIV2), Human parainfluenza virus 3 (PIV3), Human parainfluenza 
virus 4 (PIV4), Human metapneumovirus (MPV), Human bocavirus (HBoV), 
Human rhinovirus (HRV), Human coronavirus 229E, Human coronavirus NL63, 
Human coronavirus OC43, M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila, 
H. influezae, S. pneumoniae, B. pertussis, B. parapertussis.

Експрес-тестування «біля ліжка хворого» слід проводити із застосову-
ванням сучасних швидких тестів, що дають можливість ідентифікувати 
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S. pneumoniae, L. pneumophila, віруси грипу А та В, респіраторні аденовіру-
си та респіраторно-синцитіальний вірус.

Встановлено, що одночасне застосування трьох різних методів 
(класич ного бактеріологічного, експрес-тестування та ПЛР) для де-
текції респіраторних збудників є ефективним для отримання остаточ-
ного результату й покращує етіологічну діагностику НІНДШ. Окрім 
того, включення в алгоритм високотехнологічної мультиплексної ПЛР 
і комерційних систем для виявлення 19 респіраторних вірусів надає 
важливу інформацію стосовно моно- та коінфекцій (вірусно-вірусних, 
вірусно-бактеріальних) за короткий проміжок часу (6-8 годин). У низці 
випадків застосування тільки швидких тестів дає можливість отрима-
ти етіологічний діагноз через 10-15 хвилин. Використання наведено-
го алгоритму допомагає встановити етіологію НП значно частіше, ніж 
у разі застосування традиційних підходів (p < 0,05).

Інструментальна діагностика
Включає в себе променеві методи (рентгенографія та КТ органів груд-

ної порожнини), пульсоксиметрію, УЗД, фібробронхоскопію та електро-
кардіографічне дослідження.

Найважливішим діагностичним дослідженням у хворих на НП є 
рентгенографія ОГК, яку необхідно виконувати у двох проєкціях (пря-
ма та бічна) з метою підвищення інформативності. При невідомій лока-
лізації запального процесу доцільно виконувати знімок у правій бічній 
проєкції. У практичній роботі повноформатна плівкова рентгенографія 
може бути замінена великокадровою чи цифровою флюорографією, 
що в таких випадках виконуються в аналогічних проєкціях. Рентгено-
скопія не є обов’язковим і тим більше первинним методом рентгеноло-
гічного дослідження хворих на НП [80]. Застосування рентгеноскопії 
обмежене клінічними ситуаціями, в яких необхідно диференціювати 
зміни в легеневій тканині та скупчення рідини в плевральній порожни-
ні [80]. Зміна положення тіла при рентгеноскопії дає змогу виявити змі-
щення вільного плеврального випоту й намітити місце для виконання 
плевральної пункції. Проте нині це завдання частіше вирішується за 
допомогою інших методів дослідження (насамперед УЗД), тому частота 
застосування рентгеноскопії значно знизилася.

Основна рентгенологічна ознака НП – локальне зниження повітря-
ності легеневої тканини (вогнищева інфільтрація) через накопичення 
запального ексудату в респіраторних відділах [80]. Зміни частіше мають 
однобічний характер, поширюються на 1-2 бронхолегеневі сегменти. 
Рентгенологічна картина НП визначається типом інфільтрації легеневої 
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тканини та стадією запального процесу. Альвеолярний тип інфільтра-
ції (консолідація) спостерігається при заповненні запальним ексуда-
том альвеол, альвеолярних мішків, альвеолярних ходів і респіраторних 
бронхіол [80]. У результаті частина легеневої тканини стає безповітря-
ною (рис. 6.3). Особливістю є середня інтенсивність тіні ущільненої 
ділянки легені, а також видимість у зоні ущільнення повітряних про-
світів бронхів (симптом повітряної бронхографії). Такий тип змін ви-
значають як плевропневмонію, що частіше трапляється при інфікуванні 
бактеріаль ними збудниками, особливо пневмококом.

Інтерстиційний тип інфільтрації («матове скло») спостерігається 
при заповненні запальним ексудатом міжальвеолярних просторів. При 
рентгенологічному дослідженні характеризується низькою інтенсив-
ністю тіні ущільненої ділянки [80]. Достеменніше симптом «матового 
скла» визначається при використанні КТВРЗ завдяки кращій видимості 
стінок бронхів та елементів судинного малюнку в ділянці інфільтрації. 
Такі пневмонічні інфільтрати визначають як інтерстиційні (рис. 6.4). 
Зазвичай вони не мають чіткої симптоматики під час фізикального об-
стеження та можуть не візуалізуватися при рентгенографії. Частіше ін-
терстиційні пневмонічні інфільтрати виникають у разі небактеріальних 
пневмоній.

Вогнищевий тип інфільтрації відрізняється неоднорідною струк-
турою, що складається з численних поліморфних, центрилобулярних 
ділянок із нечіткими контурами, котрі часто зливаються одна з одною 
[80]. В основі цього типу інфільтрації лежить перехід запального про-
цесу з дрібних внутрішньочасткових бронхів у легеневу тканину, що 
оточує їх. Такі зміни визначають як бронхопневмонію. Двобічні дифузні 
зміни можуть виникати при небактеріальній інфекції нижніх дихаль-
них шляхів.

Рис. 6.3. Правобічна верхньочасткова пневмонія (альвеолярний тип інфільтрації)
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Незважаючи на деякі особливості, встановлення етіології пневмонії за 
рентгенологічною картиною (наявність і характер запальної інфільтра-
ції та ін.) у більшості випадків неможливе. Проте зазначені нижче озна-
ки дають змогу зробити певні припущення [11]:

• мультилобарні інфільтрати частіше виникають при інфекції, що спри-
чинена S. pneumoniae чи L. pneumophila;

• інтерстиційна пневмонія на рентгенограмі грудної клітки виявля-
ється як підсилення легеневого малюнку за рахунок інтерстиційного 
компонента, субплевральні ретикулярні помутніння, що збільшуються 
від верхівки до нижніх відділів легень, частіше свідчать про вірусну чи 
мікоплазмену етіологію захворювання;

• деструктивна форма пневмонії вказує на інфікування S. aureus, пред-
ставниками родини Enterobacterales або грибками чи мікобактеріями.

Слід зазначити, що загалом чутливість рентгенографії ОГК у вияв-
ленні легеневих інфільтратів при НП залишається відносно невисокою, 
особливо на початку хвороби [81]. Крім того, в пацієнтів із захворюван-
нями бронхолегеневої системи інтерпретація знахідок, виявлених за до-
помогою цього методу, може бути скрутною [82].

Цінність рентгенологічного дослідження полягає не тільки в самому 
факті візуалізації пневмонічної інфільтрації, тобто у верифікації діаг-
нозу пневмонії (зазвичай за наявності відповідних клінічних ознак), 
а  й  в  оцін ці динаміки патологічного процесу та повноти одужання. 
Проте виникає запитання: чи потрібне контрольне рентгенологічне об-
стеження пацієнтам із НП? На думку експертів ATS/IDSA, здійснювати 

Рис. 6.4. Двобічна вірусна пневмонія (інтерстиційний тип інфільтрації)
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повторну візуалізацію ОГК у дорослих пацієнтів із НП, симптоми котрої 
тривали протягом 5-7 днів, недоцільно [35]. Це пов’язано з тим, що існу-
ють обмежені дані про клінічну користь повторного рентгенологічного 
обстеження пацієнтів із пневмонією. При цьому його інформативність 
коливається від 0,2 до 5,0 %. В інших випадках, особливо за тяжкого 
перебігу, рентгенографію варто виконувати, але не раніше ніж через 
14 днів після почат ку АБТ. Дослідження може бути здійснене й у більш 
ранні терміни при виникненні ускладнень або суттєвій зміні клінічної 
картини захворювання [6].

У більшості випадків повторне рентгенологічне дослідження прово-
диться з метою ідентифікації злоякісних новоутворень легень, які не 
були виявлені під час пневмонії. Частота злоякісних новоутворень у па-
цієнтів, які одужують після НП, коливається від 1,3 до 4 % [83-86]. Май-
же всі пацієнти зі злоякісними новоутвореннями є курцями чи колиш-
німи курцями [87]. Так, E. M. Mortensen і співавтори [88] встановили, що 
в 9,2 % тих, хто вижив після тяжкої НП із перебуванням у ВІТ (пере важно 
чоловіча популяція та з високою поширеністю куріння), було встановле-
но новий діагноз – рак легень. Середня тривалість до діаг ностування 
цієї патології – 297 днів. Однак лише у 27 % пацієнтів рак легень діаг-
ностували протягом 90 днів після виписки з лікарні, що свідчить про 
низьку ефективність рутинного спостереження в цей період.

У частини хворих на НП рентгенологічна картина буває нетиповою 
чи клінічні прояви, подібні до таких у разі пневмонії, зумовлені іншим 
патологічним процесом [72, 73]. У цих випадках корисною може бути 
перед усім КТ органів грудної порожнини.

Показаннями до її застосування є [10, 79]:
1) відсутність змін у легеневих полях на рентгенівських знімках або ці 

зміни опосередковані (наприклад, зміна легеневого малюнку) в пацієнта 
з очевидною клінічною симптоматикою пневмонії;

2) наявність нетипових для пневмонії змін за даними рентгенологічного 
дослідження хворого з підозрою на пневмонію (за клінічними озна ками);

3) рецидивна пневмонія, при котрій інфільтративні зміни виникають 
у тій самій частці (сегменті), що й у попередньому епізоді захворювання;

4) пневмонія із затяжним перебігом, при котрій інфільтративні зміни 
в легеневій тканині зберігаються довше ніж протягом 1 місяця.

Стандарт для дослідження легень – спіральна КТ (рис. 6.5 і 6.6) із товщи-
ною зрізу 10 мм, яку доповнює КТВРЗ [80]. За даними А. В. Струтинсько-
го [89], КТВРЗ свідчить про те, що в 71,5 % хворих на НП після лікування 
залишаються зміни в легенях, причому в 43 % – досить виражені, особливо 
в бронхіолах і паренхімі. Повне одужання згідно з результатами КТВРЗ 
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досягається тільки у 28,5 % хворих. Клінічні симптоми та традиційні ме-
тоди дослідження не можуть вважатися достатніми для оцінки обсягу й 
вираженості змін у легенях при НП, а отже, для ви бору тактики ведення 
пацієнтів і прогнозу захворювання.

КТВРЗ має істотно вищу чутливість для виявлення тонких інтер-
стиційних уражень паренхіми легень порівняно з традиційною та спі-
ральною КТ, при яких використовуються товстіші зрізи. Під час обсте-
ження пацієнтів із застосуванням традиційної КТ (колімація – 5-10 мм) 
і КТВРЗ (колімація – 1,5 мм) вивчення зрізів на одних і тих самих рівнях 
показало, що КТВРЗ ефективніша при розпізнаванні патологічних змін 
легеневої тканини, включаючи такі тонкі структури, як міжлобулярні 
перетинки, дрібні вогнищеві утворення (до 5 мм у діаметрі), бронхоек-
тази, плевральні спайки тощо [90, 91].

КТ застосовується для уточнення макроструктури зони патологічних 
змін. Вона має низку переваг перед рентгенографією легень у візуалізації 
периферичних відділів легень, плеври, дрібних зон деструкції, можли-
вості виконання денситометрії, деталізації змін легеневого малюнку та 
дрібновогнищевої інфільтрації [92-94]. Особливістю КТВРЗ є те, що вона 
дає змогу виявляти гострі вогнищеві й інтерстиційні процеси на ранніх 
стадіях захворювання. Відносний недолік КТ – вища вартість дослід-
ження порівняно зі звичайними рентгенологічними методами [95].

Тривалість зворотного розвитку пневмонії може відрізнятися в широ-
кому діапазоні, але зазвичай становить 3-6 тижнів. Рентгенологічні про-
яви НП із затяжним перебігом зберігаються довше (> 4 тижні), ніж клінічні 
симптоми, проте вони не є підставою для подовження чи завершення АБТ.

Усім пацієнтам із підозрою на НП рекомендується пульсоксиметрія 
з вимірюванням SpO2 для виявлення ДН та оцінки вираженості гіпоксе-
мії. Пульсоксиметрія є простим і надійним скринінговим методом, 

Рис. 6.5. Лівобічна нижньочасткова 
пневмонія (консолідація)

Рис. 6.6. Двобічна вірусна пневмонія 
(«матове скло»)
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що допомагає виявляти пацієнтів із гіпоксемією, котрі потребують рес-
піраторної підтримки [12, 95].

Усім госпіталізованим пацієнтам із НП рекомендується ЕКГ у стан-
дартних відведеннях. Це дослідження не дає жодної специфічної інфор-
мації при НП, але нині відомо, що пневмонія на додаток до декомпенсації 
хронічних супутніх захворювань збільшує ризик порушень ритму серця 
та гострого коронарного синдрому, своєчасне виявлення котрих значу-
що впливає на прогноз [96]. Окрім того, певні зміни на ЕКГ (наприклад, 
подовження інтервалу QT) зумовлені кардіотоксичністю низки АБП.

Ультрасонографія легень має потенціал для точнішої й ефективнішої 
діагностики пневмонії, а також плевральних випотів, пневмотораксу, 
емболії легеневої артерії та забиття легень [97]. Два недавні метааналізи 
з використанням КТ грудної клітки як порівняльного стандарту показують, 
що УЗД легень у хворих на НП має об’єднану чутливість від 0,94 до 0,95 
(95 % ДI 0,92-0,97) і специфічність від 0,90 до 0,96 (95 % ДI 0,86-0,97) з LR (+) 
16,8 (95 % ДI 7,7-37,0) і LR (–) 0,07 (95 % ДI 0,05-0,10) порівняно з рентгеногра-
фією грудної клітки: об’єднана чутливість 0,77 (95 % ДI 0,73-0,80), специфіч-
ність 0,91 (95 % ДI 0,87-0,94) [97, 98]. Оскільки УЗД легень може проводитися 
біля ліжка хворого в середньому впродовж 13 хвилин і за відсутності 
іонізувального випромінювання, воно є багатообіцяльним діагностич-
ним методом в установах первинної та невідкладної допомоги [98].

За підозри на парапневмонічний ексудативний плеврит усім пацієн-
там із НП рекомендується трансторакальне УЗД грудної порожнини, що 
з високою чутливістю та специфічністю дає змогу візуалізувати плев-
ральний випіт, оцінювати його характеристики (вірогідний трансудат 
або ексудат), виявляти пацієнтів із підозрою на емпієму плеври (рис. 6.7).

Останніми роками з’явилися дані щодо можливості застосування 
УЗД легень для виявлення пневмонічної консолідації (рис. 6.8). Як ру-
тинний метод обстеження грудної порожнини можливо застосовувати 
УЗД, використовуючи спеціальні протоколи. Використання BLUE-про-
токолу дає змогу здійснити експрес-діагностику пневмотораксу, набряку 
легень, наявності плеврального випоту, а також легеневої консолідації.

Першою характерною ультразвуковою ознакою пневмонічної консо-
лідації є tissue-like sign (тканинна ознака). У нормі тканину легені при 
УЗД не видно, візуалізується тільки ехогенна плевральна лінія з арте-
фактами, що відходять від неї. У хворих на НП унаслідок запалення 
та набряку тканини легені, скупчення значної кількості рідини стає 
видимою консолідація під час УЗД. При цьому тканина легені ультра-
сонографічно візуалізується й нагадує тканину печінки (ультразвукова 
«гепатизація» тканини легені).
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Другою ультразвуковою ознакою консолідації пневмонічного похо-
дження є shred sign (ознака нерівного, «рваного» краю). При УЗД безпові-
тряні ділянки легеневої тканини з інфекційним ураженням найчастіше 
мають вигляд субплевральної гіпоехогенної зони з нерівними краями, 
різної форми та розміру. Поверхневою межею субплевральної консолі-
дації є рівна плевральна лінія, тоді як глибока (нижня) межа консолі-
дації представлена нерівною, «рваною» лінією. Вона має гіперехогенний 
вигляд, оскільки окреслює зону консолідації на межі зі здоровою аеро-
ваною тканиною легені. Коли одночасно виявляють обидві ультразвуко-
ві ознаки (tissue-like sign і shred sign), чутливість УЗД у діагностиці кон-
солідації інфекційного походження досягає 90 % і специфічність – 98 %, 
як при КТ (золотий стандарт).

Чутливість ультрасонографії залежить від локалізації та площі при-
лягання зони консолідації до вісцеральної плеври. Дрібні чи атипові та 
глибоко розташовані зони консолідації складно, бо навіть неможливо 
виявити при цьому дослідженні.

Зазначений метод діагностики також допомагає оцінювати ефектив-
ність лікування пневмонії шляхом дослідження в динаміці, що дає змо-
гу порівнювати результати. Завдяки цьому можливо виявити усклад-
нення пневмонії (плеврит, емпієма) та вчасно відкорегувати лікувальну 
тактику.

Отже, неінвазивність, швидкість виконання, відсутність потреби 
в транспортуванні хворих дають змогу вважати УЗД легень перспектив-
ним «приліжковим» методом діагностики НП, який особливо актуаль-
ний для пацієнтів у ВІТ.

Фібробронхоскопія, на думку більшості експертів, не є рутинним 
діаг ностичним дослідженням у хворих на НП, необхідність її прове-
дення має бути зумовлена клінічною доцільністю – для виключення 

Рис. 6.7. УЗД хворого 
з плевральним випотом

Рис. 6.8. УЗД пневмонічної 
консолідації
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локальної бронхіальної обструкції й отримання матеріалу з нижніх ди-
хальних шляхів. Фібробронхоскопія використовується здебільшого як 
інструмент диференційної діагностики НП з іншими захворюваннями 
й не є обов’язковою [99]. Її проведення з діагностичною метою може об-
говорюватися за наявності показань до мікробіологічного дослідження 
інвазивних респіраторних зразків (БАЛ і зразок, отриманий за допомо-
гою «захищеної» браш-біопсії) [78, 100].

Зважаючи на різноманітність можливих клінічних сценаріїв, у тому 
числі необхідність диференційної діагностики НП з різними за етіо-
логією та патогенезом захворюваннями, виявлення й оцінки деком-
пенсації хронічних супутніх хвороб, конкретний обсяг лабораторних 
й інструментальних обстежень має визначатися для кожного пацієнта 
індивідуально.

Критерії діагнозу НП
Діагноз НП є визначеним за наявності в пацієнта рентгенологічно 

підтвердженої вогнищевої інфільтрації легеневої тканини та ≥ 2 клініч-
них ознак із таких [17, 101]:

• гострий початок захворювання з температурою тіла > 38 °С;
• кашель із виділенням мокротиння;
• фізикальні ознаки (притуплений або тупий перкуторний звук, 

ослаблене та/або жорстке бронхіальне дихання, фокус дзвінких дрібно-
пухирцевих хрипів та/або крепітації);

• лейкоцитоз (> 10 × 109/л) та/або паличкоядерний зсув (> 10 %).
За відсутності чи неможливості отримання рентгенологічного під-

твердження вогнищевої інфільтрації в легенях діагноз НП є неточним/
невизначеним. При цьому діагноз встановлюють з огляду на дані епіде-
міологічного анамнезу, скарги хворого та виявлені фізикальні ознаки. 
Варто зауважити, що за такої ситуації діагноз НП отримує рентгеноло-
гічне підтвердження лише у 22 % випадків.

НП малоймовірна у хворих із лихоманкою, кашлем, задишкою, ви-
діленням мокротиння та/або болем у грудях за відсутності фізикаль-
них ознак і неможливості проведення рентгенологічного досліджен-
ня ОГК.

Діагностика НП, що ґрунтується на результатах фізикального та рент-
генологічного обстеження, може бути прирівняна лише до синдром-
ного діагнозу; нозологічним він стає після визначення збудника захво-
рювання. Певну допомогу в прогнозуванні етіології НП надає ретельне 
вивчення епідеміологічного анамнезу. Необхідно також ураховувати 
особливості клінічного перебігу НП залежно від етіології.
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Оцінка тяжкості перебігу НП та вибір місця лікування хворого
Вибір місця лікування – важливе питання для лікаря після встанов-

лення діагнозу НП, оскільки визначає обсяг лікувально-діагностич-
них процедур і витрати на лікування. Згідно із сучасними принципа-
ми ведення дорослих пацієнтів із НП, значну їх частку (близько 80 %) 
слід лікувати в амбулаторних умовах. Водночас на будь-яких етапах 
обстеження потрібно виокремлювати найтяжчих пацієнтів, які повин-
ні якнайшвидше потрапляти до ВІТ, де крім невідкладної АБТ мають 
отримувати ще цілу низку термінових лікувальних заходів. Підхід до 
тяжкої пневмонії як до невідкладного стану й агресивна ресусцитація 
поліпшують результати лікування таких пацієнтів. Натомість затримка 
з переведенням хворого на тяжку НП до ВІТ є незалежним фактором 
ризику підвищення летальності. Тож особливу увагу приділяють визна-
ченню критеріїв або показань до госпіталізації за допомогою відомих 
клініко-лабораторних шкал. Серед них найрозповсюдженішими є про-
гностичні шкали PORT (PSI), CURB-65/CRB-65, SMART-COP/SMRT-
COP, а також великі та малі критерії тяжкості стану хворого (ATS/IDSА).

У шкалі PORT, розробленій за результатами дослідження 
The Pneumonia Patient Outcomes Research [102], передбачено визначен-
ня 20 параметрів. Оцінка отриманих показників дає змогу встанов-
лювати PSI, прогнозувати ризик летального наслідку та формувати 
рекомендації стосовно місця лікування та пріоритетних напрямів 
емпіричної АБТ.

У хворих віком < 50 років за відсутності супутніх захворювань і не-
безпечних функціональних порушень ризик летального наслідку дуже 
малий (клас ризику I) (рис. 6.9). У пацієнтів віком > 50 років оцінюють 
(у балах) дані щодо віку, статі, наявності супутніх захворювань, небез-
печних функціональних порушень, а також результати лабораторних і 
рентгенологічних досліджень (табл. 6.1). Відповідно до сумарної баль-
ної оцінки ознак захворювання (прогностичних критеріїв) визначають 
ІІ-V клас ризику летального наслідку при НП (табл. 6.2).

Пацієнти з класом ризику I-II мають мінімальну ймовірність леталь-
ного наслідку й можуть лікуватися амбулаторно. Пацієнти з класом ри-
зику ІII лікуються також амбулаторно чи можуть нетривало (до 4 днів) 
перебувати в стаціонарі. Ті хворі, в кого сумарна бальна оцінка відпові-
дає IV-V класу ризику, безумовно підлягають госпіталізації. У пацієнтів 
із класом ризику V необхідно вирішувати питання щодо термінового 
переведення до ВІТ.

Клінічна тяжкість захворювання є не єдиним фактором, який ви-
значає необхідність госпіталізації [103, 104]. Деякі пацієнти мають 
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медичні та/або психосоціальні протипоказання до амбулаторної тера-
пії: неспроможність самостійно приймати лікарські засоби всередину, 
зло вживання психоактивними речовинами в анамнезі, когнітивні по-
рушення, тяжкі супутні захворювання та порушення функціонального 
статусу. Тим часом значну кількість пацієнтів із НП госпіталізують саме 
за соціальними показаннями чи з приводу загострення супутньої пато-
логії (25-50 % усіх госпіталізацій).

Рис. 6.9. Алгоритм визначення класу ризику летального наслідку
у хворих на НП (PORT) [102]

Хворий на НП

Наявність у пацієнта одного із супутніх захворювань:
• пухлина
• захворювання печінки
• СН (стадія декомпенсації)
• захворювання судин мозку
• захворювання нирок

Пацієнт належить до I класу 
ризику летального наслідку

Пацієнт належить до II-V класу ризику 
летального наслідку

Наявність у пацієнта одного з таких функціональних порушень:
• порушення свідомості
• тахіпное ≥ 30 за 1 хвилину
• систолічний АТ < 90 мм рт. ст.
• гіпотермія (< 35 ºС) чи гіпертермія (≥ 40 ºС)
• тахікардія ≥ 125 за 1 хвилину

НІ

НІ

НІ

ТАК

ТАК

ТАК
Хворий віком > 50 років
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Таблиця 6.1. Оцінка факторів ризику летального наслідку у хворих 
на НП для обчислення PSI [102]

Ознака Кількість балів
Демографічні фактори

Вік
чоловіки = вік (років)
жінки = вік – 10
Перебування в будинках нагляду + 10

Супутні захворювання
Пухлини + 30
Захворювання печінки + 20
СН (стадія декомпенсації) + 10
Захворювання судин мозку + 10
Захворювання нирок + 10

Симптоми
Порушення свідомості + 20
Тахіпное > 30 за 1 хвилину + 20
Систолічний АТ < 90 мм рт. ст. + 20
Гіпотермія (< 35 °С) чи гіпертермія (> 40 °С) + 15
Тахікардія > 125 за 1 хвилину + 10
Плевральний випіт + 10

Лабораторні ознаки
pH крові < 7,35 + 30
Азот сечовини крові > 10,7 ммоль/л + 20
Na+ крові < 130 мекв/л + 20
Глюкоза крові > 13,9 ммоль/л + 10
Гематокрит < 30 % + 10

РаО2 < 60 мм рт. ст., SaO2 < 90 % + 10

Таблиця 6.2. Класи ризику летального наслідку у хворих на НП відповідно 
до PSI [102]

Клас ризику Сума балів Летальність, % Лікування
I 0 0,1 Амбулаторне
II ≤ 70 0,6 Амбулаторне
III 71-90 2,8 Амбулаторне/стаціонарне
IV 91-130 8,2 Стаціонарне
V > 130 29,2 Стаціонарне

Слід зауважити, що PSI може бути використаний не в усіх лікуваль-
них закладах, оскільки для розрахунку класу ризику потрібен відпо-
відний рівень лабораторної служби. Це істотно обмежує можливість 
використання методики у вітчизняній медичній практиці [17]. У таких 
випадках можна використовувати спрощені прогностичні шкали, зокре-
ма CURB-65/CRB-65.
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У шкалі CURB-65 (рис. 6.10) передбачена оцінка п’яти параметрів – 
порушення свідомості, підвищення рівня азоту сечовини, частоти ди-
хання, систолічного та діастолічного АТ, віку хворого. З огляду на ймо-
вірність летального наслідку пацієнтів розподіляють на три групи, 
кожна з яких відповідає певній тяжкості перебігу захворювання та для 
котрої рекомендують переважне місце лікування. Наявність кожної оз-
наки оцінюється в 1 бал, загальна сума може варіювати від 0 до 5 балів, 
ризик летального наслідку зростає в міру збільшення суми балів [105].

Шкала CRB-65 (рис. 6.11) відрізняється від CURB-65 відсутністю ла-
бораторного параметра – азоту сечовини, що спрощує її використан ня 
в  амбулаторних хворих / приймальному відділенні лікувального за-
кладу. Мінімальна кількість балів за цією шкалою – 0, максимальна – 
4 бали [105].

Найчастіше до порушень свідомості відносять:
• психомоторне збудження та галюцинації, пов’язані з гіпоксемією;
• пригнічення свідомості (глибоке приглушення, сопор, кома – оцінка 

свідомості за шкалою Глазго ≤ 12 балів);
• порушення орієнтації в просторі та часі (може використовуватися 

скорочений розумовий тест – Abrevetional Мental Test).
При визначенні тяжкості перебігу НП насамперед слід виділити хво-

рих із тяжкою та легкою формами захворювання, оскільки в першому 
випадку вони повинні лікуватися у ВІТ, а в другому – в амбулаторних 
умовах.

Легкий перебіг
(летальність 1,5 %)

Амбулаторне  
лікування

Лікування у стаціонарі
(терапевтичне відділення)

Невідкладна  
госпіталізація у ВІТ

Тяжкий перебіг
(летальність 22 %)

Перебіг середньої тяжкості 
(летальність 9,2 %)

Симптоми й ознаки (по 1 балу):
• порушення свідомості (Confusion)
• азот сечовини (Urea) 
• частота дихання ≥ 30/хв (Respiratory rate)
• систолічний АТ < 90 або діастолічний АТ ≤ 60 мм рт. ст. (Blood pressure)
• вік ≥ 65 років (65)

Рис. 6.10. Алгоритм оцінки ризику несприятливого наслідку та вибору місця 
лікування при НП (шкала CURB-65) [105]

0-1 бал 2 бали ≥ ≥ 3 бали
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Згідно з визначенням О. Г. Чучаліна та співавторів [12], тяжкий пере-
біг НП – це особлива форма захворювання різної етіології, що проявля-
ється тяжким інтоксикаційним синдромом, гемодинамічними змінами, 
вираженою ДН та/або ознаками тяжкого сепсису чи септичного шоку, 
характеризується несприятливим прогнозом і потребує проведення ін-
тенсивної терапії.

Для встановлення тяжкого перебігу НП доцільно використовува-
ти шкали CURB-65/CRB-65, PSI чи критерії, запропоновані ATS/IDSA. 
При цьому прогноз є несприятливим за наявності ≥ 3 балів відповід-
но до CURB-65/CRB-65 або в разі приналежності до V класу ризику за 
PSI. Разом із тим для вирішення питання про госпіталізацію хворого 
на НП у ВІТ доцільно використовувати критерії, запропоновані ATS/
IDSA [53]. Вони включають 2 великі та 9 малих показників (табл. 6.3), 
кожен з яких достовірно підвищує ризик летального наслідку. Наяв-
ність 1 великого чи 3 малих критеріїв є показанням до негайної госпі-
талізації пацієнта у ВІТ.

Легкий перебіг НП встановлюється в пацієнтів із нормальними показ-
никами життєдіяльності (крім лихоманки) та відсутністю факторів ри-
зику розвитку ускладнень, а також коли кількість балів за PSI відповідає 
I-II класу ризику летального наслідку чи відсутній жоден із критеріїв, на-
ведених у CRB-65, або не більш як 1 бал за шкалою CURB-65  [5]. На думку 
A. Helman і співавторів [45], амбулаторне лікування пацієнта з НП реко-
мендується при таких критеріях: ЧДР < 24/хв, SpO2 ≥ 92 %, нормальний 
психічний статус, здатність перорально приймати ліки, психосоціальна 
підтримка (є умови та можливість лікуватися амбулаторно).

Легкий перебіг
(летальність 1,2 %)

Амбулаторне  
лікування

Лікування у стаціонарі
(терапевтичне відділення)

Невідкладна  
госпіталізація у ВІТ

Тяжкий перебіг
(летальність 31 %)

Перебіг середньої тяжкості 
(летальність 8,15 %)

Симптоми й ознаки (по 1 балу):
• порушення свідомості (Confusion)
• частота дихання ≥ 30/хв (Respiratory rate)
• систолічний АТ < 90 або діастолічний АТ ≤ 60 мм рт. ст. (Blood pressure)
• вік ≥ 65 років (65)

Рис. 6.11. Алгоритм оцінки ризику несприятливого наслідку та вибору місця 
лікування при НП (шкала CRB-65) [105]

0 балів 1-2 бали 3-4 бали
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У пацієнтів із помірною тяжкістю симптомів, показниками 
за  PSI  ≥  III  клас ризику летального наслідку та CURB-65 2 бали (або 
CRB-65 1-2 бали), а також SpO2 < 92 % при диханні кімнатним повітрям 
діагностується середньотяжкий перебіг НП.

Наведені шкали, на думку експертів ATS/IDSA [35], є доповненням 
до клінічного судження лікаря при вирішенні питання про доцільність 
госпіталізації хворого з діагнозом НП у стаціонар. PSI та CURB-65/CRB-65 
було розроблено як прогностичні моделі для імунокомпетентних паці-
єнтів із пневмонією на підставі демографічних показників і клінічних 
даних [102, 105]. Порівняно з CURB-65, PSI визначає більшу частку паці-
єнтів із низьким ризиком небажаних наслідків і має вищу дискриміна-
тивну здатність у прогнозуванні смертності [106].

Два багатоцентрові кластерно-рандомізовані дослідження показа-
ли, що використання критеріїв PSI безпечно збільшує частку пацієн-
тів, які можуть лікуватися в амбулаторних умовах [107, 108]. Ці й одне 
додаткове рандомізоване контрольоване дослідження підтверджують 
безпеку використання критеріїв PSI для початкового лікування пацієнтів 
без зростання смертності чи погіршення інших клінічно значущих резуль-
татів [107-110]. Дані ще трьох досліджень до та після інтервенцій, а також 
одного проспективного контрольованого спостережного дослідження свід-

Таблиця 6.3. Критерії тяжкої НП згідно з ATS/IDSA [53]
Великі критерії: 
• виражена ДН, яка потребує ШВЛ 
• септичний шок (необхідність уведення вазопресорів)
Малі критерії1: 
• ЧДР ≥ 30/хв 
• РаО2/FiO2 ≤ 250 (наприклад, SрO2 < 90 % за даними пульсоксиметрії 
чи PaO2 < 60 мм рт. ст. при диханні повітрям) 
• мультилобарна чи двобічна інфільтрація, порожнини розпаду, плевральний випіт, 
швидке прогресування вогнищево-інфільтративних змін у легенях: 
• збільшення розмірів інфільтрації ≥ 50 % протягом найближчих 2 діб 
• порушення свідомості 
• уремія (залишковий азот сечовини2 ≥ 20 мг/дл) 
• лейкопенія (< 4 × 109/л) 
• тромбоцитопенія (< 100 × 1012/л) 
• гіпотермія (<36 °C) 
• гіпотензія, що потребує інтенсивної терапії (систолічний АТ < 90 мм рт. ст., 
діастолічний АТ < 60 мм рт. ст.)
Примітки. 1 Можливо враховувати додаткові критерії – гіпоглікемію (в пацієнтів без ЦД); 
гіпонатріємію; метаболічний ацидоз / підвищення рівня лактату, що не пов’язані з іншими 
причинами; цироз; аспленію; передозування / різке припинення вживання алкоголю в залежних 
пацієнтів. 
2 Залишковий азот сечовини = сечовина (ммоль/л) / 2,14.
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чать про ефективність і безпеку використання критеріїв PSI для надання 
рекомендацій щодо початку лікування хворих на НП [111-114].

Експерти ATS/IDSA [35] рекомендують використовувати PSI як до-
повнення до клінічного судження стосовно початкового місця лікуван-
ня хворого на НП. Безпечна й ефективна допомога в прийнятті рішення 
сприяє збільшенню кількості пацієнтів із НП, які можуть лікуватися 
амбулаторно, зниженню варіабельності показників госпіталізації та 
вартості стаціонарного лікування хворих на пневмонію, а також ризику 
виникнення госпітальних ускладнень [115, 116]. Рекомендація щодо ви-
користання критеріїв CURB-65 ґрунтується на їх значній простоті ви-
користання порівняно з PSI, незважаючи на невелику кількість доказів 
ефективності та безпеки останньої.

Підсумовуючи думки багатьох фахівців, T. M. File [117] виокремлює 
легкий, середньотяжкий і тяжкий перебіг НП на основі оцінки клініч-
них проявів захворювання та критеріїв PSI, CURB-65 й ATS/IDSA. Три 
рівні тяжкості захворювання відповідають трьом рівням медичної
допомоги: амбулаторне лікування, госпіталізація у відділення загаль-
ної медичної допомоги (терапевтичне/пульмонологічне) та ВІТ. Оцінка 
ступеня тяжкості та місця лікування надає інформацію про ймовірних
збудників НП та допомагає у виборі емпіричної АБТ (табл. 6.4).

Ще одна шкала, розроблена Австралійською робочою групою з НП 
(табл. 6.5), базується на оцінці тяжкості перебігу захворювання [118]. Вона 
дає змогу виявляти пацієнтів, які потребують інтенсивної респіраторної 
підтримки й інфузії вазопресорів із метою досягнення адекватного рівня 
АТ. Шкала SMART-COP передбачає бальну оцінку клінічних, лаборатор-
них, фізикальних і рентгенологічних ознак із визначенням імовірної 
потреби в інтенсивних методах лікування. Ризик виникнення потреби 
в ШВЛ або призначенні вазопресорів є високим за наявності ≥ 5 балів 
за SMART-COP.

Модифікований варіант шкали SMRT-COP може застосовуватися в  ам-
булаторній практиці та приймальних відділеннях, оскільки не потре бує 
визначення рівня альбуміну, РаО2 та рН артеріальної крові. Ризик виник-
нення потреби в проведенні ШВЛ або призначенні вазопресорів є висо-
ким за наявності ≥ 3 балів відповідно до цієї шкали.

За даними H. Fukuyama та співавторів [119], шкали SMART-COP/
SMRT-COP при оцінці потреби госпіталізації хворого до ВІТ не посту-
паються критеріям ATS/IDSA [49].

Використання критеріїв ATS/IDSА та шкал SMART-COP/SMRT-
COP при оцінці стану хворого відразу після доставки каретою швидкої 
медичної допомоги до стаціонару дає змогу суттєво покращити результати 
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Таблиця 6.4. НП: первинна оцінка тяжкості перебігу та місця 
лікування хворого [117]

Тяжкість 
перебігу

Оцінка за 
прогностичною 

шкалою
Місце лікування Мікробіологічна оцінка

Легкий 
ступінь

PSI: I-II клас ризику 
або CURB-65: 
0-1 бал*

Амбулаторно Зазвичай не проводиться

Середньо-
тяжкий 
ступінь

PSI: III-IV клас 
ризику 
або CURB-65: 
≥ 1-2 бали*

Терапевтичне/
пульмонологічне
відділення

Культура крові;
бактеріоскопія та культура 
мокротиння за Грамом; 
сечовий пневмококовий 
антиген; 
тестування на легіонелиΔ; 
респіраторна вірусна панель 
під час респіраторного 
вірусного сезону◊

Тяжкий 
ступінь

PSI: IV-V клас 
ризику або 
CURB-65: 
≥3-4 бали* 
та/або критерії 
ATS/IDSA

ВІТ Культура крові; 
бактеріоскопія та культура 
мокротиння за Грамом; 
сечовий пневмококовий 
антиген; 
тестування на легіонелиΔ; 
респіраторна вірусна панель◊; 
БАЛ для фарбування 
за Грамом, забарвлення 
для виявлення анаеробних 
і грибкових культур, 
молекулярні методи 
дослідження 
(коли це можливо)¥

Примітки.  * Для пацієнтів віком ≥ 65 років.
Δ ПЛР зразків мокротиння краща для ідентифікування Legionella, оскільки може виявити най-
більш клінічно значущі види Legionella spp. Визначення антигена в сечі є прийнятною альтер-
нативою, коли ПЛР недоступна, проте цей метод здатен виявити тільки L. pneumophila 
серогрупи 1.
◊ Підхід до тестування на респіраторні віруси варіює залежно від можливостей лікувального 
закладу. За допомогою ПЛР як мінімум має бути виконано тестування на грип. Утім, тесту-
вання часто розширюється та включає аденовірус, парагрип, респіраторно-синцитіальний 
вірус, коронавірус та людський метапневмовірус. Результати мультиплексних ПЛР слід ін-
терпретувати з обережністю, оскільки більшість із них не були схвалені для використання 
на зразках нижніх дихальних шляхів.
¥ Необхідно зіставляти переваги отримання мікробіологічного діагнозу з ризиками бронхо-
скопії в кожному конкретному випадку. При проведенні бронхоскопії слід направляти зразки 
біологічного матеріалу на аеробні й анаеробні культури, забарвлення та культивування 
на гриби, а також тестування на вірусні патогени (грип, аденовірус, парагрип, респіраторно- 
синцитіальний вірус, коронавірус і людський метапневмовірус).
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лікування. Так, невідкладний початок ресусцитації ще в прий мальному 
відділенні за наявності 3 малих критеріїв достовірно знижує летальність 
і поліпшує відбір пацієнтів для госпіталізації у ВІТ і час переведення 
до ВІТ.

У рамках рутинної практики показання до госпіталізації у ВІТ 
оцінюються черговим лікарем приймального відділення чи лікарем 

Таблиця 6.5. Оцінка симптомів та ознак за шкалами SMART-COP/SMRT-COP 
у хворих на НП [95]

А. Параметр для оцінки

Симптом/ознака Кількість 
балів

S Систолічний АТ < 90 мм рт. ст. 2
M Мультилобарні інфільтрати на рентгенограмі ОГК 1
А Вміст альбуміну в плазмі крові < 3,5 г/дл* 1
R ЧДР > 25/хв у віці < 50 років і > 30/хв у віці > 50 років 1
Т ЧСС > 125/хв 1
С Порушення свідомості 1

О
Оксигенація: РаО2* < 70 мм рт. ст., або SаО2 < 94 %, або РаО2/FiO2 
< 333 у віці < 50 років; РаО2* < 60 мм рт. ст., або SаО2 < 90 %, 
або РаО2/FiO2 < 250 у віці > 50 років

2

Р рН* артеріальної крові < 7,35 2
Загальна кількість балів
Примітка: * не оцінюється за шкалою SMRT-COР.

Б. Інтерпретація SMART-COP
Бали Потреба в респіраторній підтримці та вазопресорах

0-2 Низький ризик

3-4 Середній ризик (респіраторної підтримки та вазопресорів потребує
1 із 8 хворих)

5-6 Високий ризик (1 із 3)
≥ 7 Дуже високий ризик (2 із 3)

В. Інтерпретація SMRT-COР
Бали Потреба в респіраторній підтримці та вазопресорах

0 Дуже низький ризик
1 Низький ризик (1 із 20)
2 Середній ризик (1 із 10)
3 Високий ризик (1 із 6)

≥ 4 Дуже високий ризик (1 із 3)
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терапев тичного/пульмонологічного відділення разом із черговим лі-
карем ВІТ. Оцінка за шкалами в Україні все ще не набула належної роз-
повсюдженості. При інтерпретації симптомів пневмонії та тяжкості 
стану лікарі спираються на клінічний досвід, тобто роблять висновок 
на свій розсуд.

Правильність оцінки хворих і виправданість переведення до ВІТ або 
профільного терапевтичного/пульмонологічного відділення залежать 
від багатьох факторів, передусім від клінічного досвіду лікаря. Прак-
тика показує, що при ретельному обстеженні хворого клінічний дос-
від, як правило, не підводить лікарів. Насамперед це стосується хворих 
у тяжкому стані, котрі потребують нагального переведення до ВІТ, або 
з помірною тяжкістю симптомів і незначною ймовірністю погіршення 
стану, котрі не потребують і не потребуватимуть лікування у ВІТ. Ра-
зом із тим оцінка хворих у сумнівних випадках може бути утруднена та 
супроводжуватися невизначеністю. Прийняття невиправданого рішен-
ня про відмову від госпіталізації до ВІТ у разі несприятливого перебігу 
пневмонії може потягнути за собою претензії з боку родичів пацієнта чи 
адміністрації лікувального закладу.

Прийняття невиправданого рішення про госпіталізацію до ВІТ паці-
єнтів зі стабільним станом може супроводжуватися перенавантажен-
ням ВІТ і відсутністю вільних місць для тяжчих пацієнтів (особ ливо в 
період епідемії грипу). При переході на принципи страхової медицини 
експерти оцінюватимуть обґрунтованість показань до госпі талізації у 
ВІТ іще прискіпливіше. Тому використання стандартизованих шкал 
і документація оцінки за ними є тими інструментами, що мають об-
ґрунтувати та підтвердити рішення лікаря, а також захистити його від 
упередженого підходу під час розгляду конфлікт них ситуацій.

Варто зважати на те, що «формалізованість» шкал має як уже згада-
ні переваги, так і певні недоліки. Зокрема, шкали оцінюють наявність 
або відсутність симптомів (кількісна характеристика), а вираженість 
порушень/відхилень – ні. При оцінці з урахуванням клінічного досві-
ду часто вдаються до якісної характеристики симптомів і визначають їх 
вагомість. Наприклад, наявність вираженої задишки (частота дихання 
≥ 40/хв) за відсутності інших вагомих порушень згідно зі шкалою CRB-65 
є недостатнім показанням для госпіталізації пацієнта у ВІТ. Цей самий 
симптом спонукає лікаря, котрий його оцінює з позиції клінічного досві-
ду, до невідкладного переведення хворого у ВІТ. При оцінці з урахуванням 
клінічного досвіду необхідно зважати на наявність ускладнень НП 
(емпієма плеври) та декомпенсації супутніх захворювань (ІХС, аритмія, 
ЦД тощо). З огляду на це оцінка за шкалами та клінічна оцінка мають 
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не протиставлятися, а доповнювати одна одну. Якщо при оцінці за шка-
лами чи клінічним досвідом лікар або консиліум лікарів доходять вис-
новку, що перебіг пневмонії тяжкий, – хворий має переводитися до ВІТ 
невідкладно.

Експерти ATS/IDSA рекомендують пряму госпіталізацію у ВІТ для 
пацієнтів із гіпотензією, що потребує призначення судинозвужуваль-
них засобів, або з ДН і необхідністю в проведенні ШВЛ [35]. Для паці-
єнтів, які не потребують призначення судинозвужувальних засобів або 
проведення ШВЛ, пропонують використовувати критерії для визначен-
ня незначного ступеня тяжкості, запропоновані ATS/IDSA у 2007 р. [53], 
разом із клінічним судженням із метою визначення потреби у вищій ін-
тенсивності лікування.

Крім згаданих шкал, які розроблені для оцінки показань до госпіта-
лізації та переведення пацієнтів у ВІТ, саме для хворих на НП у лікарів-
інтенсивістів є кілька неспецифічних шкал, які розроблені для визначен-
ня тяжкості стану пацієнта, а також ступеня ураження легень. Тяжкість 
стану в пацієнтів з інфекцією встановлюють за шкалою сепсисозалежної 
оцінки органної недостатності – SOFA, а також її швидким варіантом – 
quick SOFA [120].

Шкала SOFA за 4-бальною системою оцінює:
• дихальну систему (індекс РаО2/FiO2);
• систему згортання крові (тромбоцити);
• функцію печінки (білірубін);
• серцево-судинну систему (середній АТ або дози симпатоміметиків);
• центральну нервову систему (шкала коми Глазго);
• сечовидільну систему (креатинін або діурез).
Шкала quick SOFA спрощена до мінімуму й оцінює лише:
• частоту дихання (> 22/хв);
• порушення свідомості;
• рівень АТ (< 100 мм рт. ст.).
Згідно з консенсусним визначенням сепсису (Sepsis-3), яке було 

опуб ліковано у 2016 р. [121], до критеріїв встановлення цього діагно-
зу включено результати оцінки за згаданими шкалами. На сьогодні сеп-
сис розглядають як життєзагрозливу дисфункцію органів, спричинену 
дисрегуляторною відповіддю на інфекцію. Для визначення дисфункції орга-
нів якраз і рекомендують у ВІТ використовувати критерій > 2 балів за шка-
лою SOFA, а поза межами ВІТ – критерій > 2 балів за шкалою quick SOFA.

Застосування наведених прогностичних шкал для оцінки стану 
хворого на НП, безумовно, є корисним, оскільки дає змогу зменшити 
частоту необґрунтованої госпіталізації пацієнтів із низьким ризиком 
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несприятливого прогнозу, а також виділити категорію осіб, яким по-
трібна інтенсивна терапія. Проте при їх використанні виникають деякі 
труднощі: по-перше, тяжкість стану пацієнта та/або прогноз оцінюють у 
конкретний період часу, не враховуючи варіабельності клінічної карти-
ни НП та можливості швидкого прогресування захворювання; по-дру-
ге, до прогностичних шкал не включено такий фактор, як декомпенса-
ція супутніх хронічних захворювань, які нерідко є основною причиною 
госпіталізації пацієнтів, а також немедичні показання до госпіталізації. 
Тому будь-яка з прогностичних шкал може бути лише орієнтиром у ви-
борі місця лікування та в кожному конкретному випадку це питання 
лікар має вирішувати індивідуально.

6.2. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА НЕГОСПІТАЛЬНОЇ 
       ПНЕВМОНІЇ
НП диференціюють із більш ніж 100 захворюваннями різної етіоло-

гії інфекційної та неінфекційної природи, включаючи інфільтративний 
туберкульоз легень, злоякісні новоутворення та метастази в легеневу па-
ренхіму, ТЕЛА, загострення ХОЗЛ і бронхіальної астми, декомпенсацію 
хронічної СН, лікарські ураження легень, васкуліти тощо [17].

На особливу увагу заслуговує диференційна діагностика НП з інфіль-
тративним туберкульозом легень. З огляду на епідеміологічну ситуацію 
в Україні надзвичайно актуально звучать слова Роберта Хеггліна: «Треба 
взяти за правило: кожний легеневий процес вважати туберкульозним 
доти, доки не буде точно виявлена його приналежність до іншої групи 
захворювань» [122]. Для туберкульозу легень у більшості випадків ха-
рактерний поступовий розвиток хвороби, більша тривалість симптомів 
(тижні та місяці), незначний лейкоцитоз (< 12 × 109/л) у поєднанні з лім-
фопенією й моноцитозом, низькі концентрації біомаркерів запалення, 
частіше трапляється інфільтрація верхніх відділів легень. На відміну 
від пневмонії при туберкульозі не відбувається швидкого регресу клі-
нічних симптомів на тлі адекватної АБТ [123].

Із метою скринінгу за підозри на туберкульоз може використовува-
тися внутрішньошкірний діагностичний тест, який містить антигени 
M. tuberculosis (Діаскінтест), квантифероновий тест і його аналоги, культу-
ральне дослідження та/або ПЛР-діагностика клінічних зразків (мокротин-
ня, БАЛ, плевральна рідина) на M. tuberculosis. Бактеріоскопія мазків мо-
кротиння, забарвлених за Цилем – Нільсеном, має низьку чутливість [124].

КП необхідно відрізняти від таких форм інфільтративного туберку-
льозу легень, як лобіт і казеозна пневмонія [125]. Початок КП найчастіше 
гострий, майже без продромальних симптомів. Туберкульозний лобіт 
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також може починатися гостро, але нерідко буває й більш поступовий 
початок. Загальний стан хворих у разі КП тяжчий: озноб, температура 
тіла до 39-40 °С, сильна задишка, біль у грудях, катар верхніх дихальних 
шляхів, можливий герпес на губах. У хворих відзначаються гарячковий 
рум’янець, сухий язик. Виділяється в’язке, нерідко іржавого кольору мо-
кротиння. Хворі на інфільтративний туберкульоз почуваються краще, 
прояви інтоксикації менш виражені, температура тіла 38-39  °С, іноді 
субфебрильна, герпес відсутній. Може спостерігатися кровохаркання 
у вигляді прожилків крові в мокротинні чи легенева кровотеча, що іноді 
є першим симптомом, який приводить хворого до лікаря. Лише при ка-
зеозній пневмонії, котра дуже рідко трапляється, спостерігається значна 
інтоксикація, що зумовлює тяжкість стану хворих. У мокротинні за вели-
ких інфільтративних процесів майже завжди виявляються БК, у разі КП – 
інша мікробна флора, частіше кокова. У хворих на КП ШОЕ й особливо 
лейкоцитоз вищі, ніж у разі інфільтративного туберкульозу [126].

Під час фізикального обстежен-
ня притуплення перкуторного 
звуку є значнішим у хворих на КП
у стадії опечініння. Аускульта-
тивно на початку захворюван-
ня в них виявляється крепітація 
(crepitatio indux), потім у стадії 
опечініння катаральні явища відсут-
ні, нарешті в стадії розрішення зно-
ву з’являється крепітація (сrеpitatio 
redux). Дихання у фазі опечініння 
бронхіальне. Бронхофонія значно 
посилена. Для інфільтративного 

туберкульозу характерні дрібно- та середньопухирцеві вологі хрипи, 
вираженіші за казеозної пневмонії. Рентгенологічно при КП визначаєть-
ся гомогенне затемнення в межах частки, переважно нижньої (рис. 6.12).

Для інфільтративного туберкульозу типовою є верхньочасткова лока-
лізація (рис. 6.13). Проте можлива, хоча й відносно рідкісна, нижньочаст-
кова локалізація інфільтративного туберкульозу. Недооцінка цього факту 
може стати причиною діагностичних помилок. Тінь при туберкульозному 
лобіті зазвичай неоднорідна, в ній дуже часто визначаються деструкція, 
а також вогнищеві зміни в тій або іншій легені (бронхогенне обсіменіння), 
що нехарактерно для КП. У хворих на казеозну пневмонію швидко з’явля-
ються декілька дрібних порожнинних утворень, які в міру відторгнення 
казеозних мас зливаються у великі й навіть велетенські каверни.

Рис. 6.12. Правобічна КП
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Протизапальне лікування із засто-
суванням антибіотиків і патогене-
тичної терапії сприяє швидкому 
поліпшенню загального стану хво-
рих на  КП і розсмоктуванню змін
у легенях [126].

Найчастіше доводиться прово-
дити диференційну діагностику 
між інфільтративним туберкульо-
зом легень і вогнищевою пневмо-
нією. Початок захворювання при 
пневмонії гостріший. В анамнезі 
зазвичай відзначаються застудний 
фактор, нежить, ларингіт, трахе-

обронхіт. Температура тіла підвищується до 39 °С, зрідка вище, спосте-
рігаються озноб, головний біль, задишка, біль у грудях, іноді в сугло-
бах, погіршується загальний стан. При аускультації прослуховуються 
розсіяні сухі, а також дрібнопухирцеві вологі хрипи чи крепітація ча-
стіше в нижніх і середніх відділах грудної клітки в зоні локалізації 
пневмонії. У хворих на інфільтративний туберкульоз легень поча-
ток захворювання менш гострий, симптоми інтоксикації виражені 
менше, температура нижче (37-38 °С), риніт і трахеобронхіт трапля-
ються рідше. Хворі з обмеженим інфільтративним туберкульозом 
нерідко скарг не пред’являють. Фізикальні дані скудніші. У хворих 
на туберкульоз зазвичай вислуховується небагато дрібнопухир-
цевих вологих хрипів, досить часто вони взагалі відсутні. У крові 
при пневмонії визначаються вираженіший лейкоцитоз (> 10 × 109/л) 
і зрушення лейкоцитарної формули вліво порівняно з інфільтра-
тивним туберкульозом. Мікобактерії в мокротинні чи промивних 
водах бронхів виявляються в більшості пацієнтів з інфільтратив-
ним туберкульозом, за їх відсутності потрібні повторні дослідження па-
тологічного матеріалу на БК, не менш як 8-10 аналізів. Рентгенологічно: 
улюбленою локалізацією інфільтрату є ділянка другого бронхолегенево-
го сегмента, рідше – шостого, ще рідше – інші відділи легень. Пневмонія 
локалізується зазвичай у базальних сегментах нижньої частки, в при-
кореневій зоні. Наявність петрифікатів, плевральних нашарувань тощо 
є додатковим аргументом на користь туберкульозної етіології, хоча пне-
вмонія іноді розвивається в зоні старих туберкульозних змін. Наяв-
ність порожнини розпаду, свіжих вогнищ за межами пневмонічної тіні 
чи в іншій легені, «доріжок», які відходять до кореня легені, характерна 

Рис. 6.13. Інфільтративний туберкульоз 
верхньої частки правої легені
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для туберкульозу. Водночас у разі пневмонії тінь частіше більш гомо-
генна (при туберкульозному інфільтраті вона зазвичай видається та-
кою, що складається з низки вогнищ, які зливаються), тісно пов’язана 
з коренем легені, розміри котрої можуть збільшуватися за рахунок 
неспецифічного лімфаденіту. У складних діагностичних ситуаціях, 
особ ливо за відсутності гострого перебігу захворювання, що нині нерід-
ко має місце у хворих на вогнищеву пневмонію, проводиться комплек-
сна АБТ протягом 7-10 днів, а повторне рентгенобстеження – не раніше 
ніж через 2 тижні. Пневмонічні зміни за цей період повністю чи значно 
розсмоктуються, туберкульозні – переважно зберігаються, зрідка спо-
стерігається невелике їх зменшення [126].

У разі раптового розвитку чи швидкого прогресування ДН разом 
зі  скаргами на задишку, кашель, кровохаркання та/або дискомфорт 
(біль) у грудній клітці важливо виключити ТЕЛА; золотим стандартом 
є КТ-ангіопульмонографія (рис. 6.14).

ТЕЛА – досить поширене захворювання серцево-судинної систе-
ми. Так, у США середня щорічна частота ТЕЛА становить 1 випадок 
на 1000 пацієнтів. Від гострої ТЕЛА в США щорічно помирають 300 тисяч 
осіб, і діагноз часто встановлюється лише після патологоанатомічного 
розтину. Щорічно від ТЕЛА помирає 0,1 % населення планети. Вірогідна 
частота ТЕЛА в Україні становить приблизно 50 тисяч випадків на рік, у 
тому числі близько 10 тисяч із летальним наслідком [127]. ТЕЛА посідає 
третє місце cеред причин смерті внаслідок серцево-судинних захворю-
вань після ІХС й інсульту (близько 60 випадків на 100 тисяч населення) 
[128], є частою причиною госпіталізацій та інвалідизацій. У зв’язку 
з тим що клінічна картина ТЕЛА є дуже стертою й мінливою, діагноз 

Рис. 6.14. Масивна ТЕЛА праворуч, виявлена при КТ-ангіографії
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часто встановлюється пізно. За даними досліджень, правильний діаг-
ноз встановлюється лише в 30 % хворих [127]. Без лікування смерт-
ність при ТЕЛА становить близько 30 %, при правильному лікуван-
ні – 2-8 %. За даними Фремінгемського дослідження, частка смертності 
від ТЕЛА дорівнює 15,6 % від госпітальної смертності (при хірургічних 
захворюваннях – 18 %, терапевтичних – 82 % випадків) [130].

При зборі анамнезу потрібно враховувати наявність чинників ризи-
ку ТЕЛА (недавнє оперативне втручання, тромбоз глибоких вен, зло-
якісне новоутворення, тривалий постільний режим, гіподинамія та ін.), 
особливості клінічної картини (кровохаркання, виражена інспіраторна 
задишка до ступеня задухи), результати інструментальних (ознаки пе-
ревантаження правих відділів серця при ехокардіографії, вибухання ле-
геневого конуса, зони олігемії, дископодібні ателектази, фокуси ущіль-
нення при рентгенографії органів грудної порожнини) та лабораторних 
досліджень (нормальний рівень D-димеру в сироватці крові з високою 
вірогідністю виключає ТЕЛА).

Перебіг ТЕЛА може мати декілька варіантів, які визначаються ступе-
нем тяжкості, швидкістю розвитку незворотних змін у легенях, а також 
ознаками основного захворювання, що призвело до виникнення цього 
ускладнення. Клінічний перебіг ТЕЛА за тяжкістю можна поділити на 
такі варіанти:

• найгостріший (блискавичний) – моментальне й повне перекриття 
тромбом головного стовбура чи обох основних гілок легеневої артерії. 
Виникає гостра ДН, зупинка дихання, колапс, фібриляція шлуночків. 
Летальний результат настає за кілька хвилин, інфаркт легень не встигає 
розвинутися;

• гострий – швидке наростання обтурації основних гілок легеневої 
артерії та частини дольових або сегментарних артерій легень. Почина-
ється раптово, бурхливо прогресує, розвиваються симптоми дихальної, 
серцевої та церебральної недостатності. Триває щонайбільше 3-5 днів, 
ускладнюється розвитком інфаркту легень;

• підгострий (затяжний) – тромбоз великих і середніх гілок ле-
геневої  артерії, множинні інфаркти легень. Триває кілька тижнів, 
повільно прогресує, супроводжується наростанням дихальної та 
правошлуночкової недостатності. Можуть виникати повторні тромбо-
емболії з різким погіршенням стану та наростанням симптомів, за яких 
нерідко настає летальний наслідок;

• хронічний (рецидивний) – рецидивні тромбози дольових, сегмен-
тарних гілок легеневої артерії. Супроводжується повторними інфаркта-
ми легень або повторними плевритами (частіше двобічними), а також 
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поступовим наростанням гіпертензії в малому колі кровообігу та право-
шлуночковою недостатністю. Часто розвивається в післяопераційному 
періоді, на тлі вже наявних онкологічних або серцево-судинних захворю-
вань [129].

Загальними симптомами для всіх варіантів ТЕЛА є [130]:
• задишка – розвивається раптово, з незрозумілої причини, збільшу-

ється під час фізичного навантаження та майже не спостерігається в спо-
кої. Характерна також задишка під час розмови, коли хворому не вистачає 
повітря й він вимушений перериватися, щоб перевести дихання;

• біль у грудній клітці – може бути найрізноманітнішого характеру 
й локалізуватися в будь-якій ділянці грудної клітки;

• порушення серцевого ритму – тахікардія, іноді приступи фібриляції 
передсердь та екстрасистолії, блокада правої ніжки пучка Гіса [130];

• зміна кольору шкіри обличчя – відзначається блідість шкірних по-
кривів, за масивної ТЕЛА розвивається ціаноз обличчя, при найтяжчих 
формах шкіра може набувати чавунного кольору;

• порушення перистальтики кишківника – можуть спостерігатися ну-
дота, блювання, метеоризм і біль у ділянці печінки;

• симптоми подразнення очеревини – можуть спостерігатися напру-
ження передньої черевної стінки та біль при пальпації живота;

• різке збільшення кровонаповнення вен шиї та сонячного сплетін-
ня – набухання вен шиї, пульсація аорти, епігастральна пульсація;

• шуми в серці – можуть вислуховуватися шум Грехема – Стілла, а та-
кож акцент ІІ тону на легеневій артерії та шум галопу;

• гіпотензія – виникає у  зв’язку з рефлекторним падінням АТ у вели-
кому колі кровообігу та зменшенням надходження крові в лівий шлуно-
чок, що зумовлено різким підвищенням тиску в малому колі кровообігу.

Частими симптомами при ТЕЛА є кровохаркання, гарячка, біль 
у  грудній клітці, ексудативний плеврит, зомління, блювання, кома-
тозний стан, судоми. Тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії 
може мати безсимптомний перебіг або характеризуватися неспеци-
фічними симптомами (кашель, підвищення температури тіла, тахі-
кардія). За масивної ТЕЛА спостерігають явища колапсу, шоку та 
системної гіпотензії.

Діагностика ТЕЛА часто ускладнена через велику кількість неспеци-
фічних симптомів. Для правильного встановлення діагнозу необхідно, 
крім стандартних обстежень, визначення в крові D-димеру, проведення 
ехокардіографії, КТ, ангіографії судин легень, вентиляційно-перфузій-
ної сцинтиграфії та дослідження вен нижніх кінцівок (УЗД, КТ-веногра-
фія) [131].
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У загальному аналізі крові можуть спостерігатися неспецифічні змі-
ни – лейкоцитоз із можливим зсувом лейкоцитарної формули вліво, 
збільшена ШОЕ, еозинофілія, лімфопенія, відносний моноцитоз. При 
біохімічному обстеженні може відзначатися підвищення рівнів ЛДГ і 
білірубіну [132].

Серцеві тропоніни І та Т можуть підвищуватися при ТЕЛА навіть 
за відсутності ІХС. Точні причини невідомі, але вважається, що це 
пов’язано з перерозтягненням міокарда правого шлуночка. Зазначене 
обстеження не є чутливим діагностичним методом, коли використо-
вується ізольовано від інших. Підвищення рівня тропонінів у крові є 
маркером зростання лікарняної летальності (3 % – без збільшення про-
ти 44 % – зі збільшенням) [130].

При ТЕЛА визначення D-димеру характеризується високою чутливі-
стю (96-99 %), але низькою специфічністю (не більш як 50 %). Цей метод 
дослідження має високу діагностичну цінність і дає змогу вірогідно ви-
ключити в пацієнта ТЕЛА при нормальному вмісті D-димеру [132]. Про-
те підвищення рівня D-димеру може зумовлюватися й іншими причи-
нами, пов’язаними з активним тромбоутворенням, – сепсисом, гострим 
інфарктом міокарда, злоякісними пухлинами, запаленням, оператив-
ними втручаннями, деякими системними захворюваннями, вагітністю. 
Визначення D-димеру показано хворим із низьким або середнім ризи-
ком ТЕЛА як «сортувальний» метод обстеження, що дає можливість ви-
ключити в них діагноз [127].

Зміни на ЕКГ при ТЕЛА є нечастими, у 20-25 % хворих можуть бути 
відсутніми. Найчастіше реєструється синдром Мак-Джина – Вайта, що 
спостерігається в 60-70 % випадків і включає так звану тріаду SІ – QІІІ – 
TІІІ (негативний зубець): збільшення амплітуди зубця S у I стандартному 
відведенні з одночасною появою зубця Q в III стандартному відведенні 
й інверсією зубця T в III стандартному відведенні. Можуть відзначатися 
також негативні симетричні зубці Т у відведеннях V1-V3; підйом сегмента 
ST у відведеннях III, aVF, V1-V3; блокада правої ніжки пучка Гіса; зміни 
зубця Р за типом P-pulmonale (високий та/або розщеплений зубець Р); 
зміщення перехідної зони вліво до відведень V5-V6; синусова тахікар-
дія або інші порушення ритму (фібриляція/тріпотіння передсердь, екс-
трасистолія) [132].

Вентиляційно-перфузійна сцинтиграфія вважається досить інфор-
мативною для діагностики ТЕЛА. Метод заснований на внутрішньо-
венному введенні мічених технецієм-99 макроагрегатів альбуміну, 
котрі, осідаючи в дрібних легеневих капілярах, дають змогу оцінити 
перфузію легень на клітинному рівні. При обструкції гілок легеневої 
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артерії частинки технецію в них не надходитимуть, тому ці ділянки на 
відповідних зображеннях залишаться «холодними». Найвірогіднішою 
ознакою тромбоемболії є виражене локальне зниження перфузії ділян-
ки легені за відсутності в ній значних вентиляційних розладів і змін 
на звичайній рентгенограмі. За негативних результатів сцинтиграфії у 
хворих із низькою ймовірністю ТЕЛА можна виключити цей діагноз. 
Позитивні результати сканування в пацієнтів із високою ймовірністю 
тромбоемболії можуть підтвердити діагноз, але у хворих із низьким ри-
зиком виникнення ТЕЛА може виникнути необхідність підтвердження 
іншими інструментальними методами [132].

Селективна контрастна ангіопульмонографія дає змогу досить точно 
діагностувати ТЕЛА, проте цей метод є інвазивним, а отже, потенційно 
небезпечним для обстежуваного. Недоліками є також можливість алер-
гічних реакцій на контраст і токсична дія препарату на нирки. У хворих 
високого ризику проведення ангіографії не рекомендується, оскільки 
підвищує ймовірність кровотечі після тромбо літичної терапії. Викори-
стання ангіографії може бути корисним, якщо результати неінвазивних 
методів обстеження виявилися суперечливими. Якщо при сцинтиграфії 
було знайдено неспецифічні порушення перфузії, доцільним є прове-
дення селективної ангіографії певних ділянок.

У більшості хворих на ТЕЛА спостерігаються зміни на рентгеногра-
мах грудної клітки (рис. 6.15 і 6.16), але переважно вони є неспецифіч-
ними. Утім, цей метод діагностики залишається досить поширеним 
і доступ ним у разі підозри на легеневу патологію.

Спіральна КТ за методикою проведення та затратами є простішим 
обстеженням і рівнозначним за інформативністю із селективною конт-

Рис. 6.15. Рентгенограма ТЕЛА 
правої легені

Рис. 6.16. КТ-зображення масивної 
ТЕЛА правої легені
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растною ангіопульмонографією. Цей метод допомагає виявляти тромби 
безпосередньо в просвіті судин. Чутливість односпіральної КТ стано-
вить близько 70 %, а специфічність – 90 %.

УЗД глибоких вен нижніх кінцівок, або венозна компресійна ультра-
сонографія, дає змогу виявити тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок 
і  підтвердити ймовірне джерело походження ембола в легеневій артерії. 
Цей метод показаний у тих випадках, коли пацієнту не може бути про-
ведена КТ, ангіографія чи інші візуалізаційні дослідження для виявлен-
ня тромбу в легеневих артеріях. Наявність характерної клініки ТЕЛА 
в поєднанні з підтвердженим джерелом тромбів у проксимальних відді-
лах глибоких вен нижніх кінцівок дає змогу підтвердити діагноз. Однак 
наявність тромбів у дистальних відділах глибоких вен нижніх кінцівок 
потребує додаткових методів обстеження для підтвердження діагнозу 
ТЕЛА [132].

При проведенні диференційної діагностики НП надзвичайно важли-
вим є своєчасне виключення злоякісного новоутворення. Труднощі по-
лягають у тому, що ендобронхіальна пухлина може спричиняти повну чи 
часткову обструкцію бронха, котра може призвести до розвитку постоб-
структивної пневмонії [133]. При цьому здебільшого рентгенологічні озна-
ки ателектазу відсутні, оскільки респіраторні відділи, що містять повітря, 
виявляються заповненими запальним ексудатом. У хворих з ендобронхі-
альною пухлиною невеликих розмірів рентгенологічні ознаки зменшення 
об’єму легеневої тканини можуть бути виражені мінімально чи відсутні 
зовсім, оскільки в цих випадках дистальні відділи легені зберігають адек-
ватну вентиляцію.

Деякі типи раку можуть мані-
фестувати легеневими інфільтра-
тами. Найбільш характерно це 
для бронхоальвеолярного раку 
(рис.  6.17). У кожному третьому 
випадку бронхо альвеолярний  рак 
проявляється лобарною консолі-
дацією легеневої тканини, до того 
ж іноді візуалізується повітряна 
бронхограма, що посилює переко-
наність у діагнозі пневмонії (КП). 
При бронхоскопії відсутнє ендо-

бронхіальне зростання пухлинних мас. Для діагностики пухлинно-
го процесу використовуються браш-біопсія, цитографія рідини БАЛ
 і трансбронхіальна біопсія.

Рис. 6.17. Бронхоальвеолярний рак 
легень
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Лімфома також може маніфестувати переважно внутрішньо грудним 
процесом (рис. 6.18). Зок рема, паренхіматозні легеневі ураження тра-
пляються при лімфо гранулематозі приблизно в кожному 10-му випадку 
(рідше – при негоджкінській лімфомі). Практично завжди такий парен-
хіматозний процес поєднується з прикореневою чи медіастинальною 
лімфа денопатією.

В окремих випадках причиною повільного розсмоктування 
вогни щево-інфільтративних змін у легенях можуть бути й доброякісні 
пухлини, наприклад аденома бронха.

Курцям віком понад 40 років та хворим з інших груп ризику раку ле-
гені в разі повільного регресу пнев монічної інфільтрації безумовно по-
казано фібробронхоскопічне дослідження [133].

Певні труднощі можуть вини-
кати при проведенні диференцій-
ної діагностики НП із саркоїдозом 
легень III стадії, особливо його ін-
фільтративно-конгломеративною 
формою (рис. 6.19). У пацієнтів 
із саркоїдозом з ураженням парен-
хіми легень вогнища пониженої 
прозорості зі збереженням брон-
хосудинного малюнку за типом 
«матового скла» на КТВРЗ реєстру-
ються в середньому в 40 % випадків 
[134, 135]. При цьому причиною пониження прозорості паренхіми є ди-
фузний розподіл гранулем в інтерстиції чи початковий прояв фіброзу 
(рис. 6.20) [136]. Ділянки пониження прозорості зазвичай поєднуються 
з вузликовим патерном і мають множинний характер. Саркоїдні вузлики 

Рис. 6.18. Рентгенограма лімфоми легень (А – пряма проєкція; Б – бічна)

А Б

Рис. 6.19. Рентгенограма саркоїдозу 
легень III стадії
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можуть зливатися й утворювати ле-
геневі вузли (не більш як 3 см у діа-
метрі), а також великі конгломера-
ти  – консолідації, що розташовані 
переважно в середніх зонах [137]. 
Такі прояви не дуже типові для сар-
коїдозу та спостерігаються не часті-
ше ніж у 2,4-4 % випадків [138, 139]. 
Легеневі вузли та консолідація 
мають нерівні, інколи розмиті краї 
та зазвичай не схильні до утворен-
ня порожнин, частково чи повністю 

регресують, але в багатьох пацієнтів можуть зберігатися стабільними 
протягом кількох років [138].

При інфільтративно-конгломеративній формі саркоїдозу в біль шості 
випадків або відсутні клінічні прояви, або вираженість симптомів мало-
помітна – загальна слабкість, підвищена втомлюваність, сухий кашель, 
іноді з виділенням скудного слизового мокротиння. У міру прогресу-
вання хвороби може виникнути задишка, що проявляється під час зви-
чайного фізичного навантаження. Деколи пацієнти відзначають біль 
і дискомфорт за грудиною. У складних випадках для диференційної 
діагностики застосовуються біопсійні методи з морфологічною верифі-
кацією діагнозу [137].

Істотні складнощі виникають при проведенні диференційної діагнос-
тики НП та КОП, яка є однією з форм ідіопатичної інтерстиційної пне-
вмонії. Це захворювання в типових випадках розвивається в осіб віком 
40-60 років і однаково часто вражає як чоловіків, так і жінок. Куріння не 
є чинником ризику виникнення КОП [133].

На початку захворювання приблизно в половини пацієнтів спо-
стерігається синдром, який нагадує НП (грипоподібне захворювання, 
що не розсмоктується при застосуванні АБТ, характеризується кашлем, 
лихоманкою, погіршенням загального стану, втомою та зниженням маси 
тіла). Прогресивний кашель і задишка під час фізичного навантаження 
зазвичай спонукають пацієнта звернутися по медичну допомогу.

При рентгенографії ОГК вияв ляються двобічні дифузні периферич-
ні альвеолярні затемнення за нормальних об’ємів легень (рис. 6.21). 
В окремих випадках альвеолярні затемнення мають однобічний харак-
тер. Часто спостерігаються рецидивні та мігрувальні інфільтрати. 
На початку захворювання можуть спостерігатися нерегулярні лінійні 
чи вогнищеві інтерстиційні інфільт рати, «стільникова легеня».

Рис. 6.20. КТ-зображення саркоїдозу 
легень
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КТВРЗ виявляє вогнищеву кон  солідацію повітряних просторів 
(у 90 % пацієнтів), зниження прозорості паренхіми легень за типом «ма-
тового скла», вузлові затемнення, потовщення стінок і розширення брон-
хів. Вогнищеві затемнення трапляються частіше в периферичних відділах 
нижніх ділянок легень (рис. 6.22). Цей метод візуалізації також дає змогу 
визначити більші зони ураження, ніж встановлюються в ході рентгеногра-
фії ОГК.

Дослідження функції легень виявляє рестриктивні порушення, хоча 
обструктивні порушення (відношення об’єму форсованого видиху 
за 1-шу секунду до форсованої життєвої місткості легень < 70 %) трапля-
ються у 21 % пацієнтів; у деяких випадках функція легень не страждає.

Результати стандартних лабораторних досліджень неспецифічні. 
Лейкоцитоз без підвищення кількості еозинофілів спостерігається при-
близно в половини пацієнтів. Початкове значення ШОЕ часто підвищене.

Діагностика КОП надзвичайно важлива, оскільки більшість хворих доб-
ре відповідають на терапію системними КС [133]. Для встановлення діагно-
зу КОП іноді доводиться вдаватися до відкритої чи торакоскопічної біопсії 
легені (специфічна ознака: своєрідні гранулематозні «пробки» в просвіті 
дистальних бронхів із поширенням на альвеолярні ходи й  альвеоли – 
так звані тільця Masson). Клінічне одужання відзначається в більшості 
пацієнтів із КОП, які отримували КС. Утім, приблизно в 50 % випадків 
виникають рецидиви захворювання, що суттєво залежить від тривалості 
лікування. У зв’язку з цим термін лікування має становити 6-12 місяців.

Нерідко НП доводиться диференціювати з ГП – захворюванням, 
в  основі якого лежить імунологічне індуковане запалення легеневої 
паренхіми із залученням у патологічний процес стінок альвеол і брон-
хів унаслідок неодноразового вдихання різних органічних антигенів 
(рис. 6.23 та 6.24) [140].

Рис. 6.21. Рентгенографія КОП Рис. 6.22. КТ-зображення КОП
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У виникненні ГП головну роль відіграють бактеріальні, грибкові й біл-
кові антигени тваринного походження, а також антигени рослинного по-
ходження та медикаментозні алергени [141]. Клінічні прояви залежать від 
багатьох факторів: ступеня антигенності алергену, тривалості та масив -
нос ті антигенної дії, особливостей макроорганізму. Ці самі фактори визна-
чають і перебіг хвороби, що може бути гострим, під гострим і хронічним.

Встановлення діагнозу НП є найчастішою діагностичною помилкою у 
хворих на ГП, переважно з гострим перебігом, а призначення АБП тільки 
погіршує стан пацієнта. До основних відмінностей НП від ГП належать 
такі. Початок пневмонії пов’язаний у більшості випадків із застудним 
фактором, а ГП – зі вдиханням пилу чи аерозолів, які мають антигенні 
властивості. Клінічні прояви пневмонії (кашель із виділенням слизово-
гнійного мокротиння, біль у грудях, ознаки інтоксикації) зазвичай від-
сутні чи несуттєво виражені при ГП, тоді як його основною ознакою є 
інспіраторна задишка. При НП аускультативні зміни мають головним 
чином локальний характер, а в пацієнтів із гострою формою ГП крепі-
тувальні хрипи вислуховуються над усією поверхнею легень. У хворих 
на пневмонію відсутні прогресивні деструктивні порушення легеневої 
вентиляції й істотне зниження DLCO, що характерно для ГП. Чіткими 
є межі пневмонічної інфільтрації, котра переважно представлена кон-
солідацією, а при ГП рентгенологічні зміни (насамперед інтерстиційні 
за типом «матового скла») не мають чітких меж. Протимікробна терапія 
ефективна у хворих на НП і неефективна при ГП. Проте застосування 
КС-терапії в пацієнтів із ГП сприяє швидкій позитивній динаміці клі-
нічних проявів і рентгенологічних змін.

Важливе місце в диференційній діагностиці пневмонії посідають 
системні захворювання сполучної тканини, що мають багато спільних 
клінічних і рентгенологічних проявів із НП [133]. Серед них найбільше 

Рис. 6.23. Рентгенограма легень 
хворої на ГП

Рис. 6.24. КТ-зображення ГП
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значення мають гранулематоз Вегенера, СЧВ, еозинофільний грануле-
матоз із поліангіїтом та ін.

Гранулематоз Вегенера є системним ANCA-асоційованим васкулі-
том, який вражає переважно судини середнього та дрібного калібрів 
[142, 143]. Перші три спостереження описано в 1937 р. F. Wegener [144]. 
Ця патологія належить до рідкісних, її поширеність становить 0,4-14 
на 100  тисяч населення. Частіше хворіють чоловіки віком 40-50 років, 
але випадки виникнення цього захворювання трапляються в дітей 
і підлітків [145, 146]. Гранулематоз Вегенера переважно характеризується 
утворенням множинних (іноді транзиторних) легеневих інфільтратів, 
ураженням верхніх дихальних шляхів (синусит) і нирок. У кожному 
третьому випадку рентгенологічно візуалізуються сегментарні чи ло-
барні інфільтративні зміни.

Ураження легень при гранулематозі Вегенера (частіше – вузлувате за-
темнення, рідше – фокусна чи масивна інфільтрація, плевральний ви-
піт, ателектаз, альвео лярні геморагії) трапляються в  70-85  % випадків 
і можуть помилково розцінюватись як пневмонія, особ ливо в пацієнтів, 
які лихоманять (рис. 6.25 і 6.26). Однак наявність позалегеневих проявів 
змушує змінити трактування діагнозу. У  2/3  випадків при гранулема-
тозі Вегенера розвивається гломерулонефрит; окрім того, патологічний 
процес захоплює верхні дихальні шляхи (хронічний синусит, середній 
отит), центральну чи периферичну нервову систему (20-34 % випадків), 
шкіру (40 %), суглоби (60 %).

Рідше до диференційної діагностики НП залучаються й інші 
системні васкуліти: еозинофільний гранулематоз із поліангіїтом (син-
дром Черджа-Стросса, для котрого обов’язкова наявність симптомів 
алергічного риніту, бронхіальної астми та гіпереозинофілії периферич-
ної крові) [147]; мікроскопічний поліартеріїт (при котрому, на відміну 

Рис. 6.25. Рентгенограма легень хворого на гранулематоз Вегенера
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від вузликового періартеріїту, нерідко описується багатофокусна 
альвеолярна інфільтрація й, навпаки, практично не трапляється по-
ліневрит) [148]; синдром Гудпасчера (своєрідна комбінація легеневих 
геморагій і гломерулонефриту з появою антитіл до базальної мембрани 
клубочків нирок і альвеол) [149].

У 1-4 % хворих на СЧВ розвивається вовчаковий пневмоніт (рис. 6.27), 
який супроводжується кашлем, задишкою, болями в грудях, гіпоксемі-
єю та лихоманкою. Переважна поширеність захворювання серед жінок 
віком 20-30 років, прогресивний характер перебігу й поліорганність 
ураження (шкіра, суглоби, нирки та ін.), виявлення антинуклеарних 
антитіл і антитіл до ДНК дають змогу правильно оцінити конкретну 
клінічну ситуацію [150].

В окремих випадках доводиться проводити диференційну діаг-
ностику з токсичними реакціями на прийом лікарських засобів, 
серед яких найбільш значущими є цитостатики (наприклад, мето-
трексат) та аміодарон [151]. Токсичність, асоційована з прийомом 
метотрексату, зазвичай маніфестує дифузними інтерстиційними 

Рис. 6.27. КТ-зображення двобічного пневмоніту при СЧВ

Рис. 6.26. КТ-зображення гранулематозу Вегенера
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змінами в легенях і не створює особливих проблем у диференційній 
діаг ностиці з пневмонією (рис. 6.28).

Натомість у разі прийому аміодарону разом з інтерстиційними (рети-
куло-нодулярними) дифузними змінами можуть візуалізуватися й лока-
лізовані легеневі інфільтрати (рис. 6.29). Істотний регрес інфільтратив-
них змін у легенях на тлі відміни препарату та призначення системних 
КС переконують у правильності діагнозу [152].

Очевидно, що наведений перелік захворювань, з якими слід дифе-
ренціювати НП, не є вичерпним. Досить згадати, що згідно з МКХ-10 
(1992 р.) із рубрики «Пневмонія» вилучено захворювання, що спричи-
няються фізичними (наприклад, променевий пневмоніт) або хімічними 
(наприклад, бензинова пневмонія) чинниками. Запальні процеси в ле-
генях, причиною котрих є облігатні патогени бактеріальної чи вірус-
ної природи, розглядаються в рамках відповідних нозологічних форм 
(Ку-лихоманка, чума, черевний тиф, кір, краснуха тощо) й також вилуче-
ні з рубрики «Пневмонія». Вказані захворювання (за наявності відповід-
них анамнестичних або епідеміологічних даних) також варто включати 
в диференційну діагностику за можливої НП.

Рис. 6.28. КТ-зображення змін 
у легенях, спричинених прийомом 

метотрексату

Рис. 6.29. КТ-зображення змін 
у легенях, спричинених 
прийомом аміодарону
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РОЗДІЛ VII

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ

Лікування пацієнтів із НП, незважаючи на значні успіхи, досягну-
ті в  цьому напрямі, залишається складною й поки що остаточно не 
вирішеною проблемою в усьому світі [1-4]. Це зумовлено багатьма 
чинниками, серед яких провідне місце посідає зростання стійкості 
збудників до протимікробних препаратів, які є основою терапії цьо-
го контингенту хворих. Зростання резистентності ключових патоге-
нів НП (S.  pneumoniae, H.  influenzae, вірусів грипу тощо) до цієї гру-
пи лікарських засобів розглядається натепер як глобальна екологічна 
катаст рофа [5], боротьба з якою потребує зусиль усього суспільства, 
а не лише медичних працівників. Тому в комплексі лікувальних захо-
дів слід використовувати раціональну антибактеріальну, противірусну, 
протигрибкову або протипаразитарну терапію. Крім того, лікування 
хворих на НП повинне включати за необхідності адекватну респіратор-
ну підтримку, застосування неантибактеріальних лікарських засобів і 
профілактику ускладнень. Важливими є своєчасне виявлення та ліку-
вання декомпенсації/загострення супутніх захворювань [6].

Обсяг і структура терапевтичних заходів значною мірою визнача-
ються тяжкістю перебігу НП, у зв’язку з чим доцільно виділяти 4 групи 
пацієнтів (табл. 7.1) [6]. При розподілі на групи потрібно враховувати 
вибране на основі оцінки несприятливих прогностичних факторів міс-
це лікування хворого (в амбулаторних умовах, у відділенні загального 
профілю чи ВІТ), а також коморбідну патологію, можливий попередній 
прийом АБП упродовж останніх 3 місяців, що зумовлює ймовірну на-
явність певних проблемних збудників НП. Останнє є найактуальнішим 
для хворих, які потребують лікування у ВІТ.

До I групи належать хворі на НП з легким перебігом, які не потребу-
ють госпіталізації, не мають супутньої патології та не приймали впродовж 
останніх 3 місяців АБП. Найчастіше збудниками НП у таких пацієнтів є 
S. pneumoniae, M. pneumoniae, C. pneumoniae, H. influenzae (зазвичай у кур-
ців) і респіраторні віруси. У 30-50 % пацієнтів збудника не вдається ви-
явити, тому проводити рутинну мікробіологічну діагностику недоцільно. 
Певну цінність можуть мати дані епідеміологічних досліджень (групова 
захворюваність осіб молодого віку в організованих колективах характер-
на для інфекції, спричиненої S. pneumoniae чи M. pneumoniae).
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До II групи відносять хворих на НП із легким перебігом, які не потре-
бують госпіталізації, мають супутню патологію (ХОЗЛ, ниркова недо-
статність, СН, цереброваскулярне захворювання, пухлина, ЦД, хронічне 
захворювання печінки різної етіології, психічній розлад, алкоголізм) та/
або приймали впродовж останніх 3 місяців АБП. Збудниками НП у цих 
хворих є S. pneumoniae (в тому числі антибіотикорезистентні штами), 
H. influenzae, S. aureus, респіраторні віруси. Варто враховувати й можливість 
грамнегативної інфекції – представники родини Enterobacterales (E.  coli, 
Klebsiella spp. та ін.), особливо в людей похилого віку. Ймовірною є анае-
робна інфекція при НП в осіб із несанованою порожниною рота, клініко-
анамнестичними даними щодо неврологічних захворювань та/або пору-
шеннями акту ковтання. Рутинна мікробіологічна діагностика в цих хво-
рих також малоінформативна та практично не впливає на вибір анти-
біотиків. Однак приблизно у 20 % пацієнтів може виникнути потреба 

Таблиця 7.1. Групи хворих на НП та ймовірні збудники захворювання [6]
Група хворих Місце лікування Імовірні збудники

I група – НП легкого перебігу
в осіб без супутньої патології 
та тих, хто не приймав 
за останні 3 місяці антибіотики

Можливість лікування 
в амбулаторних умовах 
(за медичними 
показаннями)

S. pneumoniae, 
M. pneumoniae, 
H. influenzae, 
C. pneumoniae, 
респіраторні віруси

II група – НП легкого перебігу 
в осіб із супутньою патологією 
та/або тих, хто приймав 
за останні 3 місяці антибіотики

Можливість лікування 
в амбулаторних умовах 
(за медичними 
показаннями)

S. pneumoniae, 
C. pneumoniae, 
H. influenzae, 
S. aureus, 
представники родини
Enterobacterales,  
респіраторні віруси

III група – НП 
середньотяжкого перебігу

Лікування 
в умовах терапевтичного 
чи пульмонологічного 
відділення

S. pneumoniae,
C. pneumoniae, 
H. influenzae, 
S. aureus, 
представники родини 
Enterobacterales, 
респіраторні віруси

IV група – НП тяжкого 
перебігу

Лікування в умовах ВІТ S. pneumoniae, 
Legionella spp., 
C. pneumoniae, 
H. influenzae,
S. aureus, 
Pseudomonas spp., 
представники родини 
Enterobacterales, 
респіраторні віруси
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в госпіталізації внаслідок неефективності амбулаторного лікування та/або 
загострення/декомпенсації супутніх захворювань.

Групу III становлять хворі на НП із середньотяжким перебігом, які 
потребують госпіталізації в терапевтичне (пульмонологічне) відділення 
за медичними (наявність несприятливих прогностичних факторів) по-
казаннями. У пацієнтів цієї групи розвиток НП може бути зумовлений 
S. pneumoniae, H. influenzae, атиповими збудниками, GNEB, респіратор-
ними вірусами. У 10-40 % хворих нерідко виявляють «змішану» інфекцію 
(тобто поєднання типових бактеріальних й атипових збудників). Така різ-
ниця в частоті виявлення збудників зумовлена особливостями мікробіо-
логічних методів діагностики, що використовують різні дослідники.

До IV групи належать хворі на НП з тяжким перебігом, які потребу-
ють госпіталізації до ВІТ. Слід наголосити, що для успішного лікування 
необхідне якнайшвидше переведення до ВІТ – бажано відразу після госпі-
талізації, уникаючи надходження до терапевтичного (пульмонологічного) 
відділення. Для цього потрібно ретельно оцінювати симптоми та тяжкість 
стану за прогностичними шкалами (див. розділ 6.1). Спектр мік робної 
флори в таких пацієнтів включає S. pneumoniae, Legionella spp., H. influenzae, 
GNEB, Pseudomonas spp., S. aureus та С. pneumoniae (вкрай рідко).

7.1. ЕТІОТРОПНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ
       ПНЕВМОНІЮ
Діагноз НП – абсолютне показання до емпіричної АБТ, оскільки 

в більшості випадків причиною цієї патології є бактеріальні збудники. 
Незважаючи на те що досить часто НП може бути зумовлена вірусними 
й іншими збудниками, на сьогодні поки що немає надійних способів 
диференційної діагностики із захворюванням, спричиненим бактері-
альними патогенами. Тому основою лікування хворих на цю недугу є 
АБТ, яку необхідно починати відразу після встановлення діагнозу [6]. 
Абсолютно неприйнятним є зволікання з терміновим призначенням 
антибіотиків пацієнтам із тяжким перебігом захворювання через від-
сутність результатів бактеріоскопії та посіву мокротиння, оскільки за-
тримка введення першої дози антибіотика > 4 години [4, 7, 8], а за на-
явності септичного шоку – > 1 години [9] зумовлює значне підвищення 
ризику смерті [10]. У ретроспективному дослідженні, до котрого вклю-
чили 13 771 пацієнта з НП, було встановлено, що призначення антибіо-
тиків упродовж перших 4 годин після надходження в лікарню пов’яза-
но зі зниженням смертності (6,8 % порівняно з 7,4 % у разі затримки 
прийому антибіотиків). Це також сприяло зниженню тривалості пере-
бування в стаціонарі на 0,4 дня [7].
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Проте декілька спільнот лікарів, у тому числі IDSA, розкритикували 
Товариство медицини критичних станів (SCCM) за просування стандар-
тів, які визначають жорсткі часові рамки для введення першої дози анти-
біотиків, оскільки такий підхід може призвести до надмірного, невиправ-
даного застосування протимікробних препаратів [11, 12]. IDSA схвалює 
відміну рекомендації щодо конкретних мінімальних часових рамок почат-
ку АБТ і радить натомість швидке введення антибіо тиків після того, як буде 
встановлено передбачуваний діагноз сепсису чи шоку [11].

Хоча концепцію щодо необхідності введення антибіотиків протягом пер-
шої години після встановлення діагнозу сепсису чи септичного шоку під-
тримали не всі фахівці, вона обґрунтована обсерваційними дослідженнями, 
в яких отримано небажані результати лікування хворих у разі відстрочено-
го (навіть > 1 години) призначення протимікробної хіміотерапії [13-18].

Із практичних міркувань АБТ у хворих на НП поділяють на цілеспря-
мовану (етіотропну) й емпіричну (якщо не визначено етіологію захво-
рювання). Крім того, в кожному з цих видів протимікробної хіміотерапії 
можуть використовуватися препарати вибору й альтернативні засоби.

Для етіотропної терапії хворих на НП використовують протимікроб-
ні засоби з урахуванням їхньої активності щодо встановленого патоге-
ну (-ів). Препаратами вибору для лікування хворих на НП, спричинену 
S. pneumoniae, є β-лактами – амінопеніциліни (амоксицилін – per os, ампіци-
лін – парентерально), в тому числі інгібіторозахищені (амоксицилін / клаву-
ланова кислота та ін.) і цефалоспорини III покоління (цефдиторен, цефотак-
сим, цефтріаксон). Макролідні антибіотики є альтернативними засобами 
при алергії до β-лактамів. Високою ефективністю (в тому числі при НП, 
що спричинена пеніцилінорезистентним пневмококом) характеризуються 
респіраторні фторхінолони (лево флоксацин, моксифлоксацин, геміфлокса-
цин), ванкоміцин і лінезолід. Аміноглікозиди (гентаміцин та ін.) не мають 
клінічно значущої активності щодо S. pneumoniae.

Для лікування хворих на НП, що зумовлена H. influenzae, препаратами 
вибору є амінопеніциліни (амоксицилін – per os, ампіцилін – парентераль-
но), амоксицилін / клавуланова кислота (активний проти штамів, які проду-
кують β-лактамази), цефалоспорини II-III покоління (цефурок симу аксетил, 
цефдиторен, цефотаксим, цефтріаксон), фторхінолони (ципрофлоксацин, 
офлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, геміфлоксацин).

Найбільшу природну активність щодо атипових збудників 
(M. pneu mo niae, C. pneumoniae) мають макроліди, тетрацикліни 
(доксициклін) і респіраторні фторхінолони, які є препаратами вибо-
ру при НП мікоплазменої та хламідійної етіології. Повідомлення про 
наявність набутої стійкості в цих збудників до макролідів, тетрациклінів 
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і фторхінолонів залишаються поодинокими й не мають суттєвого клі-
нічного значення.

Препаратами вибору для лікування хворих на НП, спричинену 
Legionella spp., є макроліди (еритроміцин, кларитроміцин, азитроміцин). 
Високу ефективність, за результатами клінічних досліджень, також про-
демонстрували фторхінолони (левофлоксацин). Як альтернативний пре-
парат може застосовуватися доксициклін. Переваги комбінованої тера-
пії при підтвердженій легіонельозній етіології НП, зокрема доцільність 
додаткового використання рифампіцину, на сьогодні не є доведеними.

При НП, зумовленій метициліночутливими штамами S. aureus, пре-
паратами вибору є оксацилін, цефалоспорин I покоління (цефазолін) 
або амоксицилін/клавуланат. У разі виявлення MRSA рекомендують ви-
користовувати ванкоміцин або лінезолід. Цефтаролін також проявляє 
активність проти більшості штамів MRSA, проте поки що не схвалений 
FDA для лікування пневмонії, спричиненої S. aureus.

Високу природну активність щодо представників родини 
Enterobacterales мають амоксицилін / клавуланова кислота, цефалоспо-
рини III-IV покоління, карбапенеми, фторхінолони.

Початкова АБТ з огляду на необхідність раннього призначення цих 
засобів, практично завжди є емпіричною, оскільки збудник НП у пере-
важної більшості пацієнтів на цей момент не може бути ідентифікований 
[11, 19-21]. Клінічні особливості та рентгенологічні прояви в легенях не-
достатньо специфічні для визначення етіології НП і прийняття рішення 
про застосування відповідних протимікробних препаратів. Корисним 
може виявитися забарвлення за Грамом респіраторного секрету, якщо 
воно проводиться на біологічному зразку хорошої якості й інтерпрету-
ється кваліфікованим експертом із використанням інформативних кри-
теріїв [22]. Водночас у госпіталізованих пацієнтів, особливо за тяжкого 
перебігу НП, потрібно докласти максимум зусиль для встановлення еті-
ології пневмонії з подальшим застосуванням деескалаційної цілеспря-
мованої АБТ.

Вибір емпіричної протимікробної терапії у хворих на НП ґрунтується 
на низці факторів, до котрих належать:

• найімовірніший патоген (-и);
• результати клінічних випробувань, які демонструють ефективність 

антибактеріальних засобів;
• розповсюдженість і характер регіональної резистентності основних 

імовірних патогенів НП до антибіотиків;
• супутні захворювання, що можуть вплинути на вірогідність кон-

кретного патогену й зумовити невдачу лікування;
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• епідеміологічні фактори, такі як подорожі й епідемії інфекційних за-
хворювань.

Додаткові фактори, що можуть вплинути на вибір протимікробної 
терапії, включають потенціал індукції стійкості патогенів НП до анти-
біотиків, фармакокінетичні та фармакодинамічні властивості, профіль 
безпеки й вартість лікарського засобу [23].

АБП, які призначаються при НП, мають проявляти активність насам-
перед щодо провідних збудників цього захворювання. За даними масш-
табного мікробіологічного дослідження Alexander Project [24], трьома ос-
новними патогенами респіраторних інфекцій є S. pneumoniae, H. influenzae 
та M.  catarrhalis. Водночас НП украй рідко (1-2  %) спричиняється 
M.  catarrhalis, тому при виборі емпіричної АБТ потрібно орієнтуватися 
передусім на S. pneumoniae та H. influenzae.

Після встановлення діагнозу НП емпіричне лікування розпочинають 
антибіотиками вибору, а за неможливості їх призначення (відсутність, 
непереносимість, використання впродовж останніх 3 місяців із будь-
яких причин) або в разі неефективності протягом 48-72 годин лікування 
(критерії наведено далі) – альтернативними препаратами.

Дотримання пацієнтом режиму прийому ліків є особливо важливим 
у   разі амбулаторного лікування соціально активних осіб із низьким 
комплаєнсом, який значною мірою залежить від частоти прийому пре-
парату протягом доби, а також тривалості курсу лікування [25, 26]. У та-
ких випадках перевагу віддають лікарським засобам, які призначають 
1-2 рази на добу короткими (не більш ніж 5 днів) курсами [27].

Таблиця 7.2. Основні протимікробні засоби, що використовуються 
в лікуванні дорослих пацієнтів із НП [6]

Препарат Шлях уведення Доза та кратність уведення
Природні пеніциліни

Бензилпеніцилін В/в, в/м 1 000 000-3 000 000 ОД з інтервалом 
 4 години

Амінопеніциліни
Ампіцилін В/в, в/м 0,5-1 г з інтервалом 6 годин
Амоксицилін Усередину 0,5-1 г з інтервалом 8 годин
Амоксицилін / 
клавуланова кислота

В/в, усередину 1,2 г з інтервалом 6-8 годин
1 г з інтервалом 12 годин

Ампіцилін/сульбактам В/в, в/м 1,5-3 г з інтервалом 6-8 годин
Пеніциліни, стійкі до дії пеніциліназ

Оксацилін В/в, в/м, усередину 2 г з інтервалом 4-6 годин
Уреїдопеніциліни

Піперацилін/
тазобактам

В/в 4,5 г з інтервалом 6-8 годин
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Цефалоспорини І покоління
Цефазолін В/в, в/м 1-2 г з інтервалом 8-12 годин

Цефалоспорини ІІ покоління
Цефуроксиму аксетил Усередину 0,5 г з інтервалом 12 годин

Цефалоспорини ІІІ покоління
Цефдиторен Усередину 0,2 г з інтервалом 12 годин
Цефоперазон В/в, в/м 1-2 г з інтервалом 8-12 годин
Цефоперазон/
сульбактам

В/в 2-4 г з інтервалом 12 годин

Цефотаксим В/в, в/м 1-2 г з інтервалом 8-12 годин
Цефтріаксон В/в, в/м 1-2 г з інтервалом 24 години
Цефтріаксон/
сульбактам

В/в, в/м 1,5-3 г з інтервалом 24 години

Цефтазидим В/в, в/м 2 г з інтервалом 8 годин
Цефалоспорини ІV покоління

Цефепім В/в 2 г з інтервалом 12 годин
Цефалоспорини V покоління

Цефтаролін В/в 0,6 г з інтервалом 12 годин
Карбапенеми

Меропенем В/в, в/м 1 г з інтервалом 8 годин або інфузія 
тривалістю до 2 годин

Іміпенем/циластатин В/в 0,5-1 г з інтервалом 6-8 годин  
або інфузія тривалістю до 1 години

Ертапенем В/в, в/м 1 г з інтервалом 24 години
Дорипенем В/в 0,5 г (інфузія тривалістю 

до 4 годин) з інтервалом 8 годин
Монобактами

Азтреонам В/в, в/м 2 г з інтервалом 8 годин
Аміноглікозиди

Гентаміцин В/в 3-5 мг/кг з інтервалом 24 години
Тобраміцин В/в 5 мг/кг з інтервалом 24 години
Нетилміцин В/в 4-6 мг/кг з інтервалом 24 години
Амікацин В/в 15 мг/кг з інтервалом 24 години

Макроліди
Азитроміцин В/в, усередину 0,5 г з інтервалом 24 години; 

0,5 г кожні 24 години протягом 3 днів; 
0,5 г у перший день, а потім 0,25 г 
з інтервалом 24 години; 2,0 г одноразово

Кларитроміцин 
Кларитроміцин XL

В/в, усередину
Усередину

0,5 г з інтервалом 12 годин 
0,5-1 г з інтервалом 24 години

Еритроміцин В/в, усередину 0,5 г з інтервалом 6 годин
Фторхінолони ІІ покоління

Ципрофлоксацин В/в, усередину 0,4 г з інтервалом 12 годин 
0,5 г з інтервалом 12 годин
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Режими застосування антибіотиків для емпіричного лікування хво-
рих на НП наведено в таблиці 7.2.

Декілька нових антибіотиків доступні чи розробляються для лікуван-
ня хворих на НП. До них належать омадациклін (похідне тетрацикліну), 
лефамулін (системний плевромутилін) і делафлоксацин (фторхінолон із 
розширеним спектром дії). Оскільки клінічний досвід застосування цих 
препаратів обмежений, особливо в пацієнтів із тяжкою НП або інфек-
цією, що спричинена вірулентнішими патогенами (наприклад, стійкими 
до метициліну S. aureus), їх використовують переважно в ситуа ціях, коли 
альтернативні варіанти лікування недоступні чи ризиковані через побіч-
ні ефекти (наприклад, лікарська алергія чи непереносимість).

Омадациклін схвалений FDA для лікування хворих на НП і має ак-
тивність in vitro проти поширених типових і атипових патогенів: MRSA, 
багатьох грамнегативних паличок (але не Pseudomonas spp.) і анаеробів 
[28, 29]. У рандомізованому дослідженні, в якому порівнювали омада-
циклін із моксифлоксацином у 774 дорослих хворих, госпіталізованих 
із НП, клінічна відповідь і частота небажаних явищ були схожими [28].

Лефамулін – перший представник класу плевромутилінових антибі-
отиків, має спектр активності, що охоплює MRSA, S. pneumoniae й ати-
пові мікроорганізми. Проте, крім H. influenzae та M. catarrhalis, його 

Фторхінолони ІІІ покоління
Левофлоксацин В/в, усередину 0,5 г з інтервалом 12-24 години 

0,75 г з інтервалом 24 години
Фторхінолони ІV покоління

Моксифлоксацин В/в, усередину 0,4 г з інтервалом 24 години
Геміфлоксацин Усередину 0,32 г з інтервалом 24 години

Препарати різних груп
Ванкоміцин В/в 1 г з інтервалом 12 годин
Рифампіцин В/в, усередину 0,5 г з інтервалом 12 години 

0,6-0,9 г з інтервалом 24 години
Лінезолід В/в, усередину 0,6 г з інтервалом 12 годин
Кліндаміцин В/в, в/м, усередину 0,45-0,6 г з інтервалом 6-8 годин

Нові антибіотики
Омадациклін В/в, усередину 0,2 г у перший день, а потім 0,1 г 

з інтервалом 24 години 
0,45 г у перший день, а потім 0,3 г 
з інтервалом 24 години

Лефамулін В/в, усередину 0,15 г з інтервалом 12 годин
0,6 г з інтервалом 12 годин

Делафлоксацин В/в, усередину 0,3 г з інтервалом 12 годин 
0,45 г з інтервалом 12 годин
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активність проти грамнегативних патогенів, включаючи представників 
роди ни Enterobacterales (наприклад, E. coli, Klebsiella spp. та ін.) і Pseudo
monas  spp., обмежена [30-32]. Лефамулін схвалений FDA для лікування 
хворих на НП на основі двох рандомізованих досліджень [32, 33]. У пер-
шому дослідженні, до  котрого включили 551 госпіталізованого пацієн-
та з НП, лефамулін показав практично однакову клінічну ефективність 
із моксифлоксацином як загалом (87 % проти 90 % відповідно; різниця 
ризику 2,9; 95 % ДІ від  -8,5 до  2,8), так і при стратифікації за патогена-
ми чи тяжкістю захворювання [32]. У другому дослідженні, що оцінюва-
ло результати лікування 738 пацієнтів із НП, частота клінічної ефектив-
ності була аналогічною при порівнянні пероральних форм лефамуліну та 
моксифлоксацину (87,5 % проти 89,1 % відповідно) [33]. Найпоширеніші 
побічні ефекти лефамуліну були легкими чи помірними: діарея, нудота, 
блювання, підвищення рівня печінкових ферментів і гіпокаліємія. Подов-
ження інтервалу QT також спостерігалося, але меншою мірою, ніж у разі 
застосування моксифлоксацину. Лефамулін не рекомендовано використо-
вувати за помірної чи тяжкої дисфункції печінки й у пацієнтів із відомим 
синдромом подовження інтервалу QT або із супутнім застосуванням засо-
бу, що пролонгує цей інтервал. Препарат має лікарські взаємодії з індук-
торами й субстратами CYP3A4 та P-gp. Застосування антибіотика не ви-
вчали під час вагітності, але лефамулін може завдати шкоди плоду, тож 
його слід з обережністю призначати в жінок із репродуктивним потенціа-
лом, які не використовують ефективну контрацепцію.

Делафлоксацин має активність проти багатьох респіраторних патоге-
нів, включаючи MRSA та Pseudomonas spp., а також схвалений FDA для 
лікування інфекцій дихальних шляхів [34, 35].

За даними Ю. І. Фещенка та співавторів [6], у хворих на НП I групи 
адекватний клінічний ефект можливий у разі перорального прийо-
му АБП у режимі монотерапії (табл. 7.3). Зважаючи на низький рі-
вень стійкості основних збудників НП (S. pneumoniae та H. influenzae) 
до  амоксициліну, як засіб вибору слід використовувати його (при-
значати ампіцилін перорально недоцільно через його низьку біодо-
ступність). У зв’язку зі швидким і суттєвим зростанням стійкості 
S. pneumoniae до макролідів в  Україні їх призначення як препаратів 
вибору недоцільне. In  vitro амоксицилін не перекриває весь спектр 
потенційних патогенів, але, за даними контрольованих клінічних до-
сліджень, достовірних відмінностей в ефективності лікування ампі-
циліном, макролідом або респіраторним фторхінолоном не виявлено. 
Як альтернативний препарат призначають один із макролідних анти-
біотиків або доксициклін.
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У хворих II групи (табл. 7.3) виражений клінічний ефект також мож-
ливий у разі перорального прийому антибіотика. Утім, оскільки збіль-
шується етіологічна роль грамнегативних мікроорганізмів (у тому числі 
тих, які мають певні механізми розвитку резистентності до антибіотиків), 
як засіб вибору рекомендують захищений амінопеніцилін (амоксицилін 
/ клавуланова кислота чи ампіцилін/сульбактам). Як альтернативні засо-
би можуть бути призначені цефалоспорин III покоління (цефдиторен) 
або фторхінолони III-IV покоління. Незважаючи на певну роль атипо-
вих збудників в етіології НП у пацієнтів цієї групи, рутинне призначення 
комбінації β-лактамного антибіотика й макроліду не доцільне, адже на 
сьогодні відсутні повноцінні доказові дані, що така стратегія покращує 
результати лікування при можливому збільшенні ризику небажаних 
лікарських реакцій і селекції антибіотикорезистентних штамів.

Таблиця 7.3. АБТ у хворих на НП в амбулаторних умовах [6]

Група хворих Можливий збудник Препарат вибору Альтернативний 
препарат

I група (НП легкого 
перебігу в осіб 
без супутньої 
патології та тих, 
хто не приймав 
за останні 3 місяці 
антибіотики)

S. pneumoniae, 
M. pneumoniae, 
C. pneumoniae, 
H. influenzae, 
респіраторні віруси

Пероральний 
прийом: 
амоксицилін

Пероральний 
прийом: 
макролід* або 
доксициклін

II група (НП 
легкого перебігу в 
осіб із супутньою 
патологією та/або 
тих, хто приймав 
за останні 3 місяці 
антибіотики)

S. pneumoniae, 
H. influenzae, 
M. pneumoniae, 
C. pneumoniae, 
S. aureus, 
M. catarrhalis, 
представники 
родини 
Enterobacterales, 
респіраторні віруси

Пероральний 
прийом: 
амоксицилін/
клавуланат, 
ампіцилін/
сульбактам

Пероральний 
прийом: 
фторхінолон  
III-IV покоління 
чи цефдиторен

Примітка: * варто віддавати перевагу найбільш дослідженим при НП макролідам із покраще-
ними фармакокінетичними властивостями чи сприятливим профілем безпеки та мінімаль-
ною частотою лікарських взаємодій (азитроміцин, кларитроміцин).

Антибіотики для парентерального введення в амбулаторних умовах 
у хворих на НП не мають доведених переваг перед АБП для перорального 
застосування. Вони мають використовуватися лише в поодиноких випадках 
(наприклад, передбачуваний низький комплаєнс у разі прийому перораль-
них препаратів, відмова чи неможливість своєчасної госпіталізації). У таких 
ситуаціях переважно використовують цефтріаксон внут рішньом’язово.



199

РОЗДІЛ VII

Згідно з рекомендаціями американських експертів (табл. 7.4), у дорос-
лих хворих на НП без супутньої патології (хронічні захворювання серця, 
легень, печінки та нирок; ЦД; алкоголізм; злоякісні новоутворення; аспле-
нія) та факторів ризику інфікування CAMRSA чи P. aeruginosa в амбу-
латорних умовах слід застосовувати [11]:

• амоксицилін 1 г тричі на добу (сильна рекомендація, помірна якість 
доказів) або

• доксициклін 0,1 г двічі на добу (умовна рекомендація, низька якість 
доказів) або

• макролід (азитроміцин 0,5 г у першу добу, а потім 0,25 г на добу, 
чи кларитроміцин 0,5 г двічі на добу, чи кларитроміцин XL 1 г на добу) 
тільки в регіонах із рівнем резистентності пневмококів ≤ 25 % (умовна 
рекомендація, помірна якість доказів).

За наявності супутніх захворювань (див. вище) в дорослих пацієнтів 
із НП в амбулаторних умовах рекомендується використовувати:

• комбіновану терапію:
♦ амоксицилін/клавуланат 0,5 г / 0,125 г тричі на добу, чи 
0,875 г / 0,125 г двічі на добу, чи 2 г / 0,125 г двічі на добу чи цефа-
лоспорини (цефподоксим 0,2 г двічі на добу, цефуроксим 0,5 г двічі 
на добу); а також
♦ макролід (азитроміцин 0,5 г у першу добу, а потім 0,25 г на добу, кла-
ритроміцин 0,5 г двічі на добу, кларитроміцин XL 1 г на добу) чи докси-
циклін 0,1 г двічі на добу (умовна рекомендація, низька якість доказів 
комбінованої терапії); або

Таблиця 7.4. Початкова стратегія лікування амбулаторних хворих на НП [11]
Група хворих на НП Стандартний режим

Без супутньої патології (хронічні 
захворювання серця, легень, печінки 
та нирок; ЦД; алкоголізм; злоякісні 
новоутворення; аспленія) та факторів 
ризику інфікування MRSA чи P. aeruginosa*

Амоксицилін або
Доксициклін або

Макролід (якщо локальний рівень 
резистентності пневмококів ≤ 25 %)

Із наявністю супутньої патології Комбінована терапія з використанням:
амоксициліну/клавуланату чи 
цефалоспорину та
макроліду чи доксицикліну або
Монотерапія респіраторним 
фторхінолоном

Примітка: * попереднє виділення MRSA чи P. aeruginosa з респіраторного зразка чи нещодавня 
госпіталізація в стаціонар і призначення парентеральних форм антибіотиків (за останні 
90 днів).
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• монотерапію:
♦ респіраторний фторхінолон (левофлоксацин 0,75 г на добу, мокси-
флоксацин 0,4 г на добу, геміфлоксацин 0,32 г на добу) (сильна рекомен-
дація, помірна якість доказів).

На відміну від попередніх американських настанов стосовно НП [22], 
експерти не надали строгої рекомендації для рутинного використання 
макролідного антибіотика як монотерапії для амбулаторного лікування, 
навіть за відсутності в пацієнта супутніх захворювань. Такий підхід ґрун-
тувався на дослідженнях, у яких була показана неефективність макролідів 
у хворих на НП, спричинена S. pneumoniae, стійкого до цієї групи антибіо-
тиків [36, 37]. При цьому, за даними CDC [38], у США у 2016 р. резис-
тентними до макролідів були > 30 % штамів S. pneumoniae. Проте в тих 
випадках, коли рівень стійкості цього збудника до макролідів є низьким та 
існують протипоказання до застосування альтернативних антибіотиків, 
азитроміцин або кларитроміцин як монотерапія є варіантом лікування.

Пацієнти із супутніми захворюваннями мають отримувати лікуван-
ня антибіотиками, що охоплюють ширше коло збудників, із двох причин. 
По-перше, в таких хворих нерідко відзначаються незадовільні результати 
АБТ, якщо початковий емпіричний режим застосування антибіотиків не-
адекватний. По-друге, багато таких пацієнтів мають чинники ризику резис-
тентності до протимікробних препаратів через попередній контакт із сис-
темою охорони здоров’я та/або попереднє використання цих засобів. Тому 
атипові збудники, H. influenzae та M. catarrhalis (значний відсоток штамів 
яких продукують β-лактамазу), S. aureus і GNEB значно частіше спричиня-
ють НП легкого перебігу за наявності в пацієнтів супутніх захворювань [11].

На нашу думку, доцільність використання в США комбінованої 
АБТ у хворих на НП за наявності супутньої патології зумовлена сут-
тєво вищими рівнями резистентності основних збудників цього за-
хворювання до антибіотиків і більшою роллю атипових мікроорганіз-
мів у виникненні пневмонії, ніж в Україні. Крім того, в США значно 
частіше НП спричиняють CAMRSA та P. aeruginosa. Тому фахівці при-
діляють таку пильну увагу цим мікроорганізмам, які можуть мати 
дуже складні та множинні механізми резистентності до антибіотиків, 
а також бути причиною неефективності терапії й виникнення серйоз-
них ускладнень.

Найважливішими чинниками ризику інфікування MRSA у хворих на 
НП J. P. Metlay та співавтори [11] вважають відому колонізацію дихаль-
них шляхів або перенесену раніше інфекцію, що спричинені цим збуд-
ником (табл. 7.5). Пацієнти із зазначеними чинниками ризику зазвичай 
потребують емпіричного лікування відповідними антибіотиками.
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Наявність скупчення грампозитивних коків у якісному мазку мокро-
тиння, забарвленого за Грамом, також є показанням до емпіричного лі-
кування хворого, від якого був отриманий цей біологічний матеріал.

Такі чинники, як використання антибіотиків (особливо застосуван-
ня внутрішньовенних форм під час госпіталізації впродовж останніх 
3 місяців), недавня госпіталізація (незалежно від застосування антибіо-
тиків), термінальна стадія захворювання нирок, участь у контактних 
видах спорту, вживання ін’єкційних наркотиків, скупчені умови прожи-
вання, статевий акт між чоловіками, недавнє грипоподібне захворюван-
ня, абсцедувальна пневмонія та наявність емпієми плеври [11], мають 
викликати підозру на пневмонію, що зумовлена MRSA, й зазвичай ви-
правдовують емпіричне лікування відповідними антибіотиками пацієн-
тів із  тяжким перебігом (госпіталізованих у ВІТ). В інших пацієнтів, 
госпі талізованих із НП (середньотяжкого перебігу), емпіричне ліку-
вання потрібно призначати з огляду на місцеву поширеність збудника, 
тяжкість захворювання та загальну клінічну оцінку [4].

Найбільш значущими факторами ризику виникнення інфекції, що 
спричинена Pseudomonas spp. й іншими грамнегативними бактеріями, 
стійкими до антибіотиків, є відома колонізація дихальних шляхів цими 
збудниками чи перенесене раніше захворювання, причиною котрого були 
Pseudomonas spp., а також госпіталізації протягом останніх 3 місяців з отри-
манням внутрішньовенних протимікробних препаратів [11]. Такі пацієн-
ти зазвичай потребують емпіричної АБТ, яка включає засоби проти цих 
мікроорганізмів. Виявлення скупчення грамнегативних паличок у якісно-
му мазку мокротиння, забарвленого за Грамом, теж свідчить про потребу 
в емпіричному лікуванні інфекції, зумовленої Pseudomonas spp. (табл. 7.5).

Інші чинники ризику включають нещодавню АБТ будь-якого виду, гос-
піталізацію в стаціонар за останні 3 місяці, імуносупресію, легеневу су-
путню патологію (наприклад, муковісцидоз, бронхоектазію чи повторні 
загострення ХОЗЛ, які потребують частого застосування КС та/або анти-
біотиків), вірогідну аспірацію й наявність супутніх захворювань (напри-
клад, ЦД, алкоголізм) [23, 39-42]. Ці чинники мають викликати підозру 
на інфекцію, спричинену P. aeruginosa, та свідчать про потребу в лікуван-
ні пацієнтів із тяжким перебігом захворювання; в інших випадках при-
значати емпіричне лікування варто з урахуванням місцевої поширеності 
збудника й загальної клінічної оцінки.

У багатонаціональному проспективному когортному дослідженні, 
що включило 3193 пацієнти, котрі були госпіталізовані з приводу НП, 
P. aeruginosa ідентифікували в 4,2 % випадків [42]. Штами цього збудника 
були стійкі до антибіотиків приблизно в половині випадків. До незалежних 
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чинників ризику інфекції, що зумовлена P. aeruginosa, автори відноси-
ли: попередню інфекцію/колонізацію Pseudomonas spp., трахеостомію, 
бронхоектазію, потребу в респіраторній або вазопресорній підтримці та 
вкрай тяжку ХОЗЛ. Поширеність НП, спричиненої P. aeruginosa, серед 
пацієнтів із попередньою синьогнійною інфекцією/колонізацією стано-
вила близько 67 %.

Таблиця 7.5. Фактори ризику НП, спричиненої MRSA чи Pseudomonas spp. [11]
Фактори ризику MRSA Pseudomonas spp.

Сильні, за котрих проводять 
емпіричне лікування 
пацієнтів із НП, 
які потребують 
госпіталізації

Відома колонізація MRSA; 
перенесена інфекція, що 
була зумовлена MRSA; 
знаходження скупчення 
грампозитивних 
коків у якісних мазках 
мокротиння, що 
забарвлені за Грамом

Відома колонізація 
Pseudomonas spp.; 
попередня інфекція, 
що зумовлена 
Pseudomonas spp.; 
знаходження скупчення 
грамнегативних паличок 
у якісних мазках 
мокротиння,  
що забарвлені за Грамом; 
госпіталізація в попередні 
3 місяці з використанням 
внутрішньовенного 
введення антибіотиків

Інші, що повинні викликати 
підозру на інфекцію, котра 
спричинена MRSA 
чи Pseudomonas spp., 
і зазвичай потребує 
лікування пацієнтів 
із серйозним перебігом НП; 
у деяких випадках 
за необхідності 
емпіричного лікування 
потрібно враховувати 
місцеву розповсюдженість 
цих збудників, тяжкість 
захворювання та загальну 
клінічну оцінку

Недавня госпіталізація 
із застосуванням 
антибіотиків, особливо 
з внутрішньовенним 
уведенням їх протягом 
попередніх 3 місяців; 
недавня грипоподібна 
хвороба; 
абсцедувальна пневмонія; 
емпієма плеври; 
імуносупресія. 
Фактори ризику для 
колонізації дихальних 
шляхів MRSA: 
термінальна стадія 
захворювання нирок; 
скупчені умови 
проживанняΔ; 
використання ін’єкційних 
наркотиківΔ; 
участь у контактних видах 
спортуΔ; 
статевий акт між 
чоловікамиΔ

Недавня госпіталізація 
чи перебування в закладі 
тривалого нагляду; недавнє 
застосування в будь-якому 
вигляді антибіотиків; 
часті загострення ХОЗЛ, 
які потребують 
використання КС та/або 
антибіотиків

Примітка:  Δ фактор ризику, що може бути пов’язаний із виникненням тяжкої токсин-
опосеред кованої негоспітальної інфекції, спричиненої MRSA.
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Критерії достатності та тривалість АБТ у хворих на НП легкого перебігу
АБТ може бути припинена за наявності таких ознак [6]:
• температура тіла < 37,3 °С;
• відсутність симптомів інтоксикації;
• відсутність ознак ДН (частота дихання < 20 за 1 хвилину);
• відсутність гнійного мокротиння;
• кількість лейкоцитів у крові < 10 × 109/л, нейтрофільних гранулоци-

тів < 80 %, юних форм < 6 %;
• відсутність негативної динаміки за даними рентгенографії.
Продовження АБТ чи її корекція при збереженні окремих клініко-

рентгенологічних або лабораторних ознак захворювання не завжди до-
цільне (табл. 7.6). У більшості випадків ці симптоми НП зникають само-
стійно чи під впливом симптоматичного лікування. Тривалий субфеб-
рилітет не є ознакою бактеріальної інфекції, а радше являє собою прояв 
постінфекційної астенії.

Пацієнти з НП можуть отримувати парацетамол і НПЗЗ як жарозни-
жувальні або анальгетики (в разі вираженого больового синдрому, зумов-
леного плевритом), а також лікарські засоби, що покращують реологію 
бронхіального секрету (наприклад, амброксол, ацетилцистеїн) [43]. Проте 
ця терапія при НП є симптоматичною й не впливає на прогноз. Доцільними 

Таблиця 7.6. Клінічні ознаки та стани, що не є показаннями для продовження 
АБТ або її модифікації [6]

Клінічна ознака Пояснення
Стійкий субфебрилітет (темпера-
тура тіла в межах 37,0-37,5 °С)

За відсутності інших ознак бактеріальної 
інфекції може бути проявом неінфекційного 
запалення, постінфекційної астенії (вегетативної 
дисфункції), медикаментозної лихоманки

Збереження залишкових змін 
на рентгенограмі (інфільтрація, 
посилення легеневого малюнку)

Можуть зберігатися протягом ≥ 1-2 місяців після 
перенесеної пневмонії

Сухий кашель Може зберігатися протягом 1-2 місяців після 
перенесеної пневмонії, особливо в курців і 
пацієнтів із ХОЗЛ

Збереження хрипів під час 
аускультації

Сухі хрипи можуть зберігатися протягом 
≥ 3-4 тижнів після перенесеної пневмонії  
та свідчать про природний перебіг (локальний 
ендобронхіт або пневмосклероз на місці фокуса 
запалення)

Збільшення ШОЕ Неспецифічний показник, не є лише ознакою 
бактеріальної інфекції

Слабкість, яка зберігається, 
пітливість

Прояви постінфекційної астенії
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також є рекомендації з припинення куріння, тимчасового обмеження над-
мірного фізичного навантаження та споживання рідини в достатньому 
об’ємі, що дасть змогу зменшити вираженість синдрому інтоксикації [43].

Оцінку ефективності АБТ препаратом першого ряду необхідно про-
водити через 48-72 години від початку лікування (повторний огляд). 
Доцільним є контакт із пацієнтом телефоном уже на другий день при-
йому антибіотиків. Основними критеріями ефективності в ці терміни 
варто вважати зменшення вираженості інтоксикації та зниження темпе-
ратури тіла хворого, відсутність ознак ДН. Якщо на початку лікування 
були відсутні ці прояви захворювання, слід орієнтуватися на загальний 
стан і показники загального клінічного аналізу крові (кількість лейкоци-
тів, ШОЕ). За позитивної динаміки призначену АБТ продовжують. Якщо 
в пацієнта зберігаються лихоманка й інтоксикація чи симптоматика НП 
прогресує, виникають ускладнення, то лікування вважають неефек-
тивним. У цьому випадку, а також у разі появи небажаних лікарських 
реакцій, які потребують відміни антибіотика, необхідно передивитися 
тактику лікування (призначити альтернативний антибіотик) і повторно 
визначити доцільність госпіталізації [6].

АБТ у пацієнтів із легким перебігом НП може бути завершена піс-
ля нормалізації температури тіла та нівелювання деяких інших симп-
томів захворювання протягом 3-4 днів. У таких випадках тривалість 
лікування становить зазвичай не менш ніж 5-7 днів. У разі отримання 
клінічних або епідеміологічних даних, які свідчать про мікоплазме-
ну чи хламідійну етіологію НП, тривалість АБТ становить близько 
10 днів.

На думку американських експертів [11], тривалість АБТ у цього кон-
тингенту хворих має визначатися терміном досягнення клінічної ста-
більності процесу – припинення порушень життєво важливих функцій 
організму (нормалізація ЧСС, частоти дихання, АТ, насичення крові 
киснем та температури тіла), а також здатність до прийому їжі й норма-
лізація мислення. За такого підходу АБТ має проводитися не менш ніж 
5 днів, незважаючи на те що клінічна стабільність може бути досягнута 
в більш ранні строки.

АБТ у хворих на НП в умовах стаціонару
Хворим І та ІІ груп, які госпіталізовані через соціальні обставини, 

призначають відповідну пероральну АБТ (табл. 7.3). Госпіталізованим 
у терапевтичне/пульмонологічне відділення хворим III групи необхідно 
призначати комбіновану АБТ із парентеральним уведенням переваж-
но захищеного амінопеніциліну (амоксицилін / клавуланова кислота, 
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ампіцилін/сульбактам) або цефалоспорину III покоління (цефотаксим, 
цефтріаксон) у поєднанні з макролідом. За відсутності порушень усмок-
тування в травному тракті перевагу віддають пероральному шляху вве-
дення макроліду (табл. 7.7). За неможливості прийому хворим препарату 
вибору чи відсутності ефекту, що пов’язано насамперед із продукцією 
GNEB β-лактамаз розширеного спектра дії, на другому етапі АБТ про-
довжують альтернативними засобами – фторхінолоном III-IV поколін-
ня чи поєднанням карбапенему (ертапенем) із макролідом (per os) або 
цефало спорину V покоління (цефтароліну) з макролідом (per os) [6]. 
АБТ в ідеалі має бути розпочата не пізніше ніж за 4 години після вста-
новлення діагнозу пневмонії.

Незважаючи на прогрес сучасної медицини, за даними деяких нещо-
давніх досліджень, у пацієнтів із тяжкою НП летальність у ВІТ у США 
та Західній Європі нерідко досягає 50 % [44, 45]. Одними з головних 
причин є затримка з госпіталізацією до ВІТ і початком ефективної 
АБТ, а також несвоєчасний початок респіраторної підтримки та ліку-
вання септичного шоку.

Пацієнти з пневмонією, котрі перебувають у тяжкому стані 
на  будь-якому етапі лікування (розвиток пневмонії, її прогресування, 
виникнення ускладнень або приєднання суперінфекції), потребують 
інтен сивної терапії, тому їх необхідно якнайшвидше переводити до ВІТ. 
Встановлення діагнозу тяжкої пневмонії (пневмонії з тяжким перебі-
гом) має спонукати до ведення пацієнта за принципами лікування не-
відкладного стану із застосуванням агресивної ресусцитації, і саме та-
кий підхід поліпшує результати терапії. Для лікування хворих IV групи, 
котрі не  мають факторів ризику інфікування P. aeruginosa, рекоменду-
ють внут рішньовенно вводити захищений амінопеніцилін (амоксици-
лін  /  клавуланова кислота, ампіцилін/сульбактам) або цефалоспорин 
IIІ  покоління (цефотаксим, цефтріаксон), або карбапенем (ертапенем), 
або цефалоспорин V покоління (цефтаролін) у поєднанні з макролідом. 
Як альтернативну терапію пропонують комбінацію фторхінолону ІIІ-
IV покоління з β-лактамом (табл. 7.7).

Для лікування хворих IV групи з наявністю факторів ризику інфіку-
вання P. aeruginosa необхідно призначати внутрішньовенно: антипсевдо-
монадний цефалоспорин III-IV покоління (цефтазидим, цефоперазон /
сульбактам, цефепім) у поєднанні з аміноглікозидом, або ципрофлокса-
цином, або левофлоксацином. Як альтернативну терапію в найтяж чо го 
контингенту пропонують карбапенем (іміпенем, або меропенем, або до-
рипенем) у  поєднанні з аміноглікозидом або ципрофлоксацином (лево-
флоксацином).
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Таблиця 7.7. АБТ у хворих на НП в умовах стаціонару [6]

Група хворих Можливий збудник Препарат вибору Альтернативний 
препарат

III група 
(госпіталізовані 
в терапевтичне 
відділення 
із середньо-
тяжким 
перебігом НП)

S. pneumoniae, 
H. influenzae, S. aureus, 
атипові збудники, 
GNEB,  респіраторні 
віруси

Парентеральне 
застосування (в/м, 
в/в): амінопеніцилін 
(переважно 
захищений) + 
макролід (per os) 
або цефалоспорин 
ІІІ покоління + 
макролід (per os)

Внутрішньовенне 
застосування: 
фторхінолон 
ІІІ-IV покоління 
чи карбапенем 
(ертапенем) + 
макролід (per os), 
або цефалоспорин 
V покоління 
(цефтаролін) + 
макролід (per os)

IV група 
(госпіталізовані 
у ВІТ із тяжким 
перебігом НП)

S. pneumoniae, 
Legionella spp.,  
H. influenzae,  
S. aureus,  
М. pneumoniae, GNEB,  
Pseudomonas spp.,  
респіраторні 
віруси, полімікробні 
асоціації

За відсутності 
факторів ризику 
інфікування  
P. aeruginosa – 
внутрішньовенне 
застосування: 
захищений 
амінопеніцилін + 
макролід,  
або цефалоспорин 
III покоління + 
макролід, 
або ертапенем + 
макролід,  
або цефтаролін + 
макролід

Внутрішньовенне 
застосування: 
фторхінолон 
III-IV покоління + 
β-лактам

За наявності 
факторів ризику 
інфікування 
P. aeruginosa  – 
внутрішньовенне 
застосування: 
цефалоспорин 
III-IV покоління 
(активний щодо 
синьогнійної 
палички) + 
аміноглікозид або 
ципрофлоксацин 
(левофлоксацин)

Внутрішньовенне 
застосування: 
карбапенем 
(іміпенем,  
або меропенем, 
або дорипенем) + 
аміноглікозид  
або 
ципрофлоксацин 
(левофлоксацин)
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За рекомендаціями американських експертів [11], у дорослих пацієн-
тів із нетяжким (середньотяжким) перебігом НП без факторів ризику 
MRSA та P. aeruginosa, котрі потребують госпіталізації в стаціонар, слід 
використовувати такі схеми АБТ:

• комбінована терапія β-лактамом (ампіцилін/сульбактам 1,5-3 г кож-
ні 6 годин, цефотаксим 1-2 г кожні 8 годин, цефтріаксон 1-2 г кожні 
24 годин або цефтаролін 0,6 г кожні 12 годин) і макролідом (азитроміцин 
0,5 г на день або кларитроміцин 0,5 г 2 рази на день (сильна рекоменда-
ція, висока якість доказів) або

• монотерапія респіраторним фторхінолоном (левофлоксацин 0,75 г 
на день, моксифлоксацин 0,4 г на день) (наполеглива рекомендація, 
висока якість доказів).

Третій варіант – для дорослих із НП, які мають протипоказання до за-
стосування макролідів і фторхінолонів:

• комбінована терапія β-лактамом (ампіцилін/сульбактам, цефотаксим, 
цефтаролін або цефтріаксон у дозах, які вказані вище) та доксицикліном 
по 0,1 г 2 рази на день (умовна рекомендація, низька якість доказів).

Для лікування в умовах стаціонару дорослих пацієнтів із тяжкою НП без 
факторів ризику інфікування MRSA чи P. aeruginosa експерти ATS/IDSA ре-
комендують (табл. 7.9) ті самі препарати й ті самі дози, що використову-
ють у хворих із нетяжким (середньотяжким) перебігом:

– β-лактам + макролід (сильна рекомендація, помірна якість доказів) або
– β-лактам + респіраторний фторхінолон (сильна рекомендація, 

низька якість доказів).
Комбінована терапія β-лактамом із макролідом і монотерапія респі-

ра  торним фторхінолоном загалом зіставні за ефективністю у хворих 
на НП, які потребують лікування в терапевтичному/пульмонологіч-
ному відділенні [46-52]. Водночас багато обсерваційних досліджень по-
казали, що монотерапія респіраторним фторхінолоном або комбінація 
β-лактаму й доксицикліну, котрі можуть застосовуватися за нетяжкого 
(середньо тяжкого) перебігу, не рекомендуються при тяжкій формі НП 
у зв’язку з недостатньою доказовою базою їх ефективності в цього кон-
тингенту [12, 53-55].

За результатами метааналізу досліджень, у які були включені понад 
3800 пацієнтів із НП і в яких порівнювали комбінації β-лактаму з макро-
лідом і комбінації β-лактаму з фторхінолоном (різних генерацій), вста-
новлено достовірні переваги щодо зниження летальності та тривалості 
госпіталізації на користь першої комбінації [56].

Отже, на сьогодні найсильнішою рекомендацією, що має високу 
якість доказових даних, у хворих на НП, які потребують госпіталізації 
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в стаціонар, є використання комбінованої терапії β-лактамом у поєдна-
ні з макролідом. Доцільність застосування макролідних антибіотиків у 
таких випадках вивчається з 1994 р. [57]. Так, L. M. Baddour і співавтори 
[58] у 2004 р. встановили, що в пацієнтів із тяжкою пневмококовою пнев-
монією застосування макроліду в комбінованому лікуванні було пов’я-
зано з нижчою 14-денною смертністю, незалежно від активності призна-
чених антибіотиків in vitro. У дослідженні за участю пацієнтів із тяжким 
сепсисом, причиною котрого була пневмонія, використання макроліду 
сприяє зниженню 30-денної та 90-денної смертності [54].

За даними I. Martin-Leeches і співавторів [55], у пацієнтів із НП, 
які перебували на ШВЛ, застосування комбінованої терапії (β-лактам/
макролід) асоціювалося з нижчою смертністю у ВІТ. Такий висновок 
зробили J. Okumura та співавтори [59], котрі вивчали ефективність 
комбінованої АБТ порівняно з монотерапією β-лактамом. У цьому до-
слідженні згідно з критеріями PSI в 75,3 % пацієнтів була діагностована 
НП тяжкого перебігу. В іншому дослідженні за участю пацієнтів із НП, 
які перебували у ВІТ, раннє призначення антибіотиків і застосування 
комбінованої терапії (макролід/β-лактам або хінолон/β-лактам) сприяло 
зниженню смертності. Проте через недостатній розмір вибірки не було 
виявлено відмінностей між комбінованою терапією макролід/β-лактам і 
хінолон/β-лактам [10].

В обсерваційному дослідженні за участю майже 10 тисяч пацієн-
тів із НП, які перебували в критичному стані, використання макролі-
дів було пов’язано зі значним відносним (на 18 %) та абсолютним (на 
3 %) зниженням смертності порівняно зі схемами, що не включали цей 
анти біотик [60]. Отримані результати, на думку авторів, дають змогу 
розглядати комбіновану АБТ (макролід/β-лактам) як препарати першої 
лінії (препарати вибору) в пацієнтів із НП, які перебувають у критич-
ному стані.

Чому ця комбінація антибіотиків працює ефективніше, ніж інші про-
тимікробні засоби, поки що остаточно невідомо. Потенційні пояснення 
такі: комбінована терапія успішніша завдяки активності проти атипових 
збудників або синергізму антибіотиків, які входять до неї. Слабкість пер-
шого можливого пояснення полягає в тому, що такі атипові патогени, як 
мікоплазми чи хламідофіли, у разі стаціонарної НП трапляються досить 
рідко, особливо за тяжкого перебігу захворювання та серед літніх осіб. 
Окрім того, використання фторхінолонів або тетрациклінів, які забезпе-
чують достатнє охоплення типових і атипових патогенів пневмонії, було 
би не менш ефективним, аніж комбінована терапія. Що стосується дру-
гого можливого пояснення, то синергізм між β-лактамом і макролідом 
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ніколи не був доведений у разі НП, що спричинена провідними збудни-
ками (S. pneumoniae та H. influenzae).

Найімовірнішим поясненням переваги комбінованої терапії є імуно-
модулювальна дія макролідних препаратів, зокрема порушення форму-
вання біоплівки, інгібування синтезу бактеріального білка, зниження 
утворення бактеріального токсину (наприклад, пневмолізину та стреп-
толізину), зменшення адгезії й рухливості бактерій [61]. Окрім того, 
макроліди зменшують хемотаксис нейтрофілів і накопичення запаль-
них клітин, посилюють фагоцитоз макрофагів і пригнічують секрецію 
прозапальних цитокінів [62]. Ці препарати здійснюють певний вплив на 
продукцію пневмококами пневмолізину, що формує пори та здатний ак-
тивувати запалення й індукувати некроз альвеолярних макрофагів [63-
66], які є важливими механізмами виникнення НП. Нарешті, макроліди 
можуть поліпшити мукоциліарний кліренс та інгібувати індуцибельний 
синтез оксиду азоту [62]. Доведено, що макролідні антибіотики можуть 
зменшувати секрецію IL-8, IL-6 і людського TNF, збільшуючи при цьому 
дегрануляцію нейтрофілів. Згодом було отримано дані, що свідчили про 
зменшення окислювального вибуху та збільшення апоптозу [67, 68].

Усі ці результати отримано тоді, коли спостерігався величезний інте-
рес багатьох фахівців до вивчення механізмів запальної реакції, пов’я-
заної з НП. Спрощений опис процесу включає розпізнавання сторонніх 
білкових комплексів, які належать мікробним патогенам, за toll-подіб-
ними та IL-1-рецепторами, що призводять до утворення цитокінів ран-
ньої відповіді, котрі стимулюють чинники транскрипції для вироблення 
прозапальних, а потім і протизапальних медіаторів. Ця система працює, 
адже прозапальні цитокіни повинні функціонувати досить довго, щоби 
знищити інвазивні мікроорганізми, та протидіяти протизапальним 
цитокінам, щоби не виникало «побічного пошкодження» тканин, які 
оточують зону інфікування [69].

Запропоновані ефекти макролідів добре узгоджуються з цими концеп-
ціями та стимулюють подальші дослідження стосовно того, які інші моди-
фікатори можуть відігравати потенційно корисну роль у терапії пневмонії. 
Досі найвивченішими засобами були КС. Тип використовуваного КС, його 
дозування та тривалість застосування значно варіювали від дослідження 
до дослідження, як і вид пацієнтів, які вивчалися, а також контроль тяж-
кості захворювання й супутньої патології. Хоча теоретично це цікаво, але 
не було отримано результатів, які дають змогу припустити суттєву пози-
тивну роль цих препаратів у лікуванні хворих на НП [69].

Дослідження запальної відповіді при НП пропонує потенціал майбутніх 
втручань, які можуть виявитися корисними. Вони поки що пере бувають 



210 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

на ранніх стадіях розробки, тому багато чого залишається невідомим, 
найперше – як і коли можна використати імунну модуляцію у хворих на 
цю недугу.

J. A. Kellum і співавтори [70] дослідили рівні TNF та IL-6 як прозапаль-
них цитокінів, а також IL-10 як протизапального цитокіну в 1886 пацієн-
тів із НП та тяжким сепсисом. Отримані результати показали, що по-
передні погляди на імуномодуляцію, можливо, були спрощені. Автори 
зазначили, що підвищення цитокінів не було універсальним. Як про-, 
так і протизапальні цитокіни, мабуть, досягали піку в перший день 
обсте ження, а підвищення рівнів цитокінів тривало довше, ніж клінічні 
симптоми.

Отже, імуномодулювальний вплив макролідів на перебіг НП є до-
сить істотним, але причини та механізми його потребують подальшого 
вивчення.

Згідно з рекомендаціями T. M. File [4], за підозри на інфікування MRSA 
у хворих на НП, які потребують госпіталізації до ВІТ, емпірична терапія 
має проводитися за наявності таких чинників: скупчення грампозитив-
них коків у мазках мокротиння, забарвлених за Грамом, відома колоні-
зація / попереднє виділення з респіраторних зразків MRSA чи фактори 
ризику для колонізації MRSA (наприклад, термінальна стадія захворю-
вання нирок, контакт з учасниками спортивних змагань, використання 
ін’єкційних наркотиків, погані умови проживання, статеві контакти між 
чоловіками), недавнє грипоподібне захворювання, протимікробна те-
рапія (особливо з використанням фторхінолону) протягом попередніх 
3 місяців, абсцедувальна пневмонія або емпієма. Для госпіталізованих 
у терапевтичне/пульмонологічне відділення за наявності цих факторів 
ризику інфікування MRSA необхідність емпіричного застосування 
відповідних антибіотиків має визначатися з огляду на місцеву розповсю-
дженість збудника та загальну клінічну оцінку.

Для лікування НП, можливою причиною котрої є MRSA, в емпірич-
ні схеми варто включати ванкоміцин (15 мг/кг внутрішньовенно кожні 
12 годин, доза корегується до мінімального рівня 15-20 мкг/мл і відповід-
но до стану функції нирок; за тяжкого перебігу – навантажувальна доза 
25-30 мг/кг) або лінезолід (600 мг внутрішньовенно кожні 12 годин).

У всіх пацієнтів, які отримували емпіричне лікування можливої ін-
фекції, спричиненої MRSA, потрібно швидко отримати результати до-
слідження назального змиву на наявність цього патогену за допомогою 
ПЛР на додаток до бактеріоскопії мазка мокротиння та посіву респіра-
торного зразка на поживні середовища [11, 71]. Коли досягнута стабілі-
зація чи покращення стану хворого й у разі негативних результатів ПЛР 
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та/або забарвлення мазків мокротиння за Грамом, охоплення MRSA 
зазвичай може бути припинене.

У пацієнтів, які можуть бути інфіковані P. aeruginosa чи іншими грам-
негативними патогенами, що не охоплені стандартними схемами ліку-
вання НП (особливо у хворих зі структурними змінами легень, зокрема 
бронхоектазіями, ХОЗЛ, частим застосуванням протимікробних засобів 
або КС, а також із наявністю скупчень грамнегативних паличок у маз-
ку мокротиння, забарвленого за Грамом), також слід використовувати 
емпіричну терапію, що включає засоби, ефективні проти S. pneumoniae, 
P. aeruginosa та Legionella spp. Однак якщо надалі P. aeruginosa чи інший 
стійкий грамнегативний патоген не був ізольований, то продовжувати 
застосування відповідних антибіотиків немає потреби. Прийнятні схеми 
лікування цього контингенту хворих включають комбінації антипсевдо-
монадного/антипневмококового β-лактамного антибіотика й анти-
псевдомонадного/антилегіонельозного фторхінолону, наприклад:

• піперацилін/тазобактам (4,5 г кожні 6 годин) або
• іміпенем (500 мг кожні 6 годин) або
• меропенем (1 г кожні 8 годин) або
• цефепім (2 г кожні 8 годин) або
• цефтазидим (2 г кожні 8 годин; активність цього антибіотика щодо 

пневмококів обмеженіша, ніж у препаратів, наведених вище)
плюс
• ципрофлоксацин (400 мг кожні 8 годин) або
• левофлоксацин (750 мг на день).
Доза левофлоксацину є однаковою при внутрішньовенному та пер-

оральному введенні, тоді як доза перорального ципрофлоксацину стано-
вить 750 мг 2 рази на день.

Схожі рекомендації було надано експертами ATS/IDSA [11], котрі 
вважають, що емпіричну АБТ потрібно проводити за наявності таких 
факто рів ризику інфікування MRSA чи P. aeruginosa, як попереднє виді-
лення з респіраторних зразків цих збудників у разі нетяжкого (середньо-
тяжкого) перебігу НП, а також за наявності будь-яких факторів ризику 
MRSA чи P. aeruginosa в разі тяжкого перебігу (табл. 7.8).

Для MRSA:
– ванкоміцин (15 мг/кг кожні 12 годин) або
– лінезолід (0,6 г кожні 12 годин).
Для P. aeruginosa:
– піперацилін/тазобактам (4,5 г кожні 6 годин);
– цефепім (2 г кожні 8 годин);
– цефтазидим (2 г кожні 8 годин);
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– азтреонам (2 г кожні 8 годин);
– меропенем (1 г кожні 8 годин);
– іміпенем (0,5 г кожні 6 годин).
Зважаючи на практичну відсутність в Україні штамів CAMRSA в по-

залікарняних умовах, призначати емпірично у хворих на НП антибіоти-
ки з активністю проти цього збудника немає потреби. Крім того, відсутні 
повідомлення про роль P. aeruginosa у виникненні НП легкого та серед-
ньотяжкого перебігу, у зв’язку з чим відповідні антибактеріальні засоби 
варто призначати лише в пацієнтів із тяжким перебігом захворювання 
за наявності факторів ризику інфікування цим патогеном [6].

Критерії ефективності АБТ
Ефективність АБТ із використанням препаратів першого ряду необхід-

но оцінювати через 48-72 години від початку лікування. Основними кри-
теріями дієвості є зменшення проявів інтоксикації та зниження темпера-
тури тіла, відсутність ознак ДН і покращення лабораторних показників 
(зниження лейкоцитозу, рівня PCT). За позитивної динаміки призначену 
АБТ продовжують. Якщо в пацієнта зберігаються лихоманка й інтоксика-
ція чи симптоматика прогресує, то лікування вважають неефективним і 
необхідною є корекція АБТ. Потрібно додатково обстежити хворого для 
уточнення діагнозу чи виявлення можливих ускладнень пневмонії.

За можливості ідентифікації збудника НП упродовж 24-72 годин за до-
помогою надійних мікробіологічних методів у хворих, які потребують гос-
піталізації, застосовують деескалаційну АБТ проти визначеного патогену 
з метою запобігання надмірного використання антибіотиків [4].

Патогенспецифічна протимікробна терапія для визначених збудників 
НП у стаціонарних хворих підсумована в таблиці 7.9.

Щодо термінів клінічної відповіді на ефективну АБТ у хворих на НП, 
які потребують госпіталізації, мають місце такі спостереження:

• у проспективному багатоцентровому когортному дослідженні за 
участю 686 дорослих, які були госпіталізовані в стаціонар із приводу 
НП, середній час зниження температури тіла з 38,3 ºC до субфебрильних 
значень становив 2 дні, а з 37,8 до 37,2 ºC – 3 дні [72]. Проте зниження 
температури тіла в пацієнтів із дольовою (крупозною) пневмонією може 
тривати ≥ 3 дні;

• у проспективному багатоцентровому дослідженні за участю 1424 па-
цієнтів, госпіталізованих із НП, середній час до стабілізації стану (про що 
свідчило зниження температури тіла, ЧСС < 100/хв, частота дихання < 24/хв, 
систолічний АТ ≥ 90 мм рт. ст. і насичення крові киснем ≥ 90 % для пацієнтів, 
які не отримували попередньо кисень у домашніх умовах), становив 4 дні [73].
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Таблиця 7.9. Рекомендована АБТ у хворих на НП визначеної етіології [4]
Збудник АБП вибору Альтернативні АБП

S. pneumoniae
пеніциліночутливі 
штами; 
МІК < 2 мкг/мл

Пеніцилін G, амоксицилін Макролід, цефалоспорини 
перорально (цефуроксиму 
аксетил, цефпрозил, 
цефуроксим, цефдинір, 
цефдиторен) або 
парентерально 
(цефуроксим, цефтріаксон, 
цефотаксим), кліндаміцин, 
доксициклін, 
респіраторний фторхінолон

пеніцилінорезистентні 
штами; 
МІК ≥ 2 мкг/мл

Антибіотики, до котрих 
чутливий збудник, 
включаючи цефотаксим, 
цефтріаксон, респіраторний 
фторхінолон

H. influenzae
β-лактамазонегативні Амоксицилін Фторхінолон, 

доксициклін, азитроміцин, 
кларитроміцин

β-лактамазопозитивні Цефалоспорин 
II-III покоління, 
амоксицилін/клавуланат

M. pneumoniae,  
C. pneumoniae

Макролід, тетрациклін Респіраторний фторхінолон

Legionella spp. Фторхінолон, азитроміцин Доксициклін
C. psittaci Тетрациклін Макролід
C. burnetii Тетрациклін Макролід
Francisella tularensis Доксициклін Гентаміцин, стрептоміцин
Yersinia pestis Стрептоміцин, гентаміцин Доксициклін, фторхінолон
Представники родини 
Enterobacterales

Цефалоспорин III покоління, 
карбапенемΔ (препарат 
вибору, якщо збудник 
продукує β-лактамази 
розширеного спектра дії)

Інгібіторозахищені 
пеніциліни◊, фторхінолон

P. aeruginosa Антисиньогнійний 
β-лактам§ + ципрофлок-
сацин, левофлоксацин¥ або 
аміноглікозид)

Аміноглікозид + 
ципрофлоксацин 
або левофлоксацин¥)

Burkholderia pseudomallei Карбапенем, цефтазидим Фторхінолон, TMP-SMX
Acinetobacter spp. Карбапенем Цефалоспорин/аміноглікозид, 

ампіцилін/сульбактам, 
колістин
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Хоча клінічна відповідь на АБТ спостерігається відносно швидко, час 
для усунення всіх симптомів і рентгенологічних змін є значно трива-
лішим (табл. 7.10). Наприклад, у разі пневмококової пневмонії кашель 
зазвичай минає впродовж 8 днів, а аускультативні прояви зникають за 
3 тижні. Крім того, у 87 % стаціонарних хворих на НП упродовж 30 днів 
зберігається принаймні один симптом, пов’язаний із пневмонією (втома, 
кашель із мокротинням або без, задишка, біль у грудях).

Позитивна рентгенологічна динаміка зазвичай відстає від клінічної 
відповіді [41, 77, 78]. Ця закономірність знайшла підтвердження в прос-
пективному багатоцентровому дослідженні за участю 288 пацієнтів, госпі-
талізованих у стаціонар із тяжкою формою НП. Хворих спостерігали 

S. aureus
метициліночутливі Антистафілококовий 

пеніцилін‡
Цефазолін, кліндаміцин

метициліно-
резистентні

Ванкоміцин або лінезолід TMP-SMX

Анаероби Інгібіторозахищені 
пеніциліни◊, кліндаміцин

Карбапенем

Вірус грипу Озельтамівір Занамівір, пірамівір
Мікобактерії 
туберкульозу

Ізоніазид + рифампіцин + 
етамбутол + піразинамід

Залежить від чутливості 
збудника

Coccidioides spp. За неускладненої інфекції 
в імунокомпетентної особи 
зазвичай терапія 
не потрібна; в інших 
випадках – ітраконазол, 
флуконазол

Амфотерицин В

Гістоплазмоз Ітраконазол Амфотерицин В
Бластомікоз Ітраконазол Амфотерицин В
Примітки: Δ іміпенем/циластатин, меропенем, ертапенем; ◊ піперацилін/тазобактам, 
ампіцилін/сульбактам, амоксицилін/клавуланат, амоксицилін/сульбактам; § цефтазидим, 
цефепім, азтреонам, іміпенем, меропенем; ¥ 750 мг на день; ‡ оксацилін. 

Таблиця 7.10. Звичайна тривалість клінічних проявів у процесі лікування 
хворих на НП [74-76]

Клінічні прояви Тривалість (днів)
Тахікардія та гіпотензія 2
Лихоманка, тахіпное та гіпоксія 3
Кашель 4
Слабкість/утома 14
Інфільтрати на рентгенограмі грудної клітки 30
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впродовж 28 днів, за допомогою рентгенологічної візуалізації оцінювали 
терміни розсмоктування запальних інфільтративних змін у легенях [41]. 
У цьому дослідженні було отримано такі результати:

• на 7-й день у 56 % пацієнтів відзначали клінічне покращення й тіль-
ки у 25 % розсмоктувалися рентгенологічні зміни в легенях;

• на 28-й день 78 % хворих на НП досягали клінічного виліковування, 
проте лише в 53 % зникали рентгенологічні прояви захворювання;

• затримка з розрішенням патологічних змін була незалежно пов’яза-
на з мультилобарною інфільтрацією в легенях.

В інших дослідженнях терміни рентгенологічного розрішення пнев-
монії варіювали залежно від віку пацієнта та наявності супутнього за-
хворювання легень [77, 78].

Тривалість АБТ
Дотепер відсутні доказові дані щодо оптимальної тривалості терапії 

в пацієнтів із НП. Керівна концепція з цього приводу полягає в необ-
хідності «лікувати достатньо довго, щоби знищити патоген і запобіг-
ти рецидиву, але недостатньо довго, щоби розвинулася резистентність 
збудників захворювання» [79]. Упродовж багатьох років це визначення 
трактувалось як 5-7, 7-10 або 10-14 днів.

Важливі уточнення зробили Е. А. Halm і співавтори [72]. Було вста-
новлено, що час до стабілізації стану пацієнта – 2–3 дні, проте різні 
чинники, пов’язані з макроорганізмом (імунний статус, супутні захво-
рювання, основне захворювання легень), а також клінічною картиною 
захворювання й особливостями етіологічного патогену (його вірулент-
ність, розмір інокуляту, чутливість до АБТ), імовірно, впливатимуть на 
термін відновлення діяльності життєвих функцій хворого [72].

R. Menedez і співавтори [73] в серії спостережень доповнили інфор-
мацію про чинники, що впливають на відновлення показників діяль-
ності життєвих функцій макроорганізму. Попри те що середній час до 
їх стабілізації становив 4 дні, безліч факторів, включаючи супутні за-
хворювання, тяжкість пневмонії, особливості етіологічного мікроорга-
нізму, рентгенологічні прояви захворювання та наявність ускладнень, 
зменшувала кількість пацієнтів, які досягли клінічної стабільності 
впродовж 4 днів.

Результати цих досліджень дали змогу запропонувати раціональний 
і заснований на фактичних даних підхід до тривалості АБТ у хворих на 
НП. Хоча термін застосування антибіотиків для кожного пацієнта необ-
хідно індивідуалізувати залежно від чинників, пов’язаних з анамнезом, 
клінічними проявами та фізіологічними порушеннями, спричиненими 
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захворюванням, попередня практика лікування тривалістю від 10 до 
14  днів, незважаючи ні на що, врешті-решт була замінена на коротші 
курси.

Вибір оптимальної тривалості АБТ у пацієнтів із середньотяжкою НП 
залежить від різних чинників – віку, супутніх захворювань, наявності 
ускладнень, швидкості відповіді на стартову АБТ, характеристик при-
значеного антибіотика та збудників, які є причиною пневмонії.

У пацієнтів із середньотяжким перебігом протимікробна терапія може 
бути завершена після досягнення стійкої нормалізації температури тіла 
протягом 2-3 днів. У таких випадках тривалість лікування становить за-
звичай близько 7 днів. За умови вдалого вибору антибіотика й отримання 
клінічного ефекту протягом 48-72 годин на сьогодні існує чітка тенденція 
до скорочення емпіричної АБТ. У хворих на НП із тяжким перебігом і не-
встановленою етіологією тривалість АБТ становить 7-10 днів.

У разі отримання клінічних або епідеміологічних даних, які свідчать 
про мікоплазмену чи хламідійну етіологію захворювання, тривалість 
протимікробної терапії становить у середньому 10-14 днів.

При лікуванні хворих на НП стафілококової етіології чи зумовленої 
GNEB або синьогнійною паличкою рекомендують проведення трива-
лішої АБТ – 7-10, а іноді до 14 днів (за наявності бактеріємії чи приєд-
нання нового збудника – суперінфекції). АБТ у пацієнтів із НП легіо-
нельозної етіології має тривати 7-14 днів. Однак у разі ускладненого 
перебігу НП, наявності позалегеневих вогнищ інфекції та повільної 
відповіді на лікування термін застосування антибіотиків визначають 
індивідуально.

Продовження АБТ і перебування в стаціонарі при збереженні окремих 
клініко-рентгенологічних або лабораторних ознак захворювання не завж-
ди доцільне (табл. 7.6). У більшості випадків ці симптоми НП зникають 
самостійно чи під впливом симптоматичного лікування. Тривалий суб-
фебрилітет не є ознакою бактеріальної інфекції, а радше являє собою 
прояв постінфекційної астенії.

Ступенева АБТ
Ступенева (ступінчаста) АБТ передбачає двоетапне застосування ан-

тибіотиків: на початку лікування парентеральне введення з наступним 
переходом на пероральний прийом одразу після покращення клінічного 
стану пацієнта, стабілізації гемодинаміки, можливості застосування 
пероральних препаратів і нормалізації функціонування шлунково-киш-
кового тракту [4]. Перевагами ступеневої терапії є зменшення тривалості 
парентерального введення антибіотиків, що забезпечує значне зниження 
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вартості лікування та тривалості перебування пацієнта в стаціонарі при 
збереженні високої клінічної ефективності. Перехід із парентерального 
на пероральний прийом антибіотика слід застосовувати за таких умов:

• зниження температури тіла (< 37,5 ºC) при двох вимірюваннях з ін-
тервалом 8 годин;

• зменшення вираженості задишки;
• відсутність порушень свідомості;
• частота дихання < 24 за 1 хвилину;
• ЧСС < 100 за 1 хвилину;
• систолічний АТ > 90 мм рт. ст.;
• SpO2 > 90 % або PaO2 > 60 мм рт. ст. (артеріальна кров);
• відсутність порушень усмоктування в травному тракті;
• згода пацієнта на пероральний прийом антибіотика.
Здебільшого можливість переходу на пероральне використання анти-

біотика з’являється через 2-4 дні від початку лікування.
При проведенні ступеневої терапії перевагу віддають АБП, що ма-

ють дві лікарські форми – як для парентерального введення, так і для 
застосування per os (табл. 7.11). Проте для прийому всередину можливе 
призначення антибіотиків інших груп, які мають подібні протимікробні 
властивості й однаковий рівень набутої резистентності.

Обраний препарат має характеризуватися високою біодоступністю, не 
взаємодіяти з іншими засобами, добре переноситися, мати тривалий пе-
ріод напіввиведення й оптимальну вартість курсу лікування. Якщо збуд-
ник НП у хворих, які потребують госпіталізації, був ідентифікований, 
вибір перорального антибіотика має здійснюватися на підставі чутливос-
ті визначеного патогену до цих лікарських засобів (табл. 7.9). За відсут-
ності даних стосовно збудника захворювання для пероральної терапії за-
стосовується зазвичай той самий антибіотик, що й для парентерального 
введення, чи препарат того самого класу антибіотиків. Якщо з якісно-
го зразка мокротиння не були виділені такі мікроорганізми, як S. aureus, 
Pseudomonas spp. або стійка до антибіотиків грамнегативна паличка, про-
довжувати емпіричну пероральну АБТ проти цих патогенів не потрібно [4].

Вибір перорального режиму залежить і від наявності факторів ри-
зику (вік > 65 років; використання протягом 3-6 місяців β-лактамних, 
макролідних або фторхінолонових антибіотиків; алкоголізм; супутні 
захворювання; імуносупресивна хвороба чи терапія; контакт із дити-
ною, котра відвідує дитячий садок; попередня госпіталізація в стаціонар
або перебування в закладах тривалого нагляду), виникнення НП унаслі-
док інфікування DRSP, а також від початкового режиму внутрішньовен-
ної АБТ:
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• у пацієнтів, яких лікують внутрішньовенною комбінацією β-лактаму 
та макроліду й у яких є ймовірність того, що захворювання спричинено 
DRSP, β-лактамний антибіотик замінюють високою дозою амоксициліну 
(1 г per os 3 рази на день) для завершення курсу терапії. Коли відсутні фак-
тори ризику DRSP, амоксицилін можна призначати в дозі 500 мг перораль-
но 3 рази на день або 875 мг перорально 2 рази на день. Пацієн там, які вже 
отримали 1,5 г азитроміцину й у яких не ідентифікована L. pneumophila, 
продовжувати пероральний прийом антибіотиків проти атипових збуд-
ників немає потреби. І навпаки: в разі неотримання пацієн том сумарно 

Таблиця 7.11. АБП, які використовують для проведення ступеневої терапії 
у хворих на НП

Оптимальний препарат 
для в/в чи в/м уведення

Оптимальний препарат 
для прийому всередину

Альтернативний 
препарат для прийому 

всередину
Фторхінолони
Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин* Офлоксацин
Левофлоксацин Левофлоксацин β-лактам + макролід
Моксифлоксацин Моксифлоксацин β-лактам + макролід
β-лактами
Ампіцилін Амоксицилін Амоксицилін/клавуланат
Амоксицилін/клавуланат Амоксицилін/клавуланат Цефуроксиму аксетил

Цефтріаксон або 
цефотаксим Амоксицилін/клавуланат

Левофлоксацин, 
моксифлоксацин, 
цефіксим або цефтибутен

Цефтазидим Цефдиторен Моксифлоксацин
Ертапенем, іміпенем, 
меропенем, дорипенем Цефдиторен Моксифлоксацин, 

геміфлоксацин
Макроліди
Азитроміцин Азитроміцин Кларитроміцин

Еритроміцин Еритроміцин

Азитроміцин, 
кларитроміцин, 
левофлоксацин або 
моксифлоксацин

Тетрацикліни

Доксициклін Доксициклін Макролід або 
левофлоксацин

Оксазолідинони
Лінезолід Лінезолід Ванкоміцин
Лінкозаміди

Кліндаміцин Кліндаміцин Метронідазол + β-лактам, 
моксифлоксацин

Примітка: * не рекомендується застосовувати, якщо передбачуваний збудник – S. pneumoniae.
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1,5  г азитроміцину потрібно продовжувати пероральне застосування 
амоксициліну в сполученні з макролідом або доксицикліном [4]. Альтер-
нативою за відсутності факторів ризику DRSP є пероральне призначення 
тільки макроліду чи доксицикліну для завершення курсу АБТ;

• пацієнти, котрі спочатку отримували респіраторний фторхінолон 
внутрішньовенно, мають можливість перейти на пероральну форму 
того самого антибіотика (наприклад, левофлоксацин 750 мг 1 раз на день 
або моксифлоксацин 400 мг 1 раз на день) для продовження курсу АБТ.

У двох проспективних обсерваційних дослідженнях за участю 
253 хворих на НП, які потребували госпіталізації, оцінювався клінічний 
ефект раннього переведення з внутрішньовенної на пероральну АБТ [80, 
81]. Пацієнти мали відповідати таким критеріям: зниження температу-
ри тіла, поліпшення дихальної функції, зменшення кількості лейкоцитів 
і нормальна абсорбція шлунково-кишкового тракту. Тільки у 2 пацієнтів 
із числа включених у дослідження лікування було неефективним. Окрім 
того, спостерігався високий рівень задоволеності пацієнтів [81].

Аналогічні результати відзначено в багатоцентровому рандомізова-
ному дослідженні, проведеному в Нідерландах [82]. До нього ввійшли 
265 пацієнтів із НП (середній вік – 70 років), які потребували госпіталіза-
ції до ВІТ і яких спочатку лікували внутрішньовенними антибіотиками 
впродовж 3 днів, а потім, коли вони досягали клінічної стабільності, пе-
реводили чи на пероральні антибіотики для завершення загального кур-
су 10-денної терапії, чи на стандартну 7-денну схему прийому внутріш-
ньовенних антибіотиків. Не було встановлено відмінностей у 28-денній 
смертності (4 % проти 2 % відповідно) чи частоті клінічної ефективнос-
ті (83 % проти 85 %), тоді як тривалість перебування в стаціонарі була 
меншою в разі застосування ступеневої АБТ у середньому на 1,9 дня 
(9,6 проти 11,5 дня відповідно).

В іншому рандомізованому дослідженні взяли участь 401 дорос-
лий із НП, які потребували госпіталізації. Аналізували та порівнювали 
зі звичайним лікуванням трьохетапний критичний шлях, який включав 
ранню мобілізацію та використання об’єктивних критеріїв для переходу 
на пер оральну АБТ і прийняття рішення про виписку з лікарні [83]. Вста-
новлено, що середня тривалість перебування в стаціонарі була значно 
меншою в пацієнтів, яким призначався триступінчатий шлях (3,9 про-
ти 6 днів відповідно). Середня тривалість внутрішньовенного введення 
антибіотиків була також значно меншою в пацієнтів, яким було призна-
чено триступеневий шлях (2 проти 4 днів відповідно). У значно більшої 
кількості хворих, які отримували звичайне лікування, відзначалися 
побічні реакції на ліки (16 % проти 4,5 % відповідно). Водночас не було 



221

РОЗДІЛ VII

виявлено суттєвих розбіжностей у швидкості реадмісії, рівнях леталь-
ності чи задоволеності пацієнтів лікуванням.

Отже, до переваг ступеневої терапії можна віднести зменшення три-
валості парентерального введення антибіотиків, що забезпечує значне 
зниження частоти виникнення побічних реакцій і вартості лікування, 
а також тривалості перебування пацієнта в стаціонарі при збереженні 
високої клінічної ефективності (рис. 7.1).

Тривалість перебування в стаціонарі
Виписувати хворого на НП зі стаціонару доцільно після досягнення 

клінічної стабілізації, за можливості прийому ліків per os, відсутності інших 
медичних проблем, наявності умов лікуватися амбулаторно. Рання виписка, 
що заснована на клінічній стабільності та критеріях переходу на перораль-
ну АБТ, покликана знизити непотрібні витрати на лікування в лікарні 
та пов’язані з лікарнею ризики, включаючи ятрогенні ускладнення й підви-
щений ризик виникнення стійкості до протимікробних препаратів.

Важливість клінічної стабільності під час виписки була проілюстро-
вана в проспективному обсерваційному дослідженні 373 ізраїльських 
пацієнтів, виписаних із діагнозом НП [84]. В останній день госпіталізації 
було оцінено сім параметрів нестабільності (температура тіла > 37,8 ºC, 
частота дихання > 24/хв, ЧСС > 100/хв, систолічний АТ ≤ 90 мм рт. ст., 
насичення крові киснем < 90  % при диханні повітрям у приміщенні, 
неможливість отримувати пероральну їжу та зміна психічного статусу 
від початкового рівня). 

Через 60 днів пацієнти принаймні з одним параметром нестабільності 
при виписці мали значно вищу ймовірність смерті чи потреби в повторній 
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госпіталізації в стаціонар, аніж пацієнти без параметрів нестабільності 
(смертність – 14,6 % проти 2,1 %, повторна госпіталізація – 14,6 % проти 
6,5 %).

Декілька досліджень показали, що немає необхідності спостеріга-
ти за  стабільними пацієнтами впродовж ночі після переходу з внут-
рішньовенної терапії на пероральну, хоча такий підхід є звичайною 
практикою [85, 86]. Приміром, у ретроспективному огляді бази даних 
Національного проєкту з пневмонії, розробленому в рамках програми 
Medicare (США), порівнювали результати в пацієнтів, госпіталізова-
них із приводу НП, яких не спостерігали (n = 2536) і яких спостерігали 
(n = 2712) впродовж ночі після переходу на пероральну терапію [86]. 
Було зроблено такі висновки:

 • не було суттєвої різниці щодо частоти повторної госпіталізації паці-
єнтів протягом 14-денного  спостереження (7,8 % проти 7,2  %); 

• немає значної різниці в 30-денній смертності (5,1 % проти 4,4 %).
Отже, тривалість перебування хворого на НП у стаціонарі залежить 

від багатьох чинників і в кожному конкретному випадку має визнача-
тися індивідуально. Пацієнти, котрі були виписані з лікарні з діагно-
зом НП, повинні відвідати сімейного лікаря впродовж першого тижня. 
Крім того, часто потрібний пізніший візит для оцінки розсмоктування 
пневмонії.

Серед пацієнтів із НП нерідко відзначаються випадки повторної гос-
піталізації в стаціонар із різних причин. Фактори ризику проаналізо-
вано в багатоцентровому рандомізованому дослідженні [87], до котро-
го включили 577 виписаних із лікарні пацієнтів із НП, 70 (12 %) з яких 
повторно госпіталізували протягом 30 днів. У більшості випадків (74 %) 
повторне перебування в стаціонарі було пов’язано із супутньою пато-
логією (переважно серцево-судинною, легеневою чи неврологічною), 
а у 20 % – із пневмонією.

В аналогічному дослідженні [88], проведеному в одному клінічно    му 
центрі, обстежено 1117 пацієнтів із НП. Були повторно госпіталізова-
ні в стаціонар протягом 30 днів після виписки 81 (7 %) хворий, з яких 
29 (35,8 %) – через причини, пов’язані з пневмонією, а 52 (64,2 %) – через 
інші причини. Факторами ризику повторної госпіталізації, асоційо ваної 
з НП, були початкова неефективність лікування й один або декілька 
показників нестабільності стану при виписці зі стаціонару (наприклад, 
параметри життєдіяльності або оксигенації). Чинниками ризику по-
вторних госпіталізацій, не пов’язаних із пневмонією, були вік ≥ 65 ро ків 
і декомпенсовані супутні захворювання (найчастіше серцеві чи ле-
геневі).
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7.2. ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ
       ПНЕВМОНІЮ
Респіраторна підтримка
Адекватна респіраторна підтримка – дуже важливий компонент ліку-

вання хворих на НП за наявності ДН [89, 90]. Вона показана всім пацієн-
там із НП при РаО2 < 60 мм рт. ст. або SрO2 < 90 % (при диханні кімнатним 
повітрям). Головним завданням є забезпечення нормальної оксигенації 
організму, оскільки виражена гіпоксія має потенційно небезпечні наслід-
ки. Оптимальною є підтримка SрO2 у межах 90-95 % або PaO2 – у межах 
60-70 мм рт. ст. [91]. Єдиних показань і критеріїв для проведення респіра-
торної підтримки не існує, проте деякі автори [92-94] наводять умовні ре-
комендації щодо вибору певних методів залежно від показника PaO2/FiO2:

• 400-300 мм рт. ст. – оксигенотерапія;
• 300-200 мм рт. ст. – НІВЛ;
• 200-100 мм рт. ст. – інвазивна вентиляція легень;
• < 100 мм рт. ст. – інвазивна вентиляція з високим ПТНВ, ЕКМО.
За ступенем ефективності й інвазивності/складності методи оксиге-

нації можна розташувати в такій послідовності: інгаляція кисню через 
лицьову маску чи носові канюлі (помірні концентрації кисню) → інгаля-
ція кисню через лицьову маску, приєднану до мішка-резервуара (високі 
концентрації кисню) → інгаляція кисню через спеціальні носові канюлі 
з високим потоком (високі концентрації кисню) → неінвазивна вентиля-
ція (через маску) з постійним високим потоком або безперервним пози-
тивним тиском → неінвазивна вентиляція в режимі підтримки тиском 
(з інспіраторним та експіраторним тригерами, а також компенсацією 
витоків) → інвазивна допоміжна чи допоміжно-контрольована вентиля-
ція → інвазивна контрольована вентиляція з максимальною адаптацією 
пацієнта до респіратора (глибока аналгоседація ± міорелаксація). Арсе-
нал засобів оксигенотерапії та респіраторної підтримки дуже широкий, 
а деякі з методів потребують сучасного обладнання (канюлі, маски, кріп-
лення для них, респіратори, витратні матеріали, такі як фільтри тощо), 
а також відповідних знань і практичних навичок. Оскільки оснащення
та можливість придбання витратних матеріалів у різних ВІТ можуть 
значно відрізнятися, вибір методів залежить від цих факторів. У кож-
ній лікарні варто прописати свій локальний протокол респіраторної 
підтримки залежно від тяжкості стану пацієнта, наявності відповідної 
апаратури та її доступності (наприклад, у період епідемій) та інших 
факторів.

Оксигенотерапія виконується з використанням простої носової мас-
ки (FiO2 – 45-50 %) або маски з мішком-резервуаром (FiO2 – 75-90 %).



224 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

Її починають із середньої швидкості потоку (5 л/хв), за необхідності 
збільшуючи до 10-12 л/хв [91].

Якщо хворі з помірними порушеннями оксигенації (PaO2/FiO2 – 
300-200 мм рт. ст.) ще не потребують інвазивної респіраторної підтрим-
ки, а звичайна оксигенотерапія вже не достатньо ефективна, то може 
бути використана, крім НІВЛ, інгаляція кисню з високим потоком через 
спеціальні носові канюлі [92]. Такий вид оксигенотерапії завдяки швид-
кості потоку газової суміші (близько 40-60 л/хв), що перевищує піковий 
інспіраторний потік пацієнта, доставляє в дихальні шляхи киснево- 
повітряну суміш із постійним значенням FiO2, яка оптимально кондиці-
йована (тобто зволожена та підігріта) [93].

У декількох рандомізованих контрольованих дослідженнях проде-
монстровано, що в пацієнтів із гіпоксемічною ДН, у тому числі внаслідок 
тяжкої НП, високопотокова киснетерапія через носові канюлі порівняно 
зі звичайною киснетерапією за допомогою лицьових масок забезпечує 
вищі показники РаО2/FіO2, при цьому зменшуючи дискомфорт, пов’яза-
ний з інтерфейсом і сухістю дихальних шляхів [93, 94]. Високопоточна 
киснетерапія також асоційована з меншим числом таких несприятливих 
подій, як десатурація й реінтубація, зниженням потреби в будь-яких 
інших методах респіраторної підтримки.

Якщо цільові параметри оксигенації не досягаються чи їх досягнення 
супроводжується наростанням респіраторного ацидозу та вираженою 
роботою дихальної мускулатури, слід розглянути питання щодо призна-
чення інвазивної вентиляції легень [89, 90]. Оксигенотерапія не має ви-
користовуватися замість інших методів респіраторної підтримки, якщо 
є абсолютні показання до їх застосування.

У переважної більшості хворих на НП тяжкого перебігу відбуваються 
значно серйозніші порушення оксигенації, що проявляється зниженням 
сатурації й індексу консигнації PaO2/FiO2 та потребує проведення як не-
інвазивної (через лицьову/носову маску чи спеціальний шолом), так і ін-
вазивної вентиляції легень за тими самими правилами, що прийняті для 
пацієнтів із ГРДС [95].

Неінвазивна вентиляція легень
На сьогодні важливе місце серед методів респіраторної підтрим-

ки у хворих на НП посідає НІВЛ – вентиляційне забезпечення без 
встановлення штучних дихальних шляхів за допомогою інтубацій-
ної чи трахео стомічної трубок, що дає можливість уникнути роз-
витку багатьох інфекційних і механічних ускладнень ШВЛ і водно-
час забезпечити ефективне відновлення газообміну та досягнення 
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розвантаження дихальної мускулатури у хворих із ДН [96-99]. Пока-
заннями до НІВЛ є:

• виражена задишка в спокої, ЧДР > 30/хв;
• РаО2/FiО2 < 250 мм рт. ст.;
• РаСО2 > 50 мм рт. ст. або рН < 7,3.
Слід розглянути можливість застосування НІВЛ замість інвазивної 

вентиляції легень у пацієнтів зі збереженою свідомістю, здатністю до ко-
операції з лікарем і стабільною гемодинамікою.

Для проведення НІВЛ при НП необхідний суворий відбір хворих. За-
стосування НІВЛ за тяжкого перебігу пневмонії особливо обґрунтовано 
в пацієнтів із фоновим ХОЗЛ, у разі задовільного дренування дихальних 
шляхів і на ранніх етапах розвитку ДН [90]. Предикторами неуспіху НІВЛ є:

• PaO2/FiO2 ≤ 127 мм рт. ст. при надходженні у відділення;
• PaO2/FiO2 ≤ 149 мм рт. ст. після 1 години НІВЛ.
НІВЛ також може бути використана для відлучення хворих від респі-

ратора після тривалої інвазивної респіраторної підтримки.

Інвазивна механічна вентиляція
Попри суттєві успіхи, досягнуті при застосуванні сучасних методів 

оксигенотерапії та неінвазивної вентиляції, значна частина пацієнтів із 
тяжкою НП потребує інтубації трахеї та проведення інвазивної механіч-
ної вентиляції. Показаннями можуть бути погіршення стану на тлі про-
ведення інгаляції кисню чи НІВЛ, а саме:
 зупинка дихання;
 порушення свідомості (сопор, кома), психомоторне збудження;
 наростання задишки й тахіпное (ЧДР > 35/хв);
 симптоми втоми дихальних м’язів (зменшення ДО й поверхневе 

дихання, активна участь у диханні допоміжних дихальних м’язів);
 наростання кількості мокротиння та неспроможність її відкашляти;
 септичний шок;
 PaО2/FiО2 < 150 мм рт. ст.;
 РаСО2 > 60 мм рт. ст.
Показаннями для інтубації трахеї є не стільки окремі параметри газо-

обміну та симптоми ДН, скільки негативна їх динаміка.
Обираючи параметри вентиляції, варто віддавати перевагу малим ве-

личинам ДО (близько 6 мл/кг ідеальної маси тіла), а також підтриманню 
низького тиску плато (< 32 см вод. ст.). Окремих досліджень із цього приво-
ду за участю хворих на НП не проводилося, але за тяжкого перебігу захво-
рювання вентиляція легень зазвичай виконується за правилами, що при-
йняті для пацієнтів із ГРДС – одного з найчастіших ускладнень пневмонії 
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[95, 100]. При ГРДС використання малих величин ДО має найвищий рі-
вень доказової бази та вже міцно увійшло в рутинну клінічну практику 
[101]. У таких хворих використання малих величин ДО нерідко супро-
воджується відчуттям нестачі повітря, в них виникає посилене бажання 
вдихнути глибше (інтенсивний респіраторний драйв). Якщо такі посиле-
ні зусилля підтримуються респіратором, то це може призводити до знач-
ного збільшення ДО та перерозтягнення легень. Запобігання перероз-
тягненню легень особливо важливе на початку проведення вентиляції 
[102]. Якщо ж респіратор не встигає підтримати інтенсивні дихальні зу-
силля пацієнта («піддихування»), то це супроводжується десинхроніза-
цією дихання пацієнта та дії респіратора, а також виникненням значного 
негативного інтраплеврального тиску. Негативний інтраплевральний і 
високий інтраальвеолярний тиски призводять до значного збільшення 
транспульмонарного тиску. На сьогодні існує декілька досліджень, які 
демонструють, що підвищення транспульмонарного тику на тлі «підди-
хування» супроводжується прогресуванням і погіршенням результатів 
лікування [103]. Таке ушкодження легень, спричинене надмірно інтен-
сивним диханням пацієнта, нещодавно дістало специфічну назву  – SILI 
(self-inflicted lung injury – самостійно завдане ушкодження легень) [104]. 
Запобігання йому досягається передусім покращенням адаптації до респі-
раторної підтримки, котру в пацієнта з помірним ушкодженням легень лег-
ше досягнути, коли застосовується сучасна дихальна апаратура, що спро-
можна адекватно підтримати спонтанне дихання пацієнта. Разом із тим 
у хворих із вираженим ушкодженням легень (ГРДС середнього ступеня
тяжкості) слід застосовувати адаптацію до респіраторної підтримки за ра-
хунок глибокої аналгоседації. У більшості хворих для адаптації до респі-
раторної підтримки цілком достатньо проведення аналгоседації, проте 
у хворих із тяжким ГРДС на тлі жорстких легень і особливо малих величин 
ДО навіть цим методом не вдається адаптувати хворого до респіратора.
У разі ГРДС із PaO2/FiO2 < 150 для запобігання «піддихуванню» на початко-
вих етапах проведення ШВЛ слід застосовувати міорелаксацію (за допомо-
гою сучасних міорелаксантів, таких як цисатракуріум) тривалістю до 2 діб. 
Такий підхід продемонстрував покращення результатів лікування [105].

У хворих на НП із ГРДС середнього й тяжкого ступенів за умови 
PaO2/FiO2 ≤ 200 позитивний вплив на виживання продемонстрував висо-
кий рівень ПТНВ [106].

Застосування положення на животі
Донедавна вентиляція в положенні на животі (проун-позиція) роз-

глядалась як метод зменшення набряку нижньодорсальних і так званих 
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залежних ділянок легень, що сприяє їх розправленню. У хворих із ГРДС 
і PaO2/FiO2 < 150 її застосування продемонструвало достовірне підви-
щення оксигенації та покращення результатів лікування [107], причому 
в половини пацієнтів, які ввійшли в це дослідження, ГРДС розвився 
на тлі тяжкої НП. На сьогодні з’являється дедалі більше доказів того, 
що застосування проун-позиції може бути ефективним і у хворих на НП 
з менш вираженими порушеннями оксигенації (PaO2/FiO2 < 300).

Екстракорпоральна мембранна оксигенація
ЕКМО може застосовуватися у хворих зі вкрай тяжкою НП, у яких 

ані за допомогою традиційних методів респіраторної підтримки, ані за 
допомогою спеціальних засобів (застосування високих рівнів ПТНВ, по-
зиції на животі, маневру, що розкриває легені, міорелаксації) не вдалося 
досягнути прийнятного газового складу крові.

Профілактика венозного тромбоемболізму
В іммобілізованих пацієнтів із високим ризиком тромбоемболічних 

ускладнень (при оцінці за відповідними шкалами) слід розглянути пока-
зання та протипоказання щодо проведення тромбопрофілактики. Проте 
ці дані було отримано на загальній популяції терапевтичних хворих, і кіль-
кість пацієнтів із тяжкою НП у цих дослідженнях була незначною [108].

Вибір засобу (нефракціонований гепарин або один із низькомолекуляр-
них гепаринів), його дози, періодичності введення, а також способу клініко-
лабораторного й інструментального (візкозиметрія) контролю здійснюють 
відповідно до вираженості факторів ризику та можливостей відділення. 
Слід наголосити: що тяжчий стан пацієнта, то більша ймовірність розвит-
ку геморагічних ускладнень. У хворих на тяжку НП, які потребують ме-
ханічної вентиляції, доказова база як щодо ефективності, так і щодо без-
пеки застосування нефракціонованого гепарину та низькомолекулярних 
гепаринів дуже обмежена. В останніх клінічних протоколах і настановах 
тромбопрофілактика не рекомендована для рутинного застосування в біль-
шості хворих на тяжку НП, а показання мають визначатися індивідуаль-
но у хворих із наявністю додаткових факторів ризику тромбоемболізму.

Застосування комплексу лікувальних заходів (care bundles)
На сьогодні відразу декілька заходів інтенсивної терапії тяжких пневмо-

ній довели свою ефективність. Серед них слід виділити такі: застосування 
шкал для проведення медичного сортування й визначення місця лікуван-
ня, ефективна діагностика та лікування ДН і септичного шоку, забір куль-
тури до призначення антибіотика, раннє рентгенологічне обстеження,
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рання АБТ відповідно до останніх рекомендацій тощо. Багато з них 
увійшли до міжнародних стандартів, національних клінічних настанов 
і локальних клінічних протоколів. Проте дотримання всіх аспектів клініч-
них протоколів (усього комплексу заходів) завжди проблематичне й рідко 
виконується належним чином. Тому як окремий захід підвищення якості 
лікування виділяють перевірку знання та комплаєнтності (точності) до-
тримання/виконання протоколів і кожного із заходів, які внесені до нього 
[109]. На підтвердження ефективності таких заходів зазвичай визначають 
рівні дотримання протоколу та летальності до проведення інтенсивних 
тренінгів і застосування адміністративних заходів щодо впровадження 
елементів протоколів у щоденну практику. Після застосування цих захо-
дів знову визначають рівні комплаєнтності та летальності. Зазвичай такі 
зусилля супроводжуються поліпшенням основних результатів лікування, 
в тому числі за тяжкої НП [110-113]. У деяких провідних клініках було 
розроблено та впроваджено електронні системи, що допомагають лікарю 
оцінити стан хворого за шкалами. На основі цієї оцінки система надає клі-
нічні поради щодо вибору відділення, в яке госпіталізувати, та допомагає 
прийняти інші клінічні рішення [114]. Особливе значення для дотримання 
протоколів респіраторної підтримки має ефективна та плідна співпраця 
між лікарями та медсестрами, а також лікарями суміжних спеціальностей 
і їх успішна командна робота.

Корекція волемічного стану
За тяжкого перебігу НП на тлі гіповолемії, пов’язаної з обмеженням 

уживання рідини, та вазодилатації, що відбувається у відповідь на ви-
ділення бактеріями екзо- й ендотоксинів, а також цитокінів, гістаміну 
тощо), нерідко виникає артеріальна гіпотензія. Тяжка НП є найчастішою 
причиною септичного шоку, тому артеріальна гіпотензія за тяжкого пе-
ребігу пневмонії аналогічна тій, яка виникає в разі сепсису та септичного 
шоку іншої етіології [115]. Основним засобом патогенетичної терапії ар-
теріальної гіпотензії є внутрішньовенна інфузійна терапія (докладніше 
див. далі). З іншого боку, надмірна інфузія рідини може сама призводити 
до посилення набряку легень і гіпоксемії, тому вона має проводитися на 
тлі інгаляції кисню, а також інтенсивного клініко-лабораторного моні-
торингу. Останні рекомендації щодо лікування хворих з артеріальною 
гіпотензією полягають у більш ранньому застосуванні низьких і помір-
них доз вазопресорів – уже після короткотривалої початкової рідинної 
ресусцитації, котру слід проводити у ВІТ [116].

У літніх хворих із супутньою патологією серцево-судинної системи 
на тлі НП можуть виникати чи посилюватися симптоми СН (як ліво-, 
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так і правошлуночкової). У таких випадках хворий потребує ретельнішо-
го моніторингу, іноді – встановлення центрального венозного катетера та 
вимірювання центрального венозного тиску, а в тяжких випадках –  сату-
рації центральної венозної крові.

За наявності супутньої патології нирок у літніх хворих на тлі гіпово-
лемії й артеріальної гіпотензії може виникати гостра чи посилюватися 
хронічна ниркова недостатність. Таким хворим ранню корекцію воле-
мічного стану спочатку необхідно проводити ентеральним шляхом 
на тлі ретельного моніторингу об’єму добового діурезу, рідинного балан-
су й лабораторного контролю плазмового рівня креатиніну та сечовини. 
У разі прогресування ниркової недостатності моніторинг діурезу варто 
здійснювати погодинно, що потребує катетеризації сечового міхура та 
пере ведення хворого до ВІТ.

У деяких хворих, знову-таки переважно похилого та старечого віку, 
на тлі дегідратації спостерігається утруднення відкашлювання мокро-
тиння. Це може супроводжуватися бронхообструкцією та прогресуван-
ням порушень вентиляції й газообміну. Патогенетичною терапією може 
бути пероральна регідратація (з огляду на зазначені вище застережен-
ня). Оскільки доказова база щодо ефективності муколітиків і засобів 
для відкашлювання обмежена, ці препарати не потрібно застосовувати 
рутинно, а лише за чіткими показаннями. Наявність в’язкого мокротин-
ня чи такого, що важко відходить, зумовлює доцільність призначення 
пер орально мукоактивних засобів, серед яких найзатребуванішими є 
N-ацетилцистеїн, карбоцистеїн та амброксол, які доступні в різних лі-
карських формах (уживання внутрішньо, парентеральне й  інгаляційне 
застосування). Яких-небудь даних, заснованих на рандомізованих клі-
нічних дослідженнях, стосовно переваг використання того чи іншого 
муко активного препарату при НП немає. Для поліпшення відходження 
мокротиння можна застосовувати інгаляції гіпертонічного 3 % розчину 
натрію хлориду чи розчин гідрокарбонату натрію. За наявності бронхо-
обструкції іноді слід використовувати бронходилататори в небулайзерній 
формі. У певної категорії пацієнтів ефективним можуть бути постураль-
ний дренаж і побуджувальна спірометрія (періодичні глибокі вдихи).

Оскільки в патогенезі тяжкої НП, а особливо її ускладнень (ГРДС, 
сепсис та ін.), значну роль відіграє надмірна прозапальна відповідь орга-
нізму (гіперреактивна імунна відповідь), то одним із перспективних на-
прямів лікування є протизапальна терапія. Основними препаратами для 
неї є НПЗЗ і КС. Разом із тим НПЗЗ не отримали широкого розповсю-
дження для рутинного застосування внаслідок несприятливого профілю 
безпеки. При тривалому застосуванні таких препаратів, як диклофенак, 
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кеторолак, ібупрофен, нерідко виникають шлунково-кишкові кровотечі 
та порушення функції нирок, що суттєво обмежує їх використання для 
зниження надмірної гіпертермії.

Серед засобів ад’ювантної терапії хворих на НП, які потребують гос-
піталізації, найбільшу увагу привертають системні КС. На сьогодні їх за-
стосування при пневмонії є спірним моментом, тому експерти ATS/IDSA 
не рекомендують рутинне призначення КС [11]. Обґрунтуванням вико-
ристання зазначених лікарських засобів у цього контингенту пацієнтів 
є зниження запальної відповіді на інфекцію. Проте хворі, котрі отриму-
ють найбільшу користь від цього втручання, чітко не визначені, тоді як 
несприятливі наслідки такої терапії можуть бути серйозними.

Додаткове призначення КС показано хворим на НП із надмірною чи не-
регульованою запальною відповіддю макроорганізму (септичним шоком, 
який не піддається корекції рідиною та введенням вазопресорів), а також 
ДН із FiO2 > 50 % і ≥ 1 з таких ознак: метаболічний ацидоз з артеріальним 
рН < 7,3, лактат > 4 ммоль/л або CRP > 150 мг/л. Пацієнти з високим ризи-
ком летального наслідку можуть мати найбільшу користь від КС [4].

На думку T. M. File [4], в інших госпіталізованих пацієнтів із НП необ-
хідно приймати рішення про застосування КС у кожному конкретному 
випадку, проте зазвичай потенційна шкода цих засобів перевищує по-
тенційну користь у разі низького ризику летального наслідку. При ліку-
ванні КС перевагу варто віддавати метилпреднізолону, що призначаєть-
ся в дозі 0,5 мг/кг кожні 12 годин упродовж 5 днів [4, 117].

Ці рекомендації ґрунтуються на результатах декількох метааналізів, 
які демонструють зниження смертності при використанні КС у госпі-
талізованих пацієнтів із НП [118-124]. Найістотніше цей показник змі-
нювався в пацієнтів із тяжким перебігом пневмонії. У метааналізі, ви-
конаному R. A. Siemieniuk і співавторами [118], абсолютне зниження 
ризику смерті становило 5 % (відношення ризику 0,39; 95 % ДІ 0,20-0,77). 
В іншому метааналізі абсолютне зниження ризику смерті було меншим 
(3,2 %) і не досягало статистичної значущості (відношення ризику 0,70; 
95 % ДІ 0,44-1,13). Проте в кожному метааналізі зниження ризику смерті 
оцінювалося на основі невеликих підгруп рандомізованих досліджень, 
у яких включали < 600 пацієнтів із НП. Окрім того, висловлювалися по-
боювання з приводу методологічних обмежень проведених випробувань 
[125-130]. Тому впевненість деяких фахівців у передбачуваному знижен-
ні ризику смерті при використанні КС є помірною чи низькою.

Негативний вплив, пов’язаний із використанням КС у пацієнтів 
із НП, поки що вивчено недостатньо. Проте суттєвого збільшення числа 
серйоз них побічних ефектів у разі застосування цих лікарських засобів 
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у вищезгаданих метааналізах не було виявлено [118-122]. У більшості 
з цих досліджень хворих із ризиком розвитку побічних ефектів виклю-
чали, в тому числі пацієнтів з ослабленим імунітетом, вагітних, пацієн-
тів із нещодавньою шлунково-кишковою кровотечею, а також із підви-
щеним ризиком психоневрологічних побічних ефектів [118]. Водночас 
значно частіше при застосуванні КС порівняно з плацебо виникала гі-
перглікемія [118, 123].

У нещодавньому рандомізованому дослідженні, до котрого було залу-
чено 917 пацієнтів, госпіталізованих із НП, порівнювалася комбінована 
терапія зі включенням КС і звичайне лікування (без КС) [131]. Встанов-
лено, що додаткове призначення цих лікарських засобів було пов’язано 
з  вищою частотою шлунково-кишкових кровотеч (2,2 % проти 0,7 %). 
При цьому жодної різниці в смертності та тривалості перебування в ста-
ціонарі між відповідними групами хворих не виявлено. Проте слід зазна-
чити, що здебільшого початкова тяжкість захворювання була низькою. 
Лише близько 2,5 % пацієнтів були госпіталізовані до ВІТ, що не дало 
змоги повною мірою оцінити потенційні переваги застосування КС. 
Проведені спостереження передбачають можливість виникнення, на-
віть у разі короткострокового призначення КС, таких небажаних явищ, 
як перелом кісток і ТЕЛА [132].

Триває вивчення можливостей використання КС у пацієнтів із тяж-
кою НП без проявів септичного шоку [117, 118, 120, 133, 134]. У плацебо- 
контрольованому дослідженні застосування метилпреднізолону в дозі 
0,5 мг/кг 12 годин упродовж 5 днів у хворих на тяжку НП із вираженою 
запальною реакцією (рівень CRP > 150 мг/л) супроводжувалося менши-
ми ризиками клінічної невдачі порівняно з плацебо [117]. У систематич-
них оглядах показано, що застосування КС зменшує час до досягнення 
пацієнтом стабільного стану, скорочує тривалість перебування в стаці-
онарі, знижує вірогідність розвитку ГРДС і необхідність у проведенні 
ШВЛ [117, 133, 134]. Проте використання системних КС у хворих на НП, 
які потребують госпіталізації, порушує цілу низку невирішених питань: 
наприклад, які препарати є оптимальними, режими їх дозування, трива-
лість застосування. У зв’язку з цим до отримання результатів додатко-
вих досліджень рутинне призначення КС у разі тяжкої НП без септично-
го шоку є недоцільним.

Поки що остаточно невідомо, чи залежить користь або шкода в разі 
призначення КС від виду збудника НП. Встановлено, втім, що в паці-
єнтів із грипозною інфекцією й інфекцією, спричиненою Aspergillus spp., 
застосування КС пов’язане з гіршими результатами лікування [135, 136]. 
Тому T. M. File [4] вважає, що КС не доцільно призначати в пацієнтів 
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із НП, зумовленою цими або іншими вірусними чи грибковими патоге-
нами, через їхню імунодепресивну дію.

Щоб уникнути невизначеності в цьому питанні, нині триває велике 
клінічне дослідження, в якому оцінюється, чи покращують КС результа-
ти лікування хворих на НП, які перебувають у критичному стані [137].

Крім того, пацієнтам з тяжким перебігом НП показано призначення 
антисекреторних препаратів (інгібітори протонної помпи, Н2-блокато-
ри) для профілактики «стресових» виразок.

У патогенезі НП можуть виникати не тільки порушення функції ле-
гень, які проявляються задишкою та гіпоксемією, але й порушення 
з боку інших органів і систем. Тому патогенетичній терапії супутніх за-
хворювань також слід приділяти належну увагу [6].

7.3. СИМПТОМАТИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ 
       ПНЕВМОНІЮ
Серед симптоматичних препаратів найдоцільнішим є використання 

для досягнення жарознижувального й анальгетичного ефекту НПЗЗ. 
Призначення їх тривалим курсом не рекомендується. Крім того, з прак-
тичної точки зору застосування НПЗЗ може дезорієнтувати лікаря 
в оцінці АБТ, яка значною мірою ґрунтується на стійкій нормалізації 
температури тіла. На сьогодні в пацієнтів із НП відсутні докази доціль-
ності призначення біогенних стимуляторів, антигістамінних препаратів, 
вітамінів, муколітиків. Ефективність і безпека зазначених лікарських 
засобів не підтверджена результатами рандомізованих контрольованих 
клінічних досліджень, що не дає можливості рекомендувати їх для тера-
пії пацієнтів із НП [6].

7.4. РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ 
        ПНЕВМОНІЮ
Ефективність лікування хворих на НП оцінюють за динамікою клі-

нічних, лабораторних і рентгенологічних даних. Пріоритет надається 
клінічній відповіді на лікування, оскільки деякі лабораторні показники 
(наприклад, ШОЕ) й особливо рентгенологічні прояви захворювання 
можуть значно відставати від клінічної динаміки. Згідно з критерія-
ми, що наведені в Європейському посібнику з клінічної оцінки проти-
мікробних лікарських засобів [138], виділяють такі варіанти клінічної 
ефективності:

а) клінічне видужання;
б) клінічне покращення;
в) клінічна неефективність.
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У більшості хворих на НП через 48-72 години після початку емпі-
ричної АБТ настає зниження температури тіла й поступовий регрес 
основних клінічних ознак (покращення) аж до повного їх зникнення 
(видужання) [6]. Водночас приблизно 13 % госпіталізованих пацієн-
тів із цією патологією, особливо за тяжкого перебігу, не відповідають 
на лікування, що проявляється відсутністю зменшення чи прогресу-
ванням симптомів захворювання (клінічна неефективність/невдача) 
[139].

Причини клінічної невдачі лікування поділяють на дві категорії [140]:
• прогресування початкової інфекції, що попри адекватну АБТ при-

зводить до виникнення тяжкого перебігу НП із проявами сепсису та роз-
витком ДН. У деяких випадках це вказує на порушення регуляції імун-
ної відповіді хворого, а в деяких – на розповсюдження інфекції за межі 
паренхіми легень (наприклад, емпієма плеври, бактеріємія, ендокардит) 
[140]. Також прогресування проявів НП може бути пояснене тим, що 
інфікування легень спричинили резистентні до протимікробних пре-
паратів збудники чи незвичайні патогени, не охоплені початковою ем-
піричною АБТ. З іншого боку, відсутність відповіді на лікування може 
вказувати на наявність імунодефіциту (наприклад, уперше встановле-
ний діагноз ВІЛ-інфекції);

• розвиток ускладнень, які можуть бути інфекційними та неінфекцій-
ними. Додаткове виникнення нозокоміальної суперінфекції, особливо 
госпітальної пневмонії, є частою причиною клінічної невдачі лікування 
НП [141].

Серцево-судинні події також є частими ускладненнями та включа-
ють гострий інфаркт міокарда, серцеві аритмії, застійну СН, ТЕЛА й 
інсульт [142-144]. Причому підвищений ризик виникнення цих усклад-
нень пов’язаний із літнім віком, раніше наявними серцево-судинними 
захворюваннями, тяжким перебігом пневмонії й інфекціями, спричине-
ними певними патогенами (наприклад, S. pneumoniae та грип) [145-147]. 
На думку J. H. Ramirez [140], визнання того, що серцево-судинні події й 
інші системні ускладнення можуть виникати під час гострої фази НП, 
змінює наш погляд на цю недугу – з гострого легеневого процесу на го-
стре системне захворювання.

За неефективності стартової терапії протягом 48-72 годин необхідно 
провести додаткові лабораторні й інструментальні дослідження з метою 
виявлення ускладнень НП, декомпенсації супутніх захворювань, пе-
реглянути режим АБТ з огляду на отримані результати мікробіологічних 
досліджень, оцінити необхідність інтенсифікації респіраторної підтрим-
ки та показання до ад’ювантної фармакотерапії (тяжка НП) [148].
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Відсутність відповіді на лікування в ранні терміни крім очевидних 
причин, таких як неадекватна антибактеріальна й інфузійна терапія, не-
достатня респіраторна підтримка, здебільшого пов’язана з розвитком 
ускладнень пневмонії, декомпенсацією супутніх захворювань та/або 
зміною збудника, що призводить до нозокоміальної суперінфекції [148, 
149]. Такі пацієнти потребують ретельного моніторингу, тому що рівень 
летальності серед них істотно зростає.

У низки пацієнтів відзначається повільніший регрес клінічних симп-
томів НП із відстроченим досягненням показників клінічної стабіль-
ності [148]. Це може супроводжуватися відсутністю рентгенологічного 
регресування вогнищево-інфільтративних змін у легенях або їх нарос-
танням. Такий перебіг належить до категорії НП, яка повільно розрішу-
ється чи не розрішується (рис. 7.2-7.6) [149, 150].

Рис. 7.2. КТ хворого У. (26.01.2020). 
Двобічна полісегментарна НП 
(яка повільно розрішується), 

тяжкий перебіг. 
Початок захворювання – розповсюджені 

інфільтративні зміни в легенях 
за типом консолідації

Рис. 7.3. КТ хворого У. (31.01.2020). 
На тлі комплексної АБТ 

(цефалоспорин III покоління в/в + 
респіраторний фторхінолон в/в) 

відзначено прогресування клінічних 
і рентгенологічних проявів, що призвело до 
заміни цефалоспоринового антибіотика на 

карбапенем в/в (іміпенем) 
і переведення хворого до ВІТ
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Рис. 7.4. КТ хворого У. (07.02.2020). 
Після досягнення стабілізації клінічного 

стану й істотного розсмоктування 
інфільтративних змін у легенях пацієнт 

був виписаний зі стаціонару 
та продовжив прийом моксифлоксацину 

per os протягом 5 днів

Рис. 7.6. КТ хворого У. (03.03.2020). 
При контрольному обстеженні 

відзначено майже повне розсмоктування 
пневмонічних змін у легенях

Рис. 7.5. КТ хворого У. (14.02.2020). 
Після закінчення курсу лікування 

встановлена подальша 
динаміка процесу
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Можливими причинами НП, яка повільно розрішується чи не розрі-
шується, є:

• відстрочена клінічна відповідь – у деяких пацієнтів, особливо з мно-
жинними супутніми захворюваннями, тяжкою пневмонією, бактеріємією 
й інфекцією, зумовленою певними патогенами (наприклад, S. pneumoniae), 
відповідь на лікування може бути повільною. І знадобиться 8-9 днів ліку-
вання, перш ніж стане очевидним клінічне поліпшення;

• локалізована інфекція – в пацієнтів із такими ускладненнями, 
як  абс цес легені, емпієма чи інші інфекції закритих просторів, часто 
не  відбувається клінічного покращення, незважаючи на відповідний 
вибір антибіотиків. У разі таких інфекцій може виникнути потреба 
в  дренуванні гнійного вогнища та/або тривалому лікуванні антибіо-
тиками;

• бронхіальна обструкція (наприклад, пухлиною) може зумовлювати 
постобструктивну пневмонію, що не реагує чи повільно реагує на стан-
дартні схеми АБТ;

• деякі патогени (наприклад, M. tuberculosis, Mycobacterium kansasii, 
H. capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Nocardia israelii, Actinomyces odonto
lyticus тощо), котрі спричиняють виникнення НП, можуть не реагувати 
чи не повністю реагувати на стандартні режими АБТ;

• неправильний початковий діагноз – відсутність поліпшення, незва-
жаючи на 7 днів лікування, підвищує ймовірність альтернативного ді-
агнозу (наприклад, злоякісне новоутворення чи неінфекційне запальне 
захворювання легень).

Після встановлення НП, що повільно розрішується чи не розрішу-
ється, необхідне проведення повторних фізикального й лабораторного 
обстежень, а також рентгенологічного й мікробіологічного досліджень 
для визначення етіології пневмонії [141]. Початок обстеження з приводу 
НП, що повільно розрішується чи не розрішується, не має автоматично 
асоціюватися з потребою в зміні вихідної АБТ.

На відміну від регресу клінічних проявів НП, динаміка рентгеноло-
гічних ознак захворювання відбувається значно повільніше. За перший 
місяць перебігу НП розсмоктування вогнищево-інфільтративних змін 
у легенях відбувається менш ніж у 50 % пацієнтів [6].

7.5. НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ, ЩО ПОВІЛЬНО 
       РОЗСМОКТУЄТЬСЯ (ЗАТЯЖНИЙ ПЕРЕБІГ)
Коли на тлі покращення клінічної картини до кінця 4-го тижня від 

початку захворювання на рентгенограмі/томограмі не спостерігається 
повного розсмоктування інфільтративних змін у легенях, потрібно 
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думати про пневмонію, що повільно розсмоктується чи не розсмокту-
ється (пневмонія із затяжним перебігом).

Можливими факторами ризику затяжного перебігу захворювання 
можуть бути:

• вік > 50 років;
• алкоголізм;
• супутні інвалідизувальні захворювання внутрішніх органів (ХОЗЛ, 

застійна СН, ниркова недостатність, злоякісна пухлина, ЦД та ін.);
• тяжкий перебіг пневмонії;
• мультичасткова поширеність пневмонічної інфільтрації;
• вірулентні збудники пневмонії (L. pneumophila, S. aureus, GNEB);
• тютюнопаління;
• клінічна неефективність призначеної терапії (зберігаються лейкоци-

тоз і лихоманка);
• вторинна бактеріємія;
• набута антибіотикорезистентність збудника захворювання.
Особливе значення має правильний вибір емпіричної АБТ, режиму 

дозування та дотримання хворим усіх лікарських рекомендацій. Необ-
хідно бути впевненим, що у вогнищі запалення створена необхідна кон-
центрація антибіотика, а тому необхідно виключити «секвестровані» 
фокуси інфекції (наприклад, емпієма плеври, абсцес легень, позатора-
кальні «відсіви»).

НП із затяжним перебігом

Наявність факторів ризику затяжного перебігу НП

Контрольне рентгенологічне 
обстеження через 4 тижні

У хворого немає потреби
в додатковому обстеженні

Додаткове обстеження
(КТ, бронхоскопія та ін.)

ТАК НІ

Розсмоктування  
пневмонічної інфільтрації

НІ

ТАК

Рис. 7.7. Схема обстеження пацієнта з НП із затяжним перебігом [6]
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Серед можливих причин повільного розсмоктування НП значне міс-
це посідає вторинна резистентність збудників до антибіотиків. Напри-
клад, факторами ризику антибіотикорезистентності S. pneumoniae є вік 
>  65  років, терапія β-лактамами впродовж останніх 3 місяців, алкого-
лізм, імунодефіцитні захворювання/стани (включаючи прийом систем-
них КС), множинні супутні захворювання внутрішніх органів.

Якщо наявні фактори ризику затяжного перебігу НП, але при цьому 
спостерігається клінічне покращення, через 4 тижні доцільно провести 
контрольне рентгенологічне дослідження ОГК. За відсутності ознак клі-
нічного покращення та/або наявності факторів ризику затяжного пе-
ребігу НП показано негайне додаткове обстеження хворого: КТ органів 
грудної порожнини, фібробронхоскопія тощо (рис. 7.7).



239

РОЗДІЛ VII

ЛІТЕРАТУРА

1. Перцева Т. О., Кіреєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Басіна Б. О. Раціональна анти-
бактеріальна терапія першої лінії для лікування хворих на нетяжкі інфекції 
нижніх дихальних шляхів. Сімейна мед. 2018; 75 (1): 99-102.

2. Мостовой Ю. М. Пневмонія: найчастіші питання, які хвилюють лікарів. Укр. 
мед. часопис. 2016; 2: 42-44.

3. Corrêa R., Costa A., Lundgren F. et al. 2018 recommendations for the management of 
community acquired pneumonia. J. Bras. Pneumol. 2018; 44 (5): 405-423.

4. File T. M. Treatment of community-acquired pneumonia in adults who require 
hospitalization. UpTоDate, 2020.

5. Козлов Р. С., Голуб А. В. Стратегия использования антимикробных препара-
тов как попытка ренессанса антибиотиков. Клин. микробиол. антимикроб. 
химиотер. 2011; 4: 322-334.

6. Фещенко Ю. І., Белослудцева К. О., Голубовська О. А. та ін. Негоспітальна пне-
вмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, анти-
мікробна терапія та профілактика. Адаптована клінічна настанова, засно вана 
на доказах. – К., 2019. – 94 с.

7. Houck P., Bratzler D., Nsa W. et al. Timing of antibiotic administration and outcomes 
for Medicare patients hospitalized with community-acquired pneumonia. Arch. 
Intern. Med. 2004; 164 (6): 637-644.

8. Daniel P., Rodrigo C., McKeever T. et al. Time to first antibiotic and mortality in 
adults hospitalised with community-acquired pneumonia: a matched-propensity 
analysis. Thorax. 2016; 71 (6): 568-570.

9. Ferrer R., Martin-Loeches I., Phillips G. Empiric antibiotic treatment reduces mortality 
in severe sepsis and septic shock from the first hour: results from a guideline-based 
performance improvement program. Crit. Care Med. 2014; 42 (8): 1749-175.

10. Gattarello S., Lagunes L., Vidaur L. et al. Improvement of antibiotic therapy and ICU 
survival in severe non-pneumococcal community-acquired pneumonia: a matched 
case-control study. Crit. Care. 2015; 19 (1): 335.

11. Metlay J. P., Waterer G. W., Long A. C. et al. Diagnosis and treatment of adults 
with community-acquired pneumonia. An official clinical practice guideline of the 
American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am. J. Respir. 
Crit. Care Med. 2019; 200 (7): e45-e67.

12. Metersky M., Ma A., Houck P., Bratzler D. Antibiotics for bacteremic pneumonia: 
impro ved outcomes with macrolides but not fluoroquinolones. Chest. 2007; 131 (2): 
466-473.

13. Gaieski D. F., Mikkelsen M. E., Band R. A. et al. Impact of time to antibiotics on survival 
in patients with severe sepsis or septic shock in whom early goal-directed therapy was 
initiated in the emergency department. Crit. Care Med. 2010; 38 (4): 1045-1053.



240 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

14. Kumar A., Roberts D., Wood K. Duration of hypotension before initiation of effective 
antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. 
Crit. Care Med. 2006; 34 (6): 1589-1596.

15. Schramm G. E., Johnson J. A., Doherty J. A. et al. Methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus sterile-site infection: the importance of appropriate initial antimicrobial 
treatment. Crit. Care Med. 2006; 34 (8): 2069-2074.

16. Kumar A., Ellis P., Arabi Y. et al. Initiation of inappropriate antimicrobial therapy 
results in a fivefold reduction of survival in human septic shock. Chest. 2009; 136 (5): 
1237-1248.

17. Whiles B. B., Deis A. S., Simpson S. Q. Increased time to initial antimicrobial 
administration is associated with progression to septic shock in severe sepsis patients. 
Crit. Care Med. 2017; 45 (4): 623-629.

18. Liu V., Fielding-Singh V., Greene J. et al. The timing of early antibiotics and hospital 
mortality in sepsis. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2017; 196 (7): 856-863.

19. Musher D. M., Thorner A. R. Community-acquired pneumonia. N. Engl. J. Med. 
2014; 371 (17): 1619-1628.

20. Prina E., Ranzani O., Torres A. Community-acquired pneumonia. Lancet. 2015; 
386 (9998): 1097-1108.

21. Read R. C. Evidence-based medicine: empiric antibiotic therapy in community-
acquired pneumonia. J. Infect. 1999; 39 (3): 171-178.

22. Mandell L., Wunderink R., Anzueto A. et al. Infectious Diseases Society of 
America / American Thoracic Society Consensus Guidelines on the management 
of community-acquired pneumonia in adults. Clin. Infect. Dis. 2007; 44 (Suppl. 
2): S27-S72.

23. File T. M., Niederman M. S. Antimicrobial therapy of community-acquired 
pneumonia. Infect. Dis. Clin. North Am. 2004; 18 (4): 993-1016.

24. Jacobs M., Felmingham D., Appelbaum P., Grüneberg R.; Alexander Project 
Group. The Alexander Project 1998-2000: susceptibility of pathogens isolated from 
community-acquired respiratory tract infection to commonly used antimicrobial 
agents. J. Antimicrob. Chemother. 2003; 52 (2): 229-246.

25. Синопальников А. И., Зайцев А. А. Антибактериальная терапия инфекций 
дыхательных путей с позиции комплаентности пациентов. Фарматека. 2009; 
5: 12-20.

26. Kardas P. Patient compliance with antibiotic treatment for respiratory tract infections. 
Antimicrob. Chemother. 2002; 49: 897-903.

27. Синопальников А. И. Короткие курсы антибактериальной терапии внеболь-
ничной пневмонии у взрослых. Лучше меньше, да лучше. Медицинский совет. 
2018; 15: 124-130.

28. Stets R., Popescu M., Gonong J. et al. Omadacycline for community-acquired 
bacterial pneumonia. N. Engl. J. Med. 2019; 380: 517-527.



241

РОЗДІЛ VII

29. Ramirez J., Tzanis E., Curran M. et al. Early clinical response in community-acquired 
bacterial pneumonia: from clinical endpoint to clinical practice. Clin. Infect. Dis. 
2019; 69 (Suppl. 1): S33-S39.

30. Veve M. P., Wagner J. L. Lefamulin: review of a promising novel pleuromutilin 
antibiotic. Pharmacotherapy. 2018; 38 (9): 935-946.

31. Paukner S., Gelone S., Arends S. et al. Antibacterial activity of lefamulin against 
pathogens most commonly causing community-acquired bacterial pneumonia: 
SENTRY antimicrobial surveillance program (2015-2016). Antimicrob. Agents 
Chemother. 2019; 63 (4). pii: e02161-18.

32. File T., Goldberg L., Das A. et al. Efficacy and safety of intravenous-to-oral lefamulin, 
a pleuromutilin antibiotic, for the treatment of community-acquired bacterial 
pneumonia: the phase III lefamulin evaluation against pneumonia (LEAP 1) trial. 
Clin. Infect. Dis. 2019; 69 (11): 1856-1867.

33. Alexander E., Goldberg L., Das A. et al. Oral lefamulin vs moxif loxacin for 
early clinical response among adults with community-acquired bacterial 
pneumonia: the LEAP 2 randomized clinical trial. JAMA. 2019. doi: 10.1001/
jama.2019.15468.

34. Saravolatz L. D., Stein G. E. Delafloxacin: a new anti-methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus fluoroquinolone. Clin. Infect. Dis. 2019; 68 (6): 1058-1062.

35. Horcajada J., Salata R., Álvarez-Sala R. et al. A phase 3 study to compare 
delaf loxacin with moxif loxacin for the treatment of adults with community-
acquired bacterial pneumonia (DEFINE-CABP). Open Forum Infect. Dis. 2020; 
7 (1): ofz514.

36. Lonks J., Garau J., Gomez L. et al. Failure of macrolide antibiotic treatment in 
patients with bacteremia due to erythromycin-resistant Streptococcus pneumoniae. 
Clin. Infect. Dis. 2002; 35 (5): 556-564.

37. Daneman N., McGeer A., Green K., Low D.; Toronto Invasive Bacterial Diseases 
Network. Macrolide resistance in bacteremic pneumococcal disease: implications for 
patient management. Clin. Infect. Dis. 2006; 43 (4): 432-438.

38. Centers for Disease Control and Prevention. Active bacterial core surveillance report, 
emerging infections program network, Streptococcus pneumoniae, 2016. Available 
at: https://www.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/spneu16.pdf.

39. Arancibia F., Bauer T., Ewig S. et al. Community-acquired pneumonia due to gram-
negative bacteria and pseudomonas aeruginosa: incidence, risk, and prognosis. Arch. 
Intern. Med. 2002; 162 (16): 1849-1858.

40. Shindo Y., Ito R., Kobayashi D. et al. Risk factors for drug-resistant pathogens in 
community-acquired and healthcare-associated pneumonia. Am. J. Respir. Crit. 
Care Med. 2013; 188 (8): 985-995.

41. Almirall J., Bolíbar I., Vidal J. et al. Epidemiology of community-acquired pneumonia 
in adults: a population-based study. Eur. Respir. J. 2000; 15 (4): 757-763.



242 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

42. Restrepo M. I., Babu B. L., Reyes L. F. et al. Burden and risk factors for Pseudo-
monas aeruginosa community-acquired pneumonia: a multinational point 
preva lence study of hospitalised patients. Eur. Respir. J. 2018; 52 (2): 1701190. 
doi: 10.1183/13993003.01190-2017.

43. Lim W. S., Baudouin S. V., George R. C. et al. British Thoracic Society guidelines 
for the management of community-acquired pneumonia in adults – update 2009. 
Thorax. 2009; 64 (Suppl. III): iii1-55.

44. Hadfield J., Bennett L. Determining best outcomes from community-acquired 
pneumonia and how to achieve them. Respirology. 2018; 23: 138-147.

45. Torres A., Chalmers J., Dela Cruz C. et al. Challenges in severe community-acquired 
pneumonia: a point-of-view review. Intensive Care Med. 2019; 45: 159-171.

46. Lee J. S., Giesler D. L., Gellad W. F., Fine M. J. Antibiotic therapy for adults hospitalized 
with community-acquired pneumonia: a systematic review. JAMA. 2016; 315 (6): 
593-602.

47. File T. M., Marrie T. J. Does empiric therapy for atypical pathogens improve outcomes 
for patients with CAP? Infect. Dis. Clin. North Am. 2013; 27 (1): 99-114.

48. Postma D. F., van Werkhoven C. H., van Elden L. J. et al. Antibiotic treatment 
strategies for community-acquired pneumonia in adults. N. Engl. J. Med. 2015; 372: 
1312-1323.

49. Arnold F. W., Summersgill J. T., Lajoie A. S. et al. A worldwide perspective of atypical 
pathogens in community-acquired pneumonia. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2007; 
175 (10):1086-1093.

50. Nie W., Li B., Xiu Q. β-lactam/macrolide dual therapy versus β-lactam monotherapy 
for the treatment of community-acquired pneumonia in adults: a systematic review 
and meta-analysis. J. Antimicrob. Chemother. 2014; 69 (6): 1441-1446.

51. Asadi L., Sligl W., Eurich D. et al. Macrolide-based regimens and mortality in 
hospitalized patients with community-acquired pneumonia: a systematic review and 
meta-analysis. Clin. Infect. Dis. 2012; 55 (3): 371-380.

52. Raz-Pasteur A., Shasha D., Paul M. Fluoroquinolones or macrolides alone versus 
combined with β-lactams for adults with community-acquired pneumonia: systematic 
review and meta-analysis. Int. J. Antimicrob. Agents. 2015; 46 (3): 242-248.

53. Martínez J., Horcajada J., Almela M. et al. Addition of a macrolide to a beta-lactam-based 
empirical antibiotic regimen is associated with lower in-hospital mortality for patients 
with bacteremic pneumococcal pneumonia. Clin. Infect. Dis. 2003; 36 (4): 389-395.

54. Restrepo M. I., Mortensen E. M., Waterer G. W. et al. Impact of macrolide therapy on 
mortality for patients with severe sepsis due to pneumonia. Eur. Respir. J. 2009; 33 (1): 
153-159.

55. Martin-Loeches I., Lisboa T., Rodriguez A. et al. Combination antibiotic therapy 
with macrolides improves survival in intubated patients with community-acquired 
pneumonia. Intensive Care Med. 2010; 36 (4): 612-620.



243

РОЗДІЛ VII

56. Lee J. H., Kim H. J., Kim Y. H. Is β-lactam plus macrolide more effective than β-lactam 
plus fluoroquinolone among patients with severe community-acquired pneumonia? 
A systemic review and meta-analysis. J. Korean Med. Sci. 2017; 32 (1): 77-84.

57. Gaillat J., Bru J., Sedallian A. Penicillin G / ofloxacin versus erythromycin / 
amoxicillin-clavulanate in the treatment of severe community-acquired pneumonia. 
Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 1994; 13: 639-644.

58. Baddour L. M., Yu V. L., Klugman K. P. et al. Combination antibiotic therapy lowers 
mortality among severely ill patients with pneumococcal bacteremia. Am. J. Respir. 
Crit. Care Med. 2004; 170: 440-444.

59. Okumura J., Shindo Y., Takahashi K. et al. Mortality in patients with community-
onset pneumonia at low risk of drug-resistant pathogens: impact of β-lactam plus 
macrolide combination therapy. Respirology. 2018; 23: 526-534.

60. Sligl W., Asadi L., Eurich D. et al. Macrolides and mortality in critically ill patients 
with community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis. Crit. 
Care Med. 2014; 42: 420-432.

61. Blasi F., Mantero M., Aliberti S. Antibiotics as immunomodulant agents in COPD. 
Curr. Opin. Pharmacol. 2012; 12: 293-299.

62. Emmet O’Brien M., Restrepo M., Martin-Loeches I. Update on the combination 
effect of macrolide antibiotics in community-acquired pneumonia. Respir. Investig. 
2015; 53: 201-209.

63. Brissac T., Shenoy A., Patterson L. et al. Cell invasion and pyruvate oxidase derived 
H2O2 are critical for Streptococcus pneumoniae mediated cardiomyocyte killing. 
Infect. Immun. 2018; 86: e00569-17.

64. Nel J., Durandt C., Mitchell T. et al. Pneumolysin mediates platelet activation in vitro. 
Lung. 2016; 194: 589-593.

65. Gonzalez-Juarbe N., Gilley R., Hinojosa C. et al. Pore-forming toxins induce 
macrophage necroptosis during acute bacterial pneumonia. PLoS Pathog. 2015; 11: 
e1005337.

66. Reboul C. F., Whisstock J. C., Dunstone M.A. A new model for pore formation by 
cholesterol-dependent cytolysins. PLoS Comput. Biol. 2014; 10: e1003791.

67. Amsden G. W. Anti-inflammatory effects of macrolides – an underappreciated benefit 
in the treatment of community-acquired respiratory tract infections and chronic 
inflammatory pulmonary conditions. J. Antimicrob. Chemother. 2005; 55: 10-21.

68. Koch C. C., Esteban D. J., Chin A. C. et al. Apoptosis, oxidative metabolism and 
interleukin-8 production in human neutrophils exposed to azithromycin; effects of 
Streptococcus pneumoniae. J. Antimicrob. Chemother. 2000; 46: 19-26.

69. Donowitz G. R. Community-acquired pneumonia: 2012 history, mythology, and 
science. Trans. Am. Clin. Climatol. Assoc. 2013; 124: 283-293.

70. Kellum J., Kong L., Fink M. et al. Understanding the inflammatory cytokine response 
in pneumonia and sepsis. Arch. Intern. Med. 2007; 167: 1655-1663.



244 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

71. Parente D., Cunha C., Mylonakis E., Timbrook T. The clinical utility of methicillin-
resistant Staphylococcus aureus (MRSA) nasal screening to rule out MRSA 
pneumonia: a diagnostic meta-analysis with antimicrobial stewardship implications. 
Clin. Infect. Dis. 2018; 67: 1-7.

72. Halm E. A., Fine M. J., Marrie T. J. et al. Time to clinical stability in patients hospitalized 
with community-acquired pneumonia: implications for practice guidelines. JAMA. 
1998; 279 (18): 1452-1457.

73. Menéndez R., Torres A., Rodríguez de Castro F. Reaching stability in community-
acquired pneumonia: the effects of the severity of disease, treatment, and the 
characteristics of patients. Clin. Infect. Dis. 2004; 39 (12): 1783-1790.

74. Marrie T., Beecroft M., Herman-Gnjidic Z. Resolution of symptoms in patients with 
community-acquired pneumonia treated on an ambulatory basis. J. Infect. 2004; 49: 
302-309.

75. Metlay J. P., Atlas S. J., Borowsky L. H., Singer D. E. Time course of symptom 
resolution in patients with community-acquired pneumonia. Respir. Med. 1998; 92 
(9): 1137-142.

76. Fine M. J., Stone R. A., Singer D. E. et al. Processes and outcomes of care for patients 
with community-acquired pneumonia: results from the Pneumonia Patient Outcomes 
Research Team (PORT) cohort study. Arch. Intern. Med. 1999; 159 (9): 970-980.

77. Bruns A., Oosterheert J., Prokop M. et al. Patterns of resolution of chest radiograph 
abnormalities in adults hospitalized with severe community-acquired pneumonia. 
Clin. Infect. Dis. 2007; 45 (8): 983-991.

78. Mittl R. L. Jr., Schwab R. J., Duchin J. S. et al. Radiographic resolution of community-
acquired pneumonia. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1994; 149 (3): 630-635.

79. Niederman M. S. Understanding the natural history of community-acquired 
pneumonia resolution: vital information for optimizing duration of therapy. Clin. 
Infect. Dis. 2004; 39: 1791-1793.

80. Ramirez J., Srinath L., Ahkee S. et al. Early switch from intravenous to oral 
cephalosporins in the treatment of hospitalized patients with community-acquired 
pneumonia. Arch. Intern. Med. 1995; 155 (12): 1273-1276.

81. Ramirez J., Vargas S., Ritter G. et al. Early switch from intravenous to oral antibiotics and 
early hospital discharge: a prospective observational study of 200 consecutive patients 
with community-acquired pneumonia. Arch. Intern. Med. 1999; 159 (20): 2449-2454.

82. Oosterheert J. J., Bonten M. J., Schneider M. M. et al. Effectiveness of early switch from 
intravenous to oral antibiotics in severe community acquired pneumonia: multicentre 
randomised trial. BMJ. 2006; 333 (7580): 1193. doi: 10.1136/bmj.38993.560984.BE.

83. Carratalà J., Garcia-Vidal C., Ortega L. et al. Effect of a 3-step critical pathway to 
reduce duration of intravenous antibiotic therapy and length of stay in community-
acquired pneumonia: a randomized controlled trial. Arch. Intern. Med. 2012; 172 
(12): 922-928.



245

РОЗДІЛ VII

84. Dagan E., Novack V., Porath A. Adverse outcomes in patients with community 
acquired pneumonia discharged with clinical instability from Internal Medicine 
Department. Scand. J. Infect. Dis. 2006; 38 (10): 860-866.

85. Dunn A. S., Peterson K. L., Schechter C. B. et al. The utility of an in-hospital 
observation period after discontinuing intravenous antibiotics. Am. J. Med. 1999; 
106 (1): 6-10.

86. Nathan R., Rhew D., Murray C. et al. In-hospital observation after antibiotic switch 
in pneumonia: a national evaluation. Am. J. Med. 2006; 119 (6): 512. e1-e7.

87. Jasti H., Mortensen E., Obrosky D. et al. Causes and risk factors for rehospitalization 
of patients hospitalized with community-acquired pneumonia. Clin. Infect. Dis. 
2008; 46 (4): 550-556.

88. Capelastegui A., España Yandiola P., Quintana J. et al. Predictors of short-term 
rehospitalization following discharge of patients hospitalized with community-
acquired pneumonia. Chest. 2009; 136 (4): 1079-1085.

89. Athlin S., Lidman C., Lundqvist A. et al. Management of community-acquired 
pneumonia in immunocompetent adults: updated Swedish guidelines 2017. Infect. 
Dis. (Lond.). 2018; 50 (4): 247-272.

90. Чучалин А. Г., Синопальников А. И., Козлов Р. С. и др. Клинические рекомен-
дации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной пне-
вмонии у взрослых. Пульмонология. 2014; 14 (4): 13-48.

91. O’driscoll B. R., Howard L. S., Davison A. G. BTS guideline for emergency oxygen 
use in adult patients. Thorax. 2008; 63 (Suppl. 6): vi1-vi68.

92. Frat J., Thille A., Mercat A. et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute 
hypoxemic respiratory failure. N. Engl. J. Med. 2015; 372: 2185-2196.

93. Nishimura M. High-flow nasal cannula oxygen therapy in adults: physiological 
benefits, indication, clinical benefits, and adverse effects. Respir. Care. 2016; 61: 529-
541.

94. Maggiore S., Idone F., Vaschetto R. et al. Effects on oxygenation, comfort, and clinical 
outcome. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2014; 190: 282-288.

95. Howell M. D., Davis A. M. Management of ARDS in adults. JAMA. 2018; 319: 711-
712.

96. Wysocki M., Antonelli M. Noninvasive mechanical ventilation in acute hypoxaemic 
respiratory failure. Eur. Respir. J. 2001; 18: 209-220.

97. Jolliet P., Abajo B., Pasquina P. et al. Non-invasive pressure support ventilation in 
severe community-acquired pneumonia. Intensive Care Med. 2001; 27: 812-821.

98. Confalonieri M., Potena A., Carbone G. et al. Acute respiratory failure in patients 
with severe community-acquired pneumonia. A prospective randomized evaluation 
of noninvasive ventilation. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1999; 160: 1585-1591.

99. Crimi C., Noto A., Princi P. et al. A European survey of non-invasive ventilation 
practices. Eur. Respir. J. 2010; 36: 362-369.



246 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

100. Bellani G., Laffey J., Pham T. et al. Epidemiology, patterns of care, and mortali-
ty for patients with acute respiratory distress syndrome in intensive care units in 
50 countries. JAMA. 2016; 315: 788-800.

101. Acute Respiratory Distress Syndrome Network, Brower R., Matthay M., Morris A. 
et al. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal 
volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N. Engl. 
J. Med. 2000; 342 (18): 1301-1308.

102. Needham D., Yang T., Dinglas V. et al. Timing of low tidal volume ventilation and 
intensive care unit mortality in acute respiratory distress syndrome. A prospective 
cohort study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2015; 191: 177-185.

103. Amato M. B., Meade M. O., Slutsky A. S. et al. Driving pressure and survival 
in the acute respiratory distress syndrome. N. Engl. J. Med. 2015; 372: 747-
755.

104. Brochard L., Slutsky A., Pesenti A. Mechanical ventilation to minimize progression 
of lung injury in acute respiratory failure. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2017; 195 
(4): 438-442.

105. Papazian L., Forel J., Gacouin A. et al. Neuromuscular blockers in early acute 
respiratory distress syndrome. N. Engl. J. Med. 2010; 363: 1107-1116.

106. Briel M., Meade M., Mercat A. et al. Higher vs lower positive end-expiratory 
pressure in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: 
systematic review and meta-analysis. JAMA. 2010; 303: 865-873.

107. Guerin C., Reignier J., Richard J. et al. Prone positioning in severe acute respiratory 
distress syndrome. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 2159-2168.

108. Mismetti P., Laporte-Simitsidis S., Tardy B. et al. Prevention of venous 
thromboembolism in internal medicine with unfractionated or low-molecular-
weight heparins: a meta-analysis of randomised clinical trials. Thromb. Haemost. 
2000; 83: 14-19.

109. Levy M., Rhodes A., Phillips G. et al. Surviving Sepsis Campaign: association 
between performance metrics and outcomes in a 7.5-year study. Crit. Care Med. 
2015; 43: 3-12.

110. Guo Q., Li H. Y., Li Y. M. et al. Compliance with severe sepsis bundles and its 
effect on patient outcomes of severe community-acquired pneumonia in a limited 
resources country. Arch. Med. Sci. 2014; 10: 970-978.

111. Georges H., Journaux C., Devos P. et al. Improvement in process of care and 
outcome in patients requiring intensive care unit admission for community 
acquired pneumonia. BMC Infect. Dis. 2013; 13: 196. doi: 10.1186/1471-2334-13-
196.

112. Hortmann M., Heppner H., Popp S. et al. Reduction of mortality in community-
acquired pneumonia after implementing standardized care bundles in the 
emergency department. Eur. J. Emerg. Med. 2014; 21: 429-435.



247

РОЗДІЛ VII

113. Lim W., Rodrigo C., Turner A., Welham S., Calvert J., British Thoracic Society. 
British Thoracic Society community-acquired pneumonia care bundle: results of a 
national implementation project. Thorax. 2016; 71: 288-290.

114. Dean N. C., Jones B. E., Jones J. P. et al. Impact of an electronic clinical decision 
support tool for emergency department patients with pneumonia. Ann. Emerg. 
Med. 2015; 66: 511-520.

115. Walden A., Clarke G., McKechnie S. et al. Patients with community acquired 
pneumonia admitted to European intensive care units: an epidemiological survey 
of the GenOSept cohort. Crit. Care. 2014; 18: R58. doi: 10.1186/cc13812.

116. Kolditz M., Ewig S. Community-acquired pneumonia in adults. Dtsch Arztebl. Int. 
2017; 114 (49): 838-848.

117. Torres A., Sibila O., Ferrer M. et al. Effect of corticosteroids on treatment failure 
among hospitalized patients with severe community-acquired pneumonia and high 
in ammatory response: a randomized clinical trial. JAMA. 2015; 313: 677-686.

118. Siemieniuk R., Meade M., Alonso-Coello P. et al. Corticosteroid therapy for patients 
hospitalized with community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-
analysis. Ann. Intern. Med. 2015; 163 (7): 519-528.

119. Horita N., Otsuka T., Haranaga S. et al. Adjunctive systemic corticosteroids for 
hospitalized community-acquired pneumonia: systematic review and meta-analysis 
2015 update. Sci. Rep. 2015; 5: 14061.

120. Wan Y. D., Sun T. W., Liu Z. Q. et al. Efficacy and safety of corticosteroids for 
community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis. Chest. 
2016; 149 (1): 209-219.

121. Wu W., Fang Q., He G. Efficacy of corticosteroid treatment for severe 
community-acquired pneumonia: a meta-analysis. Am. J. Emerg. Med. 2018; 
36 (2): 179-184.

122. Marti C., Grosgurin O., Harbarth S. et al. Adjunctive corticotherapy for community 
acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015; 10: 
e0144032.

123. Briel M., Spoorenberg S., Snijders D. et al. Corticosteroids in patients hospitalized 
with community-acquired pneumonia: systematic review and individual patient 
data metaanalysis. Clin. Infect. Dis. 2018; 66 (3): 346-354.

124. Stern A., Skalsky K., Avni T. et al. Corticosteroids for pneumonia. Cochrane 
Database Syst. Rev. 2017; 12: CD007720. doi: 10.1002/14651858.CD007720.pub3.

125. Restrepo M., Anzueto A., Torres A. Corticosteroids for severe community-
acquired pneumonia: time to change clinical practice. Ann. Intern. Med. 2015; 
163 (7): 560-561.

126. Torres A., Ferrer M. What’s new in severe community-acquired pneumonia? 
Corticosteroids as adjunctive treatment to antibiotics. Intensive Care Med. 2016; 42 
(8): 1276-1278.



248 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

127. Restrepo M., Angel L., Mortensen E., Anzueto A. Steroid infusion for severe 
pneumonia: not so fast... Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2005; 172: 781; author reply 
782-783.

128. Chalmers J. D. Corticosteroids for community-acquired pneumonia: a critical view 
of the evidence. Eur. Respir. J. 2016; 48: 984.

129. Wunderink R. G. Corticosteroids for severe community-acquired pneumonia: not 
for everyone. JAMA. 2015; 313 (7): 673-674.

130. Wunderink R., Waterer G. Advances in the causes and management of community 
acquired pneumonia in adults. BMJ. 2017; 358: j2471. doi: 10.1136/bmj.j2471.

131. Lloyd M., Karahalios A., Janus E. et al. Effectiveness of a bundled intervention 
including adjunctive corticosteroids on outcomes of hospitalized patients with 
community-acquired pneumonia: a stepped-wedge randomized clinical trial. 
JAMA Intern. Med. 2019. doi: 10.1001/jamainternmed.2019.1438.

132. Waljee A., Rogers M., Lin P. et al. Short term use of oral corticosteroids and related 
harms among adults in the United States: population based cohort study. BMJ. 2017; 
357: j1415. doi: 10.1136/bmj.j1415.

133. Chen L., Chen J., Chen Y. et al. Efficacy and safety of glucocorticoids in the treatment 
of community-acquired pneumonia: a meta-analysis of randomized controlled 
trials. World J. Emerg. Med. 2015; 6: 172-178.

134. Feldman C., Anderson R. Corticosteroids in the adjunctive therapy of 
community-acquired pneumonia: an appraisal of recent meta-analyses of 
clinical trials. J. Thorac. Dis. 2016; 8: E162-171.

135. Parody R., Martino R., Sánchez F. et al. Predicting survival in adults with 
invasive aspergillosis during therapy for hematological malignancies or after 
hematopoietic stem cell transplantation: single-center analysis and validation of 
the Seattle, French, and Strasbourg prognostic indexes. Am. J. Hematol. 2009; 
84 (9): 571-578.

136. Rodrigo C., Leonardi-Bee J., Nguyen-Van-Tam J., Lim W. Corticosteroids as 
adjunctive therapy in the treatment of influenza. Cochrane Database Syst. Rev. 
2016; 3: CD010406.

137. Clinical Trials.gov. Extended Steroid in CAP(e) (ESCAPe). Available at: http://
clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT01283009. Accessed on December 18, 2017.

138. Beam T. R., Gilbert D. N., Kunin C. M. General guidelines for the clinical 
evaluation of anti-infective drug products. Clinical Infectious Diseases. 1992; 15 
(Suppl. l): S5-S32.

139. Aliberti S., Amir A., Peyrani P. et al. Incidence, etiology, timing, and risk factors 
for clinical failure in hospitalized patients with community-acquired pneumonia. 
Chest. 2008; 134 (5): 955-962.

140. Ramirez J. H. Overview of community-acquired pneumonia in adults. UpToDate, 
2020.



249

РОЗДІЛ VII

141. Аrancibia F., Ewig S., Martinez J. et al. Antimicrobial treatment failures in patients 
with community-acquired pneumonia: causes and prognostic implications. Am. J. 
Respir. Crit. Care Med. 2000; 162 (1): 154-160.

142. Violi F., Cangemi R., Falcone M. et al. Cardiovascular complications and short-term 
mortality risk in community-acquired pneumonia. Clin. Infect. Dis. 2017; 64 (11): 
1486-1493.

143. Eurich D. T, Marrie T. J., Minhas-Sandhu J. K., Majumdar S. R. Risk of heart failure 
after community acquired pneumonia: prospective controlled study with 10 years 
of follow-up. BMJ. 2017; 356: j413.

144. Ramirez J., Aliberti S., Mirsaeidi M. et al. Acute myocardial infarction in hospitalized 
patients with community-acquired pneumonia. Clin. Infect. Dis. 2008; 47 (2): 182-187.

145. Perry T. W., Pugh M. J., Waterer G. W. et al. Incidence of cardiovascular events after 
hospital admission for pneumonia. Am. J. Med. 2011; 124 (3): 244-251.

146. Warren-Gash C., Blackburn R., Whitaker H. et al. Laboratory-confirmed 
respiratory infections as triggers for acute myocardial infarction and stroke: a 
self-controlled case series analysis of national linked datasets from Scotland. Eur. 
Respir. J. 2018; 51 (3): 1701794.

147. Viasus D., Garcia-Vidal C., Manresa F. et al. Risk stratification and prognosis of 
acute cardiac events in hospitalized adults with community-acquired pneumonia. 
J. Infect. 2013; 66 (1): 27-33.

148. Чучалин А. Г., Синопальников А. И., Козлов Р. С. и др. Внебольничная пнев-
мония у взрослых. Практические рекомендации по диагностике, лечению и 
профилактике (пособие для врачей). Клин. микробиол. антимикроб. химио-
тер. 2010; 12 (3): 186-225.

149. Rome L., Murali G., Lippmann M. Nonresolving pneumonia and mimics of 
pneumonia. Med. Clin. North Am. 2001; 85 (6): 1511-1530.

150. Ost D., Fein A., Feinsilver S. Nonresolving pneumonia. UpToDate, 2020.



250 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

РОЗДІЛ VIII

УСКЛАДНЕННЯ
НЕГОСПІТАЛЬНОЇ  ПНЕВМОНІЇ

У перебігу НП найчастіше можуть виникати такі ускладнення: пара-
пневмонічний плевральний випіт; емпієма плеври; абсцес легені; ГРДС; 
сепсис, септичний шок; поліорганна недостатність; вторинна бактері-
ємія з гематогенними вогнищами дисемінації (менінгіт, абсцеси голов-
ного мозку, печінки, шкіри та м’яких тканин, ендокардит, перикардит) 
тощо [1-3].

8.1. ПАРАПНЕВМОНІЧНИЙ ПЛЕВРАЛЬНИЙ ВИПІТ
Це скупчення рідини (рис. 8.1) у плевральному просторі (між плев-

ральними листками) неподалік від пневмонічної інфільтрації в легене-
вій паренхімі [4, 5].

У нормі плевральна рідина утворює плівку завтовшки близько 10 мкм 
між вісцеральною та парієтальною поверхнями плеври, а її об’єм у здо-
рової людини становить близько 1-2 мл [6]. Плевральна рідина має такі 
характеристики: прозорий ультрафільтрат плазми крові з pH 7,60-7,64, 
вміст білка < 2 % (10-20 г/л), кількість лейкоцитів < 1000/мм3, рівень 
цукру – подібний до такого в плазмі крові, тоді як концентрація ЛДГ 
< 50 % від значення в плазмі крові, а рівні натрію, калію та кальцію – 
подібні до таких у міжклітинній рідини [7].

Епідеміологія
Парапневмонічні випоти й емпієма – відносно розповсюджені усклад-

нення НП. Від моменту появи антибіотиків їх загальна кількість істотно 
знизилася, приблизно до 2-3 % від усіх НП [8]. Утім, епідеміологічні до-
слідження свідчать, що їх поширеність знову поступово підвищується 
[9-12]. Наприклад, у дослідженні, в якому брали участь 4424 пацієнти з 
емпіємою плеври, сповіщалося про збільшення захворюваності на цю 
інфекцію на 2,8 % на рік у період із 1987 по 2004 р. [13]. Аналогічні дані 
було отримано в іншому дослідженні, в яке включили понад 11 тисяч 
госпіталізованих з емпіємою плеври пацієнтів [9]. Авторами встановле-
но, що захворюваність на плевральні інфекції в період із 1995 по 2003 р. 
збільшилася у 2,2 раза в пацієнтів віком < 19 років і в 1,2 раза в пацієнтів 
віком > 19 років.
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Неабиякий інтерес викликали результати дослідження, в якому було 
встановлено, що в пацієнтів із ХОЗЛ або бронхіальною астмою попереднє 
використання інгаляційних КС пов’язане зі зниженням частоти виникнен-
ня парапневмонічних випотів порівняно з групою пацієнтів, які не отриму-
вали ці лікарські засоби (5 і 12 % відповідно; р < 0,001) [14]. Результат є дещо 
несподіваним, оскільки в таких випадках збільшується частота розвитку 
НП. Причина цього зворотного зв’язку поки що точно невідома, але може 
полягати в зміненій запальній відповіді внаслідок застосування інгаляцій-
них КС або в частішому зверненні таких пацієнтів по медичну допомогу.

У США щорічно плевральний випіт, асоційований із НП, діагностується 
приблизно в 300 тисяч пацієнтів [7]. Найвища його розповсюдженість (20-
40 %) спостерігається серед госпіталізованих хворих, причому в 5-10 % тих, 
у кого виник парапневмонічний випіт, зрештою розвивається емпієма плев-
ри (приблизно 32 тисячі випадків на рік) [10]. За даними H. E. Davies і спів-
авторів [15], інфекційне ураження плеври – це часта клінічна проблема, 
котра щорічно виникає приблизно у 80 тисяч пацієнтів у Великій Британії 
та США разом. Смертність у таких випадках є досить високою. Наприклад, 
у Великій Британії вмирають близько 20 % хворих з емпіємою плеври та 
стільки ж потребують хірургічного втручання впродовж 12 місяців після 
інфікування [16, 17]. Водночас швидка оцінка й терапевтичні втручання 
знижують ці показники та витрати на охорону здоров’я [9].

Класифікація
Згідно з класифікацією Американської колегії торакальних лікарів 

(ACCP) виокремлюють такі парапневмонічні випоти [18].
1. Випіт I категорії: малий (товщина шару плевральної рідини на рент-

генограмі в латеропозиції < 10 мм), вільно розташований. Торакоцентез 

Рис. 8.1. Парапневмонічний плевральний випіт

Ребра

Пневмонія

Плевральний
випіт



252 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

(пункція плевральної порожнини, плевральна пункція) не показаний, 
ризик незадовільного прогнозу дуже низький.

2. Випіт II категорії: від малого до помірного (товщина шару плевраль-
ної рідини на рентгенограмі в латеропозиції > 10 мм, але < ½ геміторак-
су), вільно розташований. Бактеріоскопія та культуральне дослідження 
негативні; рН > 7,2 або глюкоза > 3,33 ммоль/л. Торакоцентез показаний, 
дренування плевральної порожнини – ні. Ризик незадовільного прогно-
зу низький.

3. Випіт III категорії має хоча б один із таких критеріїв:
• займає понад ½ гемітораксу, обмежений (осумкований) або асоційо-

ваний із потовщенням парієтальної плеври;
• позитивне бактеріоскопічне та/або культуральне дослідження; 
• рН  <  7,2 або глюкоза < 3,33 ммоль/л. Торакоцентез і дренуван-

ня плевральної порожнини показані. Ризик незадовільного прогнозу 
помірний.

4. Випіт IV категорії: гній (емпієма). Торакоцентез і дренування плев-
ральної порожнини показані. Високий ризик незадовільного прогнозу.

Патогенез
Виокремлюють три стадії розвитку парапневмонічного плеврального 

випоту [5, 19].
1. Ексудативна стадія (простий, неускладнений випіт I-II категорії) – 

паренхіматозна інфекція в легені призводить до підвищення проник-
ності капілярів і збільшення кількості легеневої інтерстиційної рідини, 
частина котрої виходить у плевральну порожнину й там накопичується. 
Це супроводжується продукцією прозапальних цитокінів, таких як IL-8 
і TNF [20, 21], які спричиняють активні зміни в мезотеліальних кліти-
нах і полегшують потрапляння рідини в плевральну порожнину. На цій 
стадії рідина являє собою ексудат, який вільно тече (згідно з критерія-
ми R. W. Light [4]), є стерильним і містить поліморфноядерні лейкоцити 
(<  1000/мм3), нормальний рівень глюкози та рН [22-24]. Призначення 
антибіотиків зазвичай сприяє регресу пневмонії та ліквідації плевраль-
ної рідини.

2. Фібринозно-гнійна стадія (ускладнений випіт та емпієма, III-IV кате-
горія) – характеризується інфікуванням випоту. Рідини стає більше, в ній 
багато поліморфноядерних лейкоцитів (> 1000/мм3), бактерій і  клітин-
ного детриту. Фібрин покриває залучену в процес частину парієтальної 
та вісцеральної плеври. У випоті знижується концентрація рН і глюкози, 
зростає рівень ЛДГ. За відсутності гною плевральний випіт називають 
ускладненим, а за його наявності – емпіємою. На думку J. E. Heffner 
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і співавторів [25], найкращим маркером ускладненого випітного плеври-
ту й емпієми плеври є рівень рН, а на другому місці за інформативністю – 
рівень глюкози. На цій стадії необхідні видалення рідини та дренування 
плевральної порожнини.

3. Стадія організації – відбувається проліферація фібробластів, які 
призводять до потовщення плевральних листків і утворення нееластич-
ної спайки. Пізніше розвивається фібринозна плевральна оболонка 
(«фіброзна шкірка»), що може охоплювати легеню, порушуючи її функ-
цію та спричиняючи потенціал для виникнення додаткової інфекції [5]. 
Лікування може включати декортикацію плеври.

Отже, при виникненні випітного плевриту, асоційованого з НП, в усіх 
випадках, коли є можливість отримати плевральну рідину, слід прово-
дити з діагностичною чи лікувальною метою торакоцентез (рис. 8.2) 
[26]. Це зумовлено необхідністю виявити ускладнені парапневмонічні 
випоти або емпієми, що потребують швидкого дренування плевральної 
порожнини для запобігання неконтрольованому сепсису, хірургічному 
втручанню, тривалому перебуванню в стаціонарі та смерті хворого [15].

Етіологія
Найчастішими збудниками ускладненого парапневмонічного випоту й 

емпієми є піогенні бактерії (S. pneumoniae та S. aureus), оральні стрептококи 

Пацієнт сидить прямо, 
опираючись на стіл

Рідина 
збирається  

в пакет 
або шприц

Плевральна
порожнина
наповнена

надлишковою
рідиною

Рідина 
тисне

на ліву 
легеню

Трубка

Голка, вставлена
у плевральну порожнину

Дренажний пакет

Рис. 8.2. Торакоцентез: А – лівої легені; Б – правої легені

А Б
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й анаероби [27, 28]. Зокрема, серед усіх пацієнтів, у яких у плевральній 
рідині за допомогою культурального методу чи ПЛР було ідентифі-
ковано патогени, частка пневмококів становила 10-20 %, золотистого 
стафілокока – 10-15 %, мікроаерофільних стрептококів (Streptococcus 
anginosus, Streptococcus medius і Streptococcus constellatus) – 4-24 %, 
анаеро бів (Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp., Peptostreptococcus spp. 
і Bacteroides spp.) – 6-20 % [17].

Атипові бактерії, такі як Legionella spp., Mycoplasma spp. і Chlamydo
phila spp., є рідкісними, але можливими причинами парапневмо ніч ного 
випоту й емпієми. Значно рідше, ніж наведені типові бактеріальні збуд-
ники, емпієму плеври спричиняють M. tuberculosis. Розвиток цієї пато-
логії зазвичай є результатом реактивації латентного туберкульозу [5].

Плевральні інфекції, спричинені грибковими патогенами, трапля-
ються досить рідко (<  1  % усіх випадків), причому Candida spp. від-
повідальні за більшість із них [29]. Кандидозна пневмонія й емпієма 
плеври переважно розвиваються при генералізованих інфекціях у паці-
єнтів із вираженим імунодефіцитом [29]. Іще рідше причиною плевритів 
є криптококи й Aspergillus spp., які теж можуть виникати в осіб з ослабле-
ним імунітетом [30].

У поодиноких випадках плевральні інфекції зумовлюють такі пара-
зити, як Entamoeba histolytica, Echinococcus granulosus і Paragonimus 
westermani [31, 32].

Респіраторні вірусні збудники зазвичай не призводять до виникнен-
ня емпієми. Проте вторинні бактеріальні інфекції можуть ускладнюва-
ти вірусні пневмонії. Наприклад, у пацієнтів із грипом основними при-
чинами бактеріальної суперінфекції й емпієми є S. aureus, S. pneumoniae 
та S. pyogenes [33].

Мікроаерофільні стрептококи й анаероби, що колонізують ротоглот-
ку, є основними причинами емпієми плеври й, очевидно, потрапляють 
до плеврального простору шляхом транслокації з осередку розташуван-
ня АП [17, 27, 34]. Емпієма, пов’язана з аспірацією, часто зумовлюється 
полімікробними асоціаціями [5].

Клінічні та фізикальні прояви
Клінічні прояви парапневмонічного випоту неспецифічні та в біль-

шості випадків збігаються із симптомами пневмонії (кашель сухий або 
з мокротинням, лихоманка, біль у грудях, задишка, слабкість) [13]. Емпіє-
ма плеври відрізняється тяжчим перебігом, супроводжується стійкою 
високою гарячкою, великими стрибками температури впродовж доби, 
ознобом, потовиділенням і задишкою.
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Плеврит зазвичай починається з появи болю в боку, що зменшується чи 
геть зникає в міру накопичення рідини в плевральній порожнині. Проте на-
ростає задишка, пов’язана зі стисканням легені та зміщенням середостіння 
в здоровий бік із порушенням функцій органів кровообігу та дихання.

Під час фізикального обстеження можуть спостерігатися асиметрія 
грудної клітки зі збільшенням в об’ємі враженої половини, обмеження 
дихальної екскурсії, згладженість міжреберних проміжків. У проєкції 
рідини голосове тремтіння ослаблене чи взагалі відсутнє. Патогномо-
нічним для ексудативного плевриту є масивне притуплення при перку-
сії, з аускультативним ослабленням або (в разі великих випотів) відсут-
ністю дихання над зоною випоту [35].

Діагностика
Діагностика парапневмонічного випоту починається з аналізу скарг 

пацієнта, збору анамнезу захворювання, візуального огляду, перкусії 
й  аускультації легень, але встановити точний діагноз можливо лише 
за допомогою комплексу лабораторних та інструментальних досліджень. 
Рентгенографія ОГК, УЗД та КТ відіграють ключову роль у діагности-
ці випітного парапневмонічного плевриту [36], причому, за даними 
P. Z. Svigals і співавторів [37], УЗД є чутливішим методом, аніж рентгено-
графія (69 і 61 % відповідно), але менш чутливим, аніж КТ (69 і 76 % від-
повідно), при діагностиці ускладненого випоту.

Початковим методом візуалізації плевральної рідини в усіх пацієнтів 
із НП є рентгенографія ОГК у прямій і бічній проєкціях (рис. 8.3). Цей 
метод дає змогу виявити затемнення на боці ураження з характерною 
опуклою у вигляді меніска лінією, спрямованою дугою в бік затемнення.

Рис. 8.3. Правобічний плевральний випіт у хворого на НП
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Плевральні випоти, що вільно переміщуються, переважно локалізу-
ються в найзалежніших частинах грудної клітки [38]. Так, у вертикаль-
ному положенні пацієнта випоти об’ємом до 75 мл розташовуються між 
діафрагмою й легенею. При цьому рентгенологічне обстеження не дає 
необхідного результату. Якщо об’єм рідини перевищує 75 мл, то вона за-
повнює задній костодіафрагмальний синус і може бути виявлена на біч-
ній рентгенограмі (рис. 8.4), а при об’ємі > 175 мл – і на передньозадній. 
Великі випоти (> 500 мл) затемнюють діафрагму й утворюють тінь, 
верхня межа котрої має характерну меніскоподібну форму (рис.  8.5). 
Зрідка весь геміторакс може бути зайнятий випотом із відповідним ко-
лапсом легені [5].

Після цього виконується УЗД плеври, що допомагає оцінити природу 
випоту й можливість проведення торакоцентезу (рис. 8.6).

Рис. 8.4. Лівобічний плевральний випіт невеликого об’єму

Рис. 8.5. Правобічний плевральний 
випіт великого об’єму

Рис. 8.6. УЗД плевральної рідини 
у хворого на НП
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Перевагою ультрасонографії є те, що вона може проводитися біля ліж-
ка хворого, оцінює розмір і характер випоту, надає важливу прогностичну 
та терапевтичну інформацію [39]. Ультрасонографія є ефективним засо-
бом проведення інтервенційних плевральних процедур, таких як дре-
нування плевральної порожнини й аспірація/біопсія ураженої плеври 
[40]. УЗД є інформативнішою порівняно з КТ у разі визначення наяв-
ності фібринозних внутрішньопорожнинних перетинок [41]. Проте КТ 
може знадобитися в тих випадках, коли специфічні для пацієнта чин-
ники, такі як ожиріння, перев’язка грудної стінки чи масивний набряк, 
погіршують якість ультразвукового зображення. УЗД є чутливішим ме-
тодом, аніж рентгенографія ОГК, у разі виявлення плевральної рідини й 
диференціації її від консолідації легень у критично хворих осіб [42]. Вод-
ночас ультрасонографія трохи поступається КТ в інформативності при 
ідентифікації невеликої кількості рідини (> 2 мл) [43, 44]. До переваг слід 
також віднести більшу рентабельність, оскільки УЗД проводиться біля 
ліжка хворого за допомогою недорогого багатоцільового ультразвуко-
вого апарату. Крім того, при ультрасонографії не використовують іонізу-
вальне випромінювання, на відміну від рентгенографії та КТ.

КТ зазвичай проводиться, коли підозрюють ускладнення (наприклад, 
осумкування), планують складні втручання та/або очікують, що до-
кладніша інформація про анатомічні особливості допоможе в лікуванні 
(рис. 8.7) [26].

Основні переваги КТ грудної клітки над іншими методами візуалі-
зації плеврального випоту полягають у можливості виявлення патоло-
гічного процесу в легеневій паренхімі (наприклад, пневмонія, абсцес, 
фістули, діафрагмальні дефекти тощо) та веденні пацієнтів, яким здій-
снюють дренування плевральної порожнини [45-47].

Рис. 8.7. КТ плеврального випоту у хворого на НП
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Для подальшої діагностики та диференційної діагностики плевраль-
ного випоту слід проводити торакоцентез. У минулому вважалося без-
печним евакуювати плевральну рідину, коли при рентгенографії ОГК 
у латеропозиції випіт, який вільно переміщається, мав товщину про-
шарку не менш ніж 10 мм (рис. 8.8) [48]. Проте більшість плевральних 
випотів нині видаляють під ультразвуковим контролем. Іноді для цієї 
мети використовується КТ-контроль, зокрема при скупченні рідини 
в невеликих злокалізованих кишенях, які можуть утворюватися в плев-
ральному просторі. У таких випадках зазвичай обирається найбільше 
й найдоступніше місце розташування випоту. При цьому товщина плев-
ральної рідини має становити 2-2,5 см, оскільки менші випоти, ймовір-
но, розсмоктуються за допомогою АБТ [49, 50].

Рідину, отриману при торакоцентезі, направляють на клінічні, біохі-
мічні, цитологічні та мікробіологічні дослідження. Передусім здійсню-
ються підрахунок загальної кількості лейкоцитів та їх диференціація. 
Рівень поліморфноядерних лейкоцитів > 1000/мм3 свідчить про усклад-
нений парапневмонічний випіт, переважання серед лейкоцитів нейтро-
філів – про високу вірогідність того, що причиною патології є типові 
бактеріальні збудники, лімфоцитів – про туберкульозну чи грибкову 
етіологію. Мають бути встановлені рівні загального білка, ЛДГ і глюкози 
в плевральній рідині та сироватці крові. Важливе місце також посідає 
швидке (протягом години) визначення показника рН у плевральній рі-
дині. Її слід відбирати в анаеробних умовах за допомогою іншої голки 
та в інший шприц, аніж ті, що використовувалися для місцевої анестезії. 
Це пов’язано з тим, що повітря підвищує рівень рН, а лідокаїн і гепарин – 
знижують. Досліджувати рідину необхідно в аналізаторах газів крові, 
оскільки рН-метрія та лакмусові папірці є недостатньо інформативними.

Рис. 8.8. Лівобічний плевральний випіт у латеропозиції
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Недоцільно вимірювати рН в аналізаторах при аспірації відвертого 
гною, що свідчить про наявність емпієми плеври та про необхідність 
дренування плевральної порожнини [15].

Для ідентифікації збудника (-ів) у плевральному випоті виконуються 
бактеріоскопія в пофарбованих за Грамом мазках, культуральні дослі-
дження та за потреби ПЛР. Хоча в ідеалі проби слід відбирати до почат-
ку АБТ, торакоцентез не має її затримувати. Зразки потрібно відбирати 
безпосередньо з плеврального простору, оскільки культури, отримані 
з раніше розміщених катетерів або трубок, можуть бути забруднені ін-
шими бактеріями чи грибами [51]. Плевральна рідина має бути зібрана 
у флакони для культивування крові (на аеробні й анаеробні збудники) 
на  додаток до звичайних стерильних контейнерів, використовуваних 
для фарбування за Грамом і культивування, що дає змогу максимізувати 
діагностичний вихід [52, 53]. Це знайшло підтвердження в дослідженні 
за участю 53 пацієнтів із підозрою на плевральну інфекцію, в якому посіви 
рідини на поживні середовища здійснювалися одночасно зі стандартних 
флаконів і стерильних флаконів для культивування крові. Такий підхід 
дав змогу збільшити кількість пацієнтів із позитивною бактеріальною 
культурою на 21 % [50]. Стерильний контейнер без поживного середови-
ща теж прийнятний у разі невеликої кількості плевральної рідини.

Гнильний запах ексудату вважається діагностичною ознакою анае-
робної інфекції. Фарбування за Грамом також допоможе ідентифікувати 
ці патогени через унікальну морфологію деяких анаеробних грамнега-
тивних паличок.

Окрім мікробіологічного дослідження плевральної рідини в усіх па-
цієнтів із підозрою на ускладнений ексудат або емпієму плеври варто 
проводити посів крові на поживні середовища. Бактеріальні культури 
в крові виявляються приблизно в 14 % випадків й іноді є єдиним джере-
лом, яке дає змогу встановити етіологію інфекції [17].

За даними N. A. Maskell і співавторів [17], при одночасному мікробіоло-
гічному дослідженні плевральної рідини та крові позитивні культураль-
ні результати підвищуються до 60 % [15]. Неможливість ідентифікації 
збудника плевральної інфекції за допомогою рутинних мікробіологіч-
них методів у інших хворих зумовлена такими чинниками [54]:

• складністю культивування анаеробних мікроорганізмів;
• проведенням дослідження після початку АБТ;
• недостатньою чутливістю сучасних методів культивування;
•  перебуванням збудника в плевральній тканині, а не в рідині.
Останнім часом дедалі частіше стали застосовувати ПЛР, яка дає змогу 

підвищити рівень встановлення причини цього ускладнення НП [26, 55].



260 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

Лікування
Лікування хворих із парапневмонічним випотом має бути дифе-

ренційованим і залежати від характеру плевральної рідини та ста-
дії плевриту [56]. Для з’ясування цього всім пацієнтам викону-
ється діагностич но-лікувальний торакоцентез із максимальним 
видаленням рідини. При виявленні неускладненого (простого) ексу-
дату (рН > 7,2) застосовується лише АБТ, але погана клінічна відповідь 
(збереження чи підвищення температури тіла, підсилення задишки, 
збільшення об’єму випоту) потребує швидкого огляду та повторно-
го забору рідини на біохімічне дослідження з подальшим можливим 
дренуванням плевральної порожнини.

Рівень рН < 7,2 та/або присутність мікроорганізмів у мазку плевральної 
рідини, забарвленого за Грамом, указує на бактеріальну інвазію та пере-
хід простого випоту в ускладнений (складний), що потребує дренування 
плевральної порожнини [22, 25]. Проте деякі відверто гнійні чи культу-
рально-позитивні парапневмонічні випоти, спричинені S.  pneumoniae, 
можуть розрішуватися тільки за допомогою антибіотиків, що запобігає 
використанню плевральної дренажної трубки [57]. Рішення щодо дрену-
вання плевральної порожнини потрібно приймати індивідуально [15].

Наявність осумкованого плеврального випоту, котрий виявляється 
при рентгенографії або УЗД [58], асоціюється з гіршим результатом і може 
бути додатковим показанням для раннього дренування плевральної по-
рожнини. Великі плевральні випоти (> 40 % гемітораксу) можуть із біль-
шою вірогідністю потребувати хірургічного втручання [16, 58].

Для дренування плевральної порожнини (рис. 8.9), що має проводи-
тися під радіологічним контролем, використовують еластичні трубки 
різного діаметра відповідно до рекомендацій Британського торакально-
го товариства (BTS) [59] і Національного агентства з безпеки пацієнтів 
Великої Британії (NPSA) [60]. Дренування густого гною з плевральної 
порожнини здійснюється через трубки більшого діаметра (> 28 F), в ін-
ших випадках перевага віддається гнучким малогабаритним катетерам 
(10-14 F), які менше травмують тканини, зручніші для пацієнта й рідше 
спричиняють ускладнення [15].

Усім пацієнтам із парапневмонічним випотом слід призначати АБТ. Вона 
зазвичай емпірична й охоплює широке коло ймовірних аеробних і анаероб-
них збудників. Використовують переважно захищені пеніциліни, цефа-
лоспорини, карбапенеми, фторхінолони IV покоління та кліндаміцин [61, 
62]. Ці препарати добре проникають в інфікований плевральний простір, 
створюючи необхідні концентрації в плевральній рідині. Аміноглікозиди, 
навпаки, погано пенетрують у інфікований ексудат, і  їхня активність 
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знижується при розвитку в ньому ацидозу, пов’язаного з підвищенням 
рівня ЛДГ і зниженням – глюкози, тому ці антибіотики не мають застосову-
ватися в таких випадках [63, 64]. Макроліди також не показані при парап-
невмонічних випотах, якщо немає об’єктивних доказів або високого клініч-
ного індексу підозри на атипові патогени [15]. Наразі не отримано даних, 
що введення антибіотиків безпосередньо в плевральний простір дає які-не-
будь переваги.

Пацієнтам з ідентифікованим збудником парапневмонічного випоту 
призначається цілеспрямована АБТ. Лікування здебільшого починаєть-
ся з призначення парентеральних форм антибіотиків, а після досягнення 
позитивної динаміки продовжується пероральними (ступенева терапія). 
Тривалість АБТ визначається на підставі клінічної, лабораторної та радіо-
логічної відповіді й у середньому становить близько 3 тижнів [15]. У де  яких 
випадках (особливо за емпієми плеври) виникає потреба в тривалішій 
АБТ, яку можна продовжувати й в амбулаторних умовах.

У разі відсутності належної відповіді на дренування плевральної по-
рожнини та застосування антибіотиків у пацієнтів зі збереженням про-
явів інфекційного процесу й постійним накопиченням випоту необхід-
но провести додаткове УЗД, рентгенографію чи КТ ОГК. Останній метод 
візуалізації краще виконувати з контрастним підсиленням, що дає мож-
ливість точніше визначити положення плевральної дренажної трубки, 

А Б

В

Рис. 8.9. Дренування плевральної порожнини з використанням систем 
із водяним замком: А – однокомпонентна; Б – двокомпонентна; 

В – трикомпонентна



262 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

особ ливості випоту, наявність потовщення плеври, а також ендобронхі-
альну обструкцію та патологію середостіння [65, 66]. Потовщення плеври 
може запобігати розширенню легень, а отже, порушувати їхню функцію 
[66, 67].

Поки що не існує об’єктивних критеріїв, які дали би змогу визначити 
доцільність проведення хірургічного лікування. Проте персистентні 
ознаки сепсису (понад 5-7 днів), які пов’язані з постійним накопичен-
ням випоту, попри дренування плевральної порожнини й застосування 
антибіотиків, є досить вагомими показаннями для оперативного втру-
чання [41, 68, 69].

Дедалі частіше як терапія першої лінії парапневмонічних ускладне-
них випітних плевритів використовується VATS [70], хоча відкритий 
дренаж або торакотомія з плевректомією залишаються альтернатив-
ними методами. За даними М. С. Опанасенка та співавторів [71], VATS 
є  ефективним, зручним і малотравматичним методом плевректомії 
з декортикацією легені (рис. 8.10). Таке оперативне втручання супро-
воджується незначною крововтратою, кращим косметичним ефектом 
і меншою частотою ускладнень.

Усе це дає змогу застосовувати більш ранню мобілізацію хворого; 
розширити показання до використання VATS у пацієнтів літнього віку, 
з обмеженими вітальними функціями; зменшити тривалість лікування 
хворого в стаціонарі, а отже, вартість лікування.

Пацієнти з плевральною інфекцією потребують амбулаторного спосте-
реження з виконанням рентгенографії та визначенням маркерів запален-
ня протягом 4 тижнів після виписки. У разі повернення симптомів цієї 
патології хворі повинні негайно звертатися по медичну допомогу [15].

Рис. 8.10. VATS у хворого з плевральним випотом
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Прогноз для пацієнтів із плевральною інфекцією є досить непоганим, 
оскільки рівень смертності впродовж 4 років спостереження становить 
близько 14 %, причому зазвичай хворі вмирають від супутніх захворю-
вань [72]. Слід також зазначити, що жодні надійні клінічні, рентгеноло-
гічні чи плевральні характеристики рідини точно не визначають про-
гноз пацієнтів на початковому етапі [5, 15].

8.2. АБСЦЕС ЛЕГЕНЬ
Це гнійний або гнилісний розпад некротичних ділянок легеневої тка-

нини з формуванням однієї чи кількох порожнин деструкції (≥ 2 см), 
які містять некротичні маси та рідину (можливо, з повітрям), оточених 
перифокальною запальною інфільтрацією (рис. 8.11) [73-75].

Утворення множинних невеликих (< 2 см) порожнин іноді називають 
некротичною пневмонією чи гангреною легені. Й абсцес легені, й некро-
тична пневмонія є проявами схожого патологічного процесу. Нездат-
ність своєчасно розпізнати й адекватно лікувати такі захворювання асо-
ціюється з поганим клінічним результатом.

У 1920-х рр. смертність від абсцесу легень сягала понад 30 %. У ці роки 
доктор Девід Сміт припустив, що аспірація бактерій із ротової порож-
нини є основним механізмом інфікування [76]. Він помітив, що бактерії, 
виявлені в стінках абсцесів легень при розтині, нагадують мікроорга-
нізми, що перебувають у яснах. Типовий абсцес легені можна відтвори-
ти на тваринних моделях шляхом внутрішньотрахеального введення 
бактеріального інокуляту, що містить чотири мікроби: Fusobacterium 
nucleatum, Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp. і, можливо, Prevotella 
melaninogenicus [76, 77].

Абсцес легені в «доантибактеріальну» еру був руйнівним захворю-
ванням, від якого одна третина пацієнтів помирала, друга – видужувала, 

Рис. 8.11. Абсцес правої легені: А – КТ; Б – рентгенографія

А Б
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в решти розвивалися тяжкі виснажливі захворювання: рецидивні абс-
цеси, хронічна емпієма, бронхоектазія, інші наслідки хронічних гній-
них інфекцій [78]. У ранньому «антибактеріальному» періоді сульфо-
наміди не покращували результати лікування пацієнтів з абсцесом 
легені.

Після того як стали доступні пеніциліни й тетрациклін, результати 
лікування істотно покращилися [79, 80]. Хоча в минулому хірургічна ре-
зекція легені часто розглядалась як основний варіант лікування, її роль 
із часом зменшувалася, оскільки більшість пацієнтів із неускладненим 
абсцесом легені зрештою реагували на тривалу АБТ [75].

Класифікація
Абсцеси легень можуть бути класифіковані на підставі тривалості їх 

перебігу, наявності супутніх станів або мікробної етіології [1, 81]. Вони 
можуть бути гострими (з тривалістю перебігу < 1 місяць) і хронічними 
(з тривалістю перебігу ≥ 1 місяць). Також виділяють первинні абсцеси, 
що розвинулися в осіб з інфекційним процесом у легені (зокрема НП, 
особливо аспіраційного генезу), та вторинні, котрі виникають унаслідок 
бронхогенного новоутворення, системного захворювання, що порушує 
імунний захист пацієнта (наприклад, ВІЛ/СНІД) або після транспланта-
ції внутрішніх органів. Абсцеси легень додатково характеризуються за-
лежно від збудника, що їх спричинив (наприклад, абсцес стафілококової 
або анаеробної етіології).

До чинників ризику абсцесу легень належать: похилий вік; стома-
тологічні захворювання (наприклад, гінгівіт із концентрацією бакте-
рій > 1011/мл); алкоголізм, наркоманія; ЦД; кома; ШВЛ; судоми, нерво-
во-м’язові розлади з бульбарними дисфункціями; недоїдання; терапія 
КС, цитостатиками або імунодепресантами; розумова відсталість; га-
строезофагеальна рефлюксна хвороба; обструкція бронхів; неможли-
вість кашляти; сепсис [82-84].

Етіологія
Найчастіше абсцес легені виникає як ускладнення АНП, спричиненої 

аеробними й анаеробними патогенами, що перебувають у ротоглотці. 
Пацієнти, в яких розвивається цей патологічний процес, схильні до ас-
пірації та зазвичай страждають на захворювання пародонта. Інокулят 
бактерій із ротоглотки в разі порушень захисних механізмів макроорга-
нізму досягає нижніх дихальних шляхів, що призводить до виникнення 
пневмонії та можливого розвитку некрозу легеневої тканини протягом 
7-14 днів із формуванням абсцесу легені [85].
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Через труднощі з отриманням матеріалу, не забрудненого бактеріями, 
що колонізують верхні дихальні шляхи, встановити причину абсцесів 
легень досить нелегко. Опубліковані дані від моменту появи антибіоти-
ків свідчать про те, що анаеробні бактерії є найбільш значущими патоге-
нами при абсцесі легень. У дослідженні, проведеному J. G. Bartlett і співав-
торами [86] у 1974 р., у 46 % випадків ця патологія була спричинена тільки 
анаеробами, виділеними з мокротиння, а в 43 % – анаеробами в сполучен-
ні з аеробами. Проте наразі роль таких збудників, як Peptostreptococcus spp., 
Bacteroides spp., Fusobacterium spp. і Prevotella melaninogenicus, поступово 
зменшується, а мікроаерофільних стрептококів, S. aureus, K. pneumoniae 
й інших грамнегативних мікроорганізмів  – збільшується [87, 87]. Цей 
висновок був підтверджений у дослідженні N. Takayanagi та співавторів 
[89], у якому встановили, що найчастішими збудниками абсцесу легені 
є Streptococcus spp., а потім у порядку зменшення – анаероби, Gemella spp. і 
K. pneumoniae. Утім, за даними J. L. Wang і співавторів [90], які обстежили 
на Тайвані 90 пацієнтів із цією патологією, провідним патогеном виявила-
ся K. pneumoniae (33 %), а частка анаеробів становила 31 %.

Небактеріальні й атипові мікобактеріальні патогени також можуть 
спричиняти абсцес легені, переважно в осіб з ослабленим імунітетом. 
До них належать паразити (наприклад, Paragonimus spp. та Entamoeba 
spp.), гриби (наприклад, Aspergillus spp., Cryptococcus spp., Histoplasma spp., 
Blastomyces spp. і Coccidioides spp.), різні види Mycobacterium [85].

За даними C. T. Stock і співавторів [91], більш ніж у 90 % випадків 
абсцес легень спричиняють полімікробні асоціації.

Морфологічні прояви
На тлі змін легеневої тканини, характерних для пневмонії, виникають 

одне чи кілька вогнищ некрозу, що під впливом бактеріальних протео-
літичних ферментів піддаються розплавленню з утворенням гнійної чи 
множинних порожнин [92]. За деструкції стінок бронхів розвивається 
гнійний бронхіт. Надалі морфологічні зміни залежать від стану імун-
ної системи організму, ступеня адекватності дренування абсцесу та його 
розмірів. У разі сприятливого перебігу захворювання порожнина абс-
цесу швидко звільняється від гною через дренувальний досить великий 
бронх, заповнюється грануляційною тканиною й поступово перетво-
рює вогнище ураження на рубець. Іноді на цьому місці залишається так 
звана суха порожнина за типом кісти. Якщо абсцес, особливо великих 
розмірів, погано дренується, захворювання набуває затяжного характе-
ру: формується хронічний абсцес, стінки котрого являють собою щіль-
ну рубцеву тканину. Множинні абсцеси легені утворюються при поширенні 
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запального процесу внаслідок некрозу тканини в різних сегментах і 
частках легені, причому неодночасно.

Здебільшого будь-якій інфекційній деструкції передує фаза запаль-
ної інфільтрації легеневої тканини, що триває від 2-3 діб до кількох тиж-
нів. Морфологічні зміни в цей період відповідають картині пневмонії, а 
також її етіології. Подальша динаміка залежить від того, за яким із трьох 
основних типів розвивається деструктивний процес.

У разі формування абсцесу в центрі запального інфільтрату розвива-
ється прогресивне гнійне розплавлення інфільтраційної тканини, порож-
нина набуває кулеподібної форми. У певний момент гній проривається 
з порожнини через один із бронхів. Якщо здійснюється дренування гною 
через досить великий бронх, інфільтрація навколо порожнини поступово 
зникає, сама порожнина різко зменшується в розмірах, ізсередини запов-
нюється грануляційною тканиною й може повністю закритися за рахунок 
сполучної тканини, що свідчить про одужання. Якщо порожнина вели-
ких розмірів і добре дренується, вона може стабілізуватися та покритися 
грануляціями бронхіального епітелію. Таку порожнину інколи назива-
ють кістоподібною й розглядають як особливу форму одужання [93].

За умови недостатнього дренування гнійної порожнини, високої ві-
рулентності патогенів, зниження реактивності організму чи неадекват-
ного лікування в порожнині абсцесу затримується гній, інфільтрація 
легеневої паренхіми, що її оточує, не має тенденції до зменшення чи 
прогресує, гнійне розплавлення легеневої тканини збільшується, вна-
слідок чого можуть виникнути такі ускладнення, як піопневмоторакс, 
легенева кровотеча, сепсис.

Якщо в результаті лікувальних заходів вдається ліквідувати гостре 
запалення, це може призвести до формування здебільшого неправиль-
ної форми порожнини з рубцевими стінками, що покриті зсередини гра-
нуляціями, де тривалий час перебігає хронічний гнійний процес, який 
періодично загострюється (хронічний абсцес).

У разі гангрени легень після короткочасного періоду запальної ін-
фільтрації внаслідок дії продуктів життєдіяльності мікроорганізмів і, 
можливо, тромбозу судин виникає значний некроз легеневої тканини, 
що не має чітких меж, а інколи поширюється на цілий орган [93].

У некротизованій сірого чи коричневого кольору легеневій тканині 
формуються множинні, інколи дрібні та безформні вогнища іхорозно-
го розпаду, вміст яких частково дренується через бронхи. Процес може 
швидко розповсюджуватися на плевру з розвитком іхорозної емпієми.

При гангренозному абсцесі ділянка легеневої тканини, перебуваю-
чи в стані іхорозного розпаду, набуває тенденції до відмежування від 
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життєздатної частини легені. В її межах формується гнійна порожнина, 
що містить секвестри легеневої тканини та гній, який дренується через 
бронхіальне дерево. Унаслідок лікування може настати поступове очи-
щення порожнини гнійника від секвестрів із наступним формуванням 
хронічного абсцесу чи (рідко) епітелізованої порожнини. Повної лікві-
дації порожнини в разі гангренозних абсцесів практично не спостеріга-
ється [93]. Абсцеси здебільшого поодинокі чи множинні, локалізуються 
в правій легені, тому що правий бронх є коротшим і ширшим. Стінка 
порожнини абсцесу має нерівну поверхню. У порожнині скупчується 
гній, і навколо неї часто виявляють запальний інфільтрат легеневої тка-
нини. При формуванні хронічного абсцесу спостерігаються емфізема-
тозне здуття альвеол, деформація стінки бронхів з утворенням бронхо-
ектазів, ділянки пневмосклерозу.

Клінічні прояви
У розвитку абсцесу легень виділяють два етапи – до та після прориву 

гнійного вмісту в дренувальний бронх. На першому етапі клінічна карти-
на нагадує прояви НП: підвищення температури тіла, кашель сухий або 
з незначною кількістю мокротиння, іноді відзначаються кровохаркан-
ня, біль у грудній клітці, особливо при глибокому вдиху, задишка, піт-
ливість вночі та слабкість. Клінічні прояви мають деяку залежність від 
особливостей збудників захворювання. При абсцесі легені, спричинено-
му аеробними патогенами, клінічні ознаки є досить гострими, а симп-
томи інтоксикації – вираженішими (температура тіла > 39  °С, сильна 
пітливість, м’язовий і головний біль, ломота в суглобах). Коли причиною 
виникнення абсцесу легень є анаеробні мікроорганізми, прояви роз-
виваються поступово й менш виражені. При фізикальному обстеженні 
відзначають притуплення перкуторного тону над зоною ураження, по-
слаблене чи жорстке дихання, підсилення голосового дрижання, появу 
вологих хрипів і крепітації [94]. Якщо абсцес перебуває глибоко в парен-
хімі легені, фізикальні дані можуть бути скудними.

Після прориву абсцесу в бронх спостерігається відходження значної 
кількості гнійного з домішками крові мокротиння, іноді «повним ро-
том», зниження температури тіла навіть до нормальних значень [95, 96]. 
Мокротиння при абсцесі легені має неприємний запах. При фізикаль-
ному обстеженні укорочення перкуторного звуку може зникати, навіть 
з’являтися тимпаніт, особливо якщо абсцес великих розмірів; аускуль-
тація виявляє різнокаліберні вологі хрипи, іноді амфоричне дихання. 
Якщо дренувальний бронх знову закупорюється, клінічні ознаки ін-
токсикації повертаються [97].
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Діагностика
Основними методами діагностики абсцесу легень є рентгенографія та 

КТ ОГК, а також у деяких випадках УЗД. Окрім того, для встановлення 
етіології цього ускладнення НП важливими є методи ідентифікації збуд-
ників: бактеріоскопія, культуральні та молекулярно-біологічні.

Візуалізація абсцесу легень починаєть-
ся з оглядової рентгенографії ОГК, яку 
слід виконувати в двох проєкціях: пере-
дньо-задній і бічній. До прориву гнійного 
вмісту в дренувальний бронх відзначаєть-
ся консолідувальна інфільтрація легене-
вої тканини, без чітких контурів і ділянок 
просвітлення, переважно в задніх сегмен-
тах верхніх часток або задніх сегментах 
нижніх часток легень (рис. 8.12).

На другому етапі після прориву гною 
в дренувальний бронх рентгенологічно 
на тлі інфільтрату, що зменшується, ви-
значається порожнина з горизонтальним 
рівнем рідини, розміри котрої можуть ва-
ріювати в значних межах залежно від стану 

дренувального бронха (рис. 8.13) [98].
КТ є найбільш чутливим і спе-

цифічним методом візуалізації 
абсце су легень. У деяких випадках 
використовується контрастне під-
силення, оскільки дає змогу іденти-
фікувати краї абсцесу, котрі інакше 
можуть зливатися з навколишньою 
консолідованою легенею. На КТ не-
дренований абсцес має вигляд одно-
рідного затемнення, що оточене 
широкою щільнішою зоною запаль-
ної інфільтрації, а дренований абс-
цес – як округлої форми ураження з 
порожниною, оточеною товстими стінками з нечіткими краями, в якій 
простежується гнійна рідина. КТ дуже корисна для виявлення супутньої 
емпієми плеври або інфаркту легені. Судини та бронхи не зміщені абс-
цесом, як при емпіємі плеври. Абсцес утворює гострі кути з плевральною 
поверхнею грудної стінки [85].

Рис. 8.12. Абсцес заднього 
сегмента верхньої частки 

правої легені

Рис. 8.13. Абсцес лівої легені після 
прориву в дренувальний бронх
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УЗД не є рутинним методом діагностики абсцесів, оскільки будь-яка 
легеня, що містить повітря, перешкоджає візуалізації. Проте ультрасо-
нографія дає змогу виявляти периферичні абсцеси, котрі локалізуються 
субплеврально [99]. Вони проявляються у вигляді округлого гіпоехоген-
ного вогнища. Якщо є порожнина, то на межі поділу повітря – тканина 
генеруються додаткові незалежні гіперехогенні ознаки [100].

Для етіологічної діагностики абсцесу легень використовуються мето-
ди, описані в розділі 6 «Діагностика та диференційна діагностика НП».

Лікування
Основу лікувальних заходів у пацієнтів із цією патологією станов-

лять АБТ і дренування абсцесу легень та емпієми плеври (за необхіднос-
ті). При цьому перевагу доцільно віддавати стаціонарному лікуванню.

АБТ здійснюється за тими самими принципами, що й у разі АНП 
(див. розділ 11 «Аспіраційний синдром та аспіраційна негоспітальна 
пневмонія»). Починається вона з парентерального введення антибіо-
тиків широкого спектра дії, активних щодо аеробних й анаеробних 
збудників. Використовуються кліндаміцин, захищені амінопеніциліни 
(амоксицилін/клавуланат, ампіцилін/сульбактам і піперацилін/тазобак-
там), фторхінолони IV покоління (моксифлоксацин, геміфлоксацин), ме-
тронідазол у комбінації з β-лактамом [85, 94, 101, 102].

Ефективну відповідь на АБТ можна побачити вже через 3-4 дні, 
а покращення загального стану – через 4-7 днів. Утім, повне одужан-
ня з рентгенографічною нормалізацією наступає приблизно через 
2 місяці [87]. Якщо немає поліпшення загального стану чи рентгено-
логічної картини, необхідно виконати бронхоскопію для виявлення 
іншого етіо логічного чинника абсцесу легені й замінити антибіотики 
відповідно до встановлених збудників захворювання та їхньої чутли-
вості до цих засобів.

Тривалість АБТ залежить від клінічної та рентгенологічної відповіді 
пацієнта. Вона має застосовуватися принаймні доти, доки не нормалізу-
ється температура тіла та не зникне гнійне/гнилісне мокротиння. Зазви-
чай це відбувається між 5-м і 21-м днем від початку внутрішньовенного 
застосування антибіотиків, після чого лікування продовжується пер-
оральними формами. Загалом курс АБТ становить від 28 до 48 днів [89], 
поки не закриється абсцес або не утвориться тонкостінна кістоподібна 
порожнина.

Для терапії хворих з абсцесами легень, спричиненими Actinomyces  spp., 
рекомендується використовувати пеніцилін у високих дозах, а також 
ципрофлоксацин або левофлоксацин [103, 104].
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Коли причиною абсцесу легень є Nocardia spp., використовується 
TMP/SMX протягом 6-12 місяців. Окрім того, додатково призначається 
амікацин у дозі 7,5 мг/кг внутрішньовенно кожні 12 годин. Альтернатив-
ний режим передбачає застосування іміпенему 500 мг внутрішньовенно 
кожні 6 годин у комбінації з амікацином [105, 106].

Лікування хворих з абсцесами легень, які зумовлені грибковими 
збудниками, проводиться протимікробними препаратами, активними 
щодо кожного з виявлених грибкових мікроорганізмів [85].

На додаток до АБТ рекомендуються висококалорійна їжа, білки, ві-
таміни, антистафілококова плазма та гаммаглобулін, гемосорбція, плаз-
маферез, а також методи, що покращують дренажну функцію бронхів 
(бронхолітики, відхаркувальні засоби, повторні лікувальні бронхоско-
пії, постуральний дренаж) [98].

У разі збереження симптомів після 2-місячної адекватної консер-
вативної терапії чи за розміру абсцесу понад 6 см у діаметрі слід роз-
глянути можливість хірургічного лікування, якщо загальний стан дає 
таку можливість. Варіанти оперативних втручань: дренування абсцесу 
чи його хірургічна резекція з навколишніми ураженими тканинами 
[73, 81].

Ендоскопічне дренування абсцесів легень може бути альтернативою 
дренуванню з використанням черезшкірно введеної трубки та здійсню-
ється під час бронхоскопії. Катетер уводиться в порожнину розпаду за 
допомогою металевого провідника чи після перфорування стінки абс-
цесу лазером [107, 108]. За даними F. Herth [109], такий підхід забезпечує 
успішний результат у середньому через 6,2 дня лікування (діапазон – 
3-21 день). Одним із можливих ускладнень є потрапляння некротичного 
детриту в інші частини легень.

Дренування абсцесу за допомогою черезшкірно введеної трубки 
здійснюється під контролем ультразвукового чи КТ-сканування [110, 
111]. Цей метод показаний приблизно в 11-21 % пацієнтів після невдалої 
АБТ [112], а частота ускладнень і смерті після його застосування стано-
вить 16 і 4 % відповідно [113]. До ускладнень черезшкірного дренування 
абсцесів належить потрапляння некротичного детриту до плевральної 
порожнини з розвитком піопневмотораксу, емпієми, бронхоплевральної 
нориці чи кровотечі.

Хірургічна резекція абсцесу легені є переважною терапією приблиз-
но для 10 % пацієнтів із цією патологією [85]. Результати хірургічного 
лікування залежать від загального стану й імунітету пацієнта. Літній 
вік, недоїдання й алкоголізм є поганими прогностичними чинниками. 
Смертність після хірургічних резекцій дорівнює близько 11-28 % [109].
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Мінімально інвазивні хірургічні процедури, такі як VATS, є методом 
вибору при периферичній локалізації абсцесу легені та відсутності плев-
ральних спайок і фібротораксу. Результати цієї хірургічної процедури 
є задовільними, але втручання потребує загальної анестезії, ендотрахе-
альної трубки з двома просвітами або ендотрахеальної трубки з одним 
просвітом і можливістю інсуфляції вуглекислого газу. Одним із можли-
вих ускладнень є потрапляння некротичного детриту в плевральну по-
рожнину [114].

Прогноз при абсцесі легень у більшості випадків цілком сприятли-
вий. Частіше такі пацієнти виліковуються, а рівень смертності при цій 
патології постійно знижується. Значно рідше абсцес легені може при-
звести до кровохаркання, емпієми плеври, піопневмотораксу, бронхо-
плевральної нориці. Несприятливі результати лікування асоціюються 
з віком пацієнтів, недоїданням, супутньою патологією, станом імуніте-
ту, адекватністю та своєчасністю застосування антибіотиків і підтриму-
вальної терапії.

8.3. ГОСТРИЙ РЕСПІРАТОРНИЙ ДИСТРЕС-СИНДРОМ
Одним із найсерйозніших ускладнень тяжкого перебігу НП є ГРДС – 

загрозливе для життя запальне ураження легень, для котрого характер-
ні дифузна інфільтрація й тяжка гіпоксемія [115-117].

ГРДС часто призводить до смерті пацієнта, потребує проведення ін-
тенсивної терапії та ШВЛ. Його розповсюдженість серед хворих, які пе-
ребувають у ВІТ, становить близько 10 %, а серед тих, хто перебуває на 
ШВЛ, – 23 % [118].

Уперше клінічні прояви ГРДС описано в 1967 р. у 12 пацієнтів, 
7  з яких померли [119]. Тоді застосували термін «респіраторний дис-
трес-синдром дорослих». Надалі цей стан дістав багато інших назв: 
«некардіогенний наб ряк легень», «мокра легеня», «важка легеня», «шо-
кова легеня» [120, 121].

У 1994 р. на Американо-європейській узгоджувальній конференції 
запропонували нову назву захворювання – ГРДС [122]. Згідно з визна-
ченням, це гострий стан, який характеризується двобічними легеневи-
ми інфільтратами й тяжкою гіпоксемією за відсутності ознак кардіоген-
ного набряку легень. Тяжкість гіпоксемії, необхідної для встановлення 
діагнозу ГРДС, визначалася рівнем PaO2/FiO2 < 200.

Проте тепер застосовується берлінське визначення ГРДС, яке було 
запропоноване у 2011 р. групою провідних експертів із цієї пробле-
ми [123]. ГРДС характеризується термінами виникнення (впродовж 
1 тижня після ураження легень або появи респіраторних симптомів), 
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рентгенографічними проявами (двобічні розповсюдженні зміни), поход-
женням набряку (зумовлений не СН або перевантаженням рідиною) 
і ступенем тяжкості гіпоксемії, що ґрунтується на величині PaO2/FiO2. 
За рівня PaO2/FiO2 > 200 і не вище 300 мм рт. ст. визначають легкий 
ступінь, при PaO2/FiO2 < 200 і не нижче 100 мм рт. ст. – середньотяж-
кий і при PaO2/FіO2  ≤ 100 мм рт. ст. – тяжкий.

У США щорічно реєструють близько 190 тисяч випадків ГРДС. 
Раніше смертність від цього ускладнення була дуже високою, проте 
завдяки покращенню лікування останніми роками вона знизилася 
до 35-40 % [124]. 

Патогенез
В основі ГРДС лежить дифузне запалення легень (рис. 8.14). Структура 

нормальної альвеоли дає змогу полегшити виділення вуглекислого газу 
й перенесення кисню крізь дистальну альвеолярно-капілярну мембрану. 
Селективний бар’єр для рідини та розчинених у ній речовин створюєть-
ся одношаровою оболонкою ендотеліальних клітин, пов’язаних структу-
рами плазматичної мембрани [125].

Поверхню альвеол вистеляє альвеолярний епітелій, до складу котро-
го входить безперервний моношар альвеолоцитів I типу (плоскі кліти-
ни, що забезпечують газообмін) і альвеолоцити II типу (кубічної форми, 
котрі виробляють поверхнево-активну речовину – сурфактант). Інтак-
тний альвеолярний епітелій має щільні міжклітинні з’єднання, утворю-
ючи бар’єр, який обмежує навіть проходження невеликих розчинених 
речовин, але забезпечує дифузію вуглекислого газу та кисню. Альвеоло-
цити I та II типів мають здатність поглинати надмірну рідину з пові-
тряного простору за рахунок векторного перенесення іонів, передусім 
через апікальні натрієві канали та натрій-калієві насоси [126]. Отже, ре-
абсорбція рідини залежить від з’єднань між клітинами альвеолярного 
епітелію й неушкоджених каналів транспорту іонів. У разі потрапляння 
набрякової рідини в легеневий інтерстицій вона видаляється головним 
чином за допомогою лімфатичної системи.

Клітинний склад нормальних альвеол представлений альвеоляр-
ними макрофагами, котрі разом із нейтрофілами й іншими імунними 
ефекторними клітинами (моноцитами та тромбоцитами) мають вирі-
шальне значення для захисту нормальної легені та відіграють ключову 
роль у разі гострого ушкодження легень [127].

При ГРДС спостерігається підвищена проникність для рідини та біл-
ка через легеневий ендотелій, що зумовлює набряк в інтерстиції легені. 
Потім набрякова рідина потрапляє в альвеоли, до чого часто призводить 
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ушкодження нормальних бар’єрних властивостей альвеолярного епі-
телію. Підвищена альвеолярно-капілярна проникність для рідини, 
білків, нейтрофілів і еритроцитів (що спричиняє їх накопичення
в альвеолярному просторі) є відмітною рисою ГРДС [128, 129]. Ар-
теріальна гіпоксемія в пацієнтів із ГРДС зумовлена невідповідністю 
вентиляції та перфузії, внутрішньопульмональним шунтуванням 
справа наліво. Крім того, порушення виведення вуглекислого газу є 
основним компонентом ДН, що призводить до підвищеної хвилин-
ної вентиляції легень, яка пов’язана зі збільшенням легеневої мертвої 
зони (тобто об’єму дихання, що не бере участь у виділенні вуглекис-
лого газу). Підвищення легеневої мертвої зони та зниження дихаль-
ної податливості є незалежними предикторами смертності при ГРДС 
[130].

Критичними ознаками ГРДС є ураження ендотелію капілярів і аль-
вео       лярного епітелію [128, 131]. Природа зміни ендотеліальних клітин, 
яка виникає при ГРДС, до кінця не вивчена. До ендотеліальних «ушкоджень» 

Рис. 8.14. Патогенез ГРДС
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і «травм» можуть призводити апоптоз [127] і альтернативні шляхи заги-
белі клітин, такі як піроптоз [132]. Концептуально збільшення проник-
ності судин легень може відбуватися через функціональне порушення 
ендотеліальних з’єднань або загибель ендотеліальних клітин. Ультра-
структурні зміни альвеолярних ендотеліальних клітин часто незначні 
порівняно із серйозним руйнуванням епітеліальних клітин, яке виявля-
ється при розтині [128].

Експериментальні дані свідчать, що при ГРДС може відбуватися 
активація ендотеліальних клітин, спричинена запальними сигнала-
ми від мікроорганізмів (включаючи ліпополісахарид й інші токсини) 
та лейкоцитів у відповідь на патогени, котрі зумовлюють виникнен-
ня НП [127]. Активація ендотеліальних клітин може призводити до 
продукування медіаторів (таких як ангіопоетин-2) і накопичення 
лейкоцитів, що супроводжується активацією P- та E-селектину (мо-
лекул клітинної адгезії) в мікросудинах легень, особливо в посткапі-
лярних венулах [127]. При цьому зазвичай відбувається відкладення 
тромбоцитів і нейтрофілів, часто у вигляді агрегатів. Нейтрофіли 
та тромбо цити, мабуть, відіграють синергетичну роль у підвищен-
ні проникності легеневих судин для білка (див. нижче). Руйнування 
ендотелію також можуть спричиняти патогени та їх токсини, акти-
вовані альвео лярні макрофаги, циркулювальні лейкоцити та тром-
боцити, прозапальні цитокіни, такі як TNF, IL-1β, ангіопоетин-2, 
фактор зростання ендотелію судин, фактор активації тромбоцитів 
тощо [127]. Часто спостерігається збільшення системної проникності 
судин, що зумовлює гіповолемію та поліорганну недостатність [117].

У розвитку ГРДС виділяють три фази: ексудативну (триває при-
близно 7 днів), проліферативну (> 3 тижні) та фібротичну [133]. Під 
час ексудативної фази у відповідь на запалення, що виникає при 
НП, у великій кількості виділяються цитокіни й інші прозапаль-
ні речовини, котрі активують альвеолярні макрофаги та циркулю-
вальні нейтрофіли. Самі ж активовані нейтрофіли прикріплюються 
до ендотелію легеневих капілярів і вивільняють уміст своїх цито-
плазматичних гранул (протеази й токсичні метаболіти кисню) [134, 
135]. Це призводить до пошкодження ендотелію капілярів та епіте-
лію альвеол, порушуючи альвеолярно-капілярний бар’єр. Альвео-
лоцити I типу, котрі становлять > 90 % альвеолярного епітелію, лег-
ко ушкоджуються, що дає змогу збільшити проникнення рідини 
в альвеоли та зменшити її виведення з альвеолярного простору. Вна-
слідок цього ексудат проходить у легеневу паренхіму й альвеолярний 
повітряний простір, порушується газообмін і настає гіпоксія [136]. 
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Альвеолоцити II типу відносно стійкіші до ушкоджень, але зміни, що 
відбуваються в цих клітинах, призводять до зменшення вироблен-
ня сурфактанта, результатом чого є зниження еластичності легень, 
альвеолярний колапс і внутрішньолегеневе шунтування. Крім того, 
розвивається легенева гіпертензія внаслідок внутрішньосудинної об-
турації тромбами, спазму легеневих судин через гіпоксію й дію де-
яких запальних медіаторів (тромбоксанів, лейкотрієнів та ендотелі-
нів) [135].

Вважається, що нейтрофіли відіграють ключову роль у патогенезі 
ГРДС. Це підтверджується дослідженнями БАЛ і біопсією легень у ран-
ній стадії цього патологічного процесу. Незважаючи на очевидну важ-
ливість нейтрофілів при ГРДС, ускладнення може розвинутися навіть 
у хворих із глибокою нейтропенією. Цей та інші факти свідчать про те, 
що роль нейтрофілів полягає радше в реактивній відповіді макроорга-
нізму [137].

Під час проліферативної фази в більшості пацієнтів відбувається 
відновлення легень: виводиться ексудат, замість нейтрофільної ін-
фільтрації настає лімфоцитарна. Проліферують альвеолоцити II типу, 
що утворюють новий сурфактант і диференціюються в альвеолоцити 
I типу. Проте попри такі поліпшення в багатьох хворих зберігаються 
задишка, тахіпное, гіпоксемія [138]. У деяких пацієнтів процес перехо-
дить у фібротичну фазу. Накопичений у легенях фібрин зазнає ремоде-
лювання й може спричинити фіброз.

Морфологічні прояви
Характерними ознаками ГРДС (рис. 8.15-8.17) є розширення альвео-

лярних ходів за умови колапсу решти паренхіми. Альвеолярні мішеч-
ки колабовані чи, навпаки, розширені ексудатом. Має місце денуда-
ція альвеолярних ходів та альвеолярних мішечків (поширений некроз 
альвеолоцитів І типу). Присутні так звані гіалінові мембрани, що най-
більш виражені впродовж альвеолярних ходів, звідки вони переходять 
на стінку альвеол і поширюються через альвеолярні пори. Іноді гіаліно-
ві мембрани повністю вкривають денудовану поверхню респіраторних 
відділів. Гіалінові мембрани містять ущільнений фібрин, протеїни си-
роватки крові, тканинний детрит, сурфактант, імуноглобуліни, компле-
мент і фібронектин [139].

Альвеолоцити ІІ типу згодом стають джерелом регенерації епітелію 
респіраторних відділів легень [139].
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Рис. 8.15. ГРДС у хворого на НП. 
На малому збільшенні спостерігаються 

значні порушення будови 
респіраторного відділу: руйнування 

міжальвеолярних перетинок 
із формуванням псевдокіст, стінки 

котрих частково вислані гіаліновими 
мембранами. Спостерігаються 

нерівномірно представлені скупчення 
фібрину, клітин запального ряду 

та клітин крові в альвеолярних просторах. 
Забарвлення гематоксиліном й еозином. 

Збільшення: × 40

Рис. 8.16. ГРДС у хворого на НП 
(попереднє спостереження). 

На мікрофотографії представлено 
альвеолярний хід, заповнений 

ексудатом із фібрином, із наявністю 
помірної кількості гранулоцитів, 

еритроцитів, поодиноких лімфоцитів. 
Стінки альвеолярних перетинок укриті 
гіаліновими мембранами. У нижньому 
правому куті –  явища дистелектазу 

з проявами запальноклітинної 
інфільтрації. Забарвлення 
гематоксиліном й еозином. 

Збільшення: × 100

Рис. 8.17. 
ГРДС у хворого на НП (попереднє 
спостереження). Характерною 

морфологічною ознакою  є злущення 
клітин епітелію на різних рівнях 

бронхіального дерева. Десквамація 
альвеолоцитів. Також спостерігається 

апоптоз епітеліальних клітин. 
Забарвлення гематоксиліном 

й еозином. 
Збільшення: × 200
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Клінічні прояви
ГРДС характеризується підсиленням у хворих на НП задишки та гі-

поксемії. Спочатку задишка є помірною й турбує лише під час фізичного 
навантаження. Проте вона швидко стає тяжкою та відзначається в спокої. 
Крім того, в пацієнтів виникають тахіпное, тахікардія, занепокоєння, збу-
дження й потреба у вдиханні дедалі вищих концентрацій кисню [140].

Під час огляду таких пацієнтів у низці випадків спостерігаються ці-
аноз губ і нігтьового ложа. Фізикальні прояви неспецифічні й можуть 
включати притуплення перкуторного тону, ослаблене дихання та різно-
каліберні вологі хрипи. ГРДС – це клінічний діагноз, і жодних специфіч-
них лабораторних відхилень, окрім очікуваних порушень у газообміні 
та рентгенографічних даних, не спостерігається.

Діагностика
Діагностика ГРДС у пацієнтів із тяжкою НП, особливо ускладненою 

сепсисом / септичним шоком, ґрунтується на таких ознаках: 
1) клінічні прояви синдрому системної запальної відповіді (наявність 

≥ 2 критеріїв – температура тіла > 38 °С або < 36 °С; ЧДР > 20/хв 
або PaCO2 < 32 мм рт. ст.; ЧСС > 90/хв; кількість лейкоцитів > 12 × 109/л 
або < 4 × 109/л, незрілі форми > 10 %); 

2) знижені рівні PaO2/FiO2 < 300 мм рт. ст.; 
3) білатеральні інфільтрати в легенях на передньо-задній рентгено-

грамі ОГК. За відсутності інфільтратів і наявності кисневозалежної 
гіпоксемії діагноз ГРДС є правосильним і навпаки [137].

На додаток до гіпоксемії показники газів артеріальної крові часто 
спочатку вказують на респіраторний алкалоз. Але при ГРДС, який ви-
никає у хворих із сепсисом, може бути присутнім метаболічний ацидоз 
із дихальною компенсацією чи без неї. У міру прогресування стану па-
цієнта та підвищення роботи дихання PaCO2 починає зростати, і респі-
раторний алкалоз змінюється респіраторним ацидозом.

Щоб виключити кардіогенний набряк легень, може бути корисно ви-
значити натрійуретичний пептид типу B у плазмі та виконати ехокардіо-
графічне дослідження. Рівень зазначеного показника < 100 пг/мл у па-
цієнта з двобічними інфільтратами та гіпоксемією свідчить на користь 
ГРДС, а не кардіогенного набряку легень [141].

Для візуалізації ГРДС у більшості випадків достатньо рентгенографії 
ОГК. Вона допомагає виявляти двобічні легеневі інфільтрати, котрі мо-
жуть бути дифузними та симетричними. Легеневі інфільтрати здебіль-
шого розвиваються швидко, з максимальною розповсюдженістю впро-
довж перших 3 днів. При цьому вони з’являються на рентгенограмах 
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практично відразу після появи порушень газообміну. Зазвичай вияв-
ляють інтерстиційні інфільтрати із симптомом «матового скла», однак 
інколи відзначається й альвеолярний тип ураження чи їх сполучення.

Спочатку інфільтрати можуть мати плямистий периферичний розпо-
діл (рис. 8.18), але незабаром вони прогресують із розвитком двобічного 
дифузного розповсюдженого ураження легень [137].

Кореляція між рентгенографічними проявами й тяжкістю гіпоксе-
мії сильно варіює. Крім того, підвищення діурезу у хворого призводить 
до зменшення розмірів інфільтратів, а перевантаження об’ємом – пере-
важно до збільшення незалежно від перебігу основного захворювання. 
У пацієн тів, у яких починається покращення, позитивна рентгеноло-
гічна дина міка розвивається протягом 10-14 днів. Утім, триваліші тер-
міни розсмоктування інфільтративних змін у легенях не є рідкісними.

КТ показана лише в деяких випадках. Вона чутливіша, ніж рентге-
нографія ОГК, у разі виявлення легеневої інтерстиційної емфіземи, 
пневмотораксу та пневмомедіастинуму, а також випоту в плевральній 
порожнині, кавітації та лімфаденопатії середостіння. Гетерогенність 
альвеолярного ураження проявляється при КТ навіть за наявності ди-
фузних однорідних інфільтратів, які визначаються на звичайній рентге-
нограмі ОГК (рис. 8.19). Інколи виявлення несподіваної легеневої пато-
логії, такої як пневмоторакс, може врятувати життя пацієнта. Проте ця 
потенційна перевага має бути зіставлена з ризиком, пов’язаним із транс-
портуванням критичного хворого з інтенсивною механічною вентиля-
цією з ВІТ до кабінету, де розташоване КТ-обладнання.

Важливе місце у веденні пацієнтів із ГРДС посідає рутинний скри-
нінг за допомогою ехокардіографії [142], що надає інформацію про 

Рис. 8.18. Плямисті двобічні інтерстиційні інфільтрати переважно в середніх 
і нижніх зонах легень у хворого з ГРДС
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функцію правого шлуночка. Дисфункція цього відділу серця присутня 
у 22-50 % пацієнтів із ГРДС і пов’язана з вищою смертністю [143]. Знан-
ня про наявність і вираженість дисфункції правого шлуночка дає змогу 
корегувати терапію шляхом зменшення об’єму рідини та застосування 
вазодилататорів легеневої артерії чи вазоактивної підтримки.

Оскільки запобігання перевантаженням рідиною може бути корис-
ним у лікуванні ГРДС, використання центрального венозного катетера 
чи катетера легеневої артерії полегшує належне управління рідиною в 
таких пацієнтів. Особливо корисним цей підхід є в пацієнтів із гіпо-
тензією чи нирковою недостатністю. Точне вимірювання параметрів 
гемодинаміки за допомогою катетера легеневої артерії потребує вміння 
й обережності. Особливо важко його здійснювати в пацієнтів, які пе-
ребувають на ШВЛ або мають вимушені спонтанні вдихи, через вплив 
внутрішньогрудного тиску [144, 145].

Лікування
Лікування хворих із ГРДС досі є складною й остаточно не виріше-

ною проблемою, про що свідчить досить високий рівень смертності. На 
жаль, нині немає жодного лікарського засобу з доведеною ефективністю 
для використання його в профілактиці та лікуванні ГРДС. Раннє засто-
сування КС призводить до неоднозначних результатів. Зазначені засоби 
не запобігають розвитку ГРДС у хворих із сепсисом [137], а раннє їх при-
значення в пацієнтів із НП, спричиненою пандемічним вірусом грипу 
A (H1N1), зумовлювало підвищений ризик виникнення суперінфекції 
[146]. Ці висновки також були підтверджені C. Brun-Buisson і співавто-
рами [147]. У дослідженні не тільки не знайшли доказів користі КС у разі 

Рис. 8.19. КТ високої роздільної здатності у хворого з ГРДС
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грипозної пневмонії, що ускладнювалася ГРДС, але й відзначили шкоду 
при їх застосуванні. Хоча в пацієнтів, які отримували метилпреднізо-
лон, смертність не зменшувалася, деякі короткочасні клінічні переваги 
було встановлено. Вони включали поліпшення оксигенації та збільшен-
ня числа днів без ШВЛ і виникнення септичного шоку. Пацієнти, котрі 
отримували КС, частіше скаржилися на нервово-м’язову слабкість, але 
частота інфекційних ускладнень не збільшувалася.

Доцільність використання КС у разі виникнення ГРДС у хворих 
на COVID-19 була встановлена британськими вченими при попередньо-
му аналізі результатів великого рандомізованого контрольованого до-
слідження RECOVERY. У ньому 2104 хворим на COVID-19 додатково 
до  стандартної терапії призначався дексаметазон внутрішньовенно 
в  дозі 6  мг протягом 10 днів. Контрольну групу становили 4321 осо-
ба, котрі отри мували лише стандартне лікування. У ході попередньо-
го аналізу результатів встановлено, що препарат із класу КС був най-
ефективнішим у лікуванні тяжких і вкрай тяжких хворих на COVID-19, 
що  ускладнювалася ГРДС. У пацієнтів, яким проводили ШВЛ, смерт-
ність знизилася на третину порівняно з контрольною групою, а серед 
тих, кому призначалися інші види респіраторної підтримки, – на 20 %. 
У лікуванні пацієнтів із легкою формою захворювання прийом декса-
метазону не мав жодного ефекту. Відразу після оголошення попередніх 
результатів дослідження у Великій Британії ухвалили рішення вико-
ристовувати дексаметазон як засіб терапії при коронавірусній інфекції. 
Проте багато фахівців вважають: поки що отримані британськими вче-
ними результати застосування дексаметазону перебільшувати не варто 
й необхідно продовжити ці дослідження в інших країнах. Зрештою, по-
казники смертності зменшилися хоч і помітно, але не кардинально [148].

Численні фармакологічні засоби, що використовувалися в лікуванні 
ГРДС, включаючи синтетичний сурфактант, антитіла до ендотоксину, 
кетоконазол та ібупрофен, виявилися неефективними. Статини, котрі 
забезпечували позитивні результати лікування в невеликих досліджен-
нях, не показали користі в більшому рандомізованому дослідженні, 
в яке включили 60 пацієнтів із гострим ушкодженням легень [149].

Застосування оксиду азоту, потужного легеневого вазодилататора, зда-
валося багатообіцяльним у ранніх випробуваннях, але в більших контро-
льованих дослідженнях він не змінював показники смертності в дорос-
лих із ГРДС [150, 151]. Систематичний огляд, метааналіз і послідовний 
аналіз випробувань 14 рандомізованих контрольованих дослід жень, у які 
були включені 1303 пацієнти з ГРДС, показали, що оксид азоту не знижує 
смертність і сприяє тільки короткочасному поліпшенню оксигенації [152].
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Незважаючи на те що не існує специфічної терапії ГРДС, лікування 
основного патологічного процесу (пневмонії) разом із методами респіра-
торної підтримки (неінвазивна чи механічна вентиляція легень) із вико-
ристанням малих ДО та контролем рідини, що вводиться, має важливе 
практичне значення. Оскільки інфекція при НП є головною причиною 
ГРДС, украй важливим є завчасне застосування відповідної протимік-
робної терапії, достатньої для охоплення передбачуваних патогенів 
[137]. Але проведена серія досліджень при ГРДС показала, що на сьо-
годні єдиним лікувальним заходом, який покращує виживаність цьо-
го контингенту пацієнтів, є ШВЛ [137, 153]. Традиційно при проведенні 
ШВЛ використовували ДО від 10 до 15 мл/кг ідеальної маси тіла [154], 
причому ці об’єми значно більші, ніж у здорових осіб у стані спокою (ді-
апазон – 7-8 мл/кг), але вони часто потрібні для досягнення нормальних 
значень PaCO2 в артеріальній крові та pH. Оскільки ателектаз і набряк 
зменшують об’єм вентильованої легені в пацієнтів із ГРДС [155, 156], 
тиск у дихальних шляхах часто є високим, про що свідчить надмірне 
розтягування аерованої легені. У тварин вентиляція з використанням 
великих ДО зумовлює руйнування легеневого епітелію й ендотелію, 
підсилює запалення легень, призводить до появи ателектазів, гіпоксемії 
та підвищує вивільнення медіаторів запалення [157-162]. Останнє може 
посилити запалення легень і спричинити ушкодження інших органів 
[163]. Отже, традиційний підхід до ШВЛ може посилити чи подовжити  
ГРДС і підвищити ризик легеневої недостатності. У зв’язку з цим 
у низці досліджень [153, 164-166] було використано низькі ДО (4-8 мл/кг 
ідеальної маси тіла). Ці дослідження досить переконливо продемонстру-
вали переваги нижчих ДО над традиційно застосовуваними при ШВЛ, 
оскільки такий підхід достовірно зменшував смертність і тривалість 
застосування ШВЛ у хворих із ГРДС [153]. Однак, оскільки інтубація 
та механічна вентиляція легень можуть бути пов’язані з підвищенням 
частоти ускладнень, таких як баротравма та нозокоміальна пневмонія, 
альтернативою їм у деяких випадках є високопоточна киснева терапія 
через носові канюлі та НІВЛ із ПТНВ (див. розділ 7 «Лікування хворих 
на негоспітальну пневмонію»).

Прогноз
До 1990-х рр. у більшості досліджень повідомлялося про смертність 

від ГРДС на рівні 40-70 %. Однак у двох доповідях, які були зроблені 
наприкінці ХХ ст. (з великої міської лікарні в Сієтлі та зі Сполученого 
Королівства), зафіксовано суттєво нижчий рівень смертності – в межах 
30-40 % [167, 168]. Можливими поясненнями підвищення показників 
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виживаності можуть бути краще розуміння й лікування сепсису, вдо-
сконалення методики ШВЛ і поліпшення загального нагляду за критич-
но хворими пацієнтами.

Більшість смертей у пацієнтів із ГРДС пов’язана із сепсисом (поганий 
прогностичний чинник) або поліорганною недостатністю, а не з НП, 
хоча проведення ШВЛ із використанням менших ДО може свідчити про 
те, що ушкодження легень є прямою причиною смерті пацієнта.

Показники оксигенації та вентиляції, в тому числі PaO2/FiO2, можуть 
передбачити результат або ризик смерті. У багатоцентровому дослі-
дженні, що було виконано у 2016 р. у 50 країнах, виявлено збільшення 
рівня госпітальної смертності залежно від тяжкості ГРДС: 34,9 % – серед 
осіб із легким ступенем, 40,3 % – із помірним і 46,1 % – із тяжким [118].

Пацієнти, котрі вижили після ГРДС, часто страждають від посттрав-
матичного стресового розладу, тривалої міопатії, що обмежують по-
всякденне життя та підвищують довгострокову смертність [140]. Ці сер-
йозні наслідки перенесеної хвороби зазвичай зберігаються щонайменше 
3 місяців, але в деяких пацієнтів і через 1-2 роки спостерігається стійка 
нейрокогнітивна дисфункція, котра не залежить від фізіологічного ста-
тусу та серцево-легеневого резерву.

8.4. СЕПСИС
Нині встановлено, що сепсис – це не самостійне захворювання, а клі-

нічний синдром, який ускладнює тяжку інфекцію та характеризується 
системним запаленням із поширеним ураженням тканин організму [169]. 
Відповідно до III Міжнародного консенсусу з питань сепсису (Sepsis-3), 
що був прийнятий у 2016 р. у Берліні [170], ця патологія визначається як 
небезпечна для життя дисфункція органів, спричинена нерегульованою 
реакцією макроорганізму на інфекцію. У цьому визначенні синдром 
системної запальної відповіді, котрий попередніми роками вважався 
головним проявом сепсису, більше не є ідеальним клінічним маркером. 
Це підтверджується тим, що у 12 % пацієнтів із сепсисом клінічні ознаки 
синдрому системної запальної відповіді відсутні [171], а в багатьох гос-
піталізованих пацієнтів без інфекційних ушкоджень – присутні [172]. 
Тому нове визначення ґрунтується на збільшенні (на ≥ 2 бали) оцінки 
за SOFA, що пов’язано з вищим ризиком внутрішньолікарняної смерт-
ності. Отже, навіть після 30 років зусиль визначення сепсису продов-
жує розвиватися. M. Singer і співавтори [170] наголошують: «Поки що 
немає простих і однозначних клінічних або біологічних критеріїв, ме-
тодів візуалізації чи лабораторних ознак, які однозначно ідентифікують 
пацієнта із сепсисом». Визначення Sepsis-3, мабуть, свідчить про краще 
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розуміння суті цього патологічного процесу, проте піддається критиці, 
оскільки зміщує акцент на дисфункцію органів, що ускладнює виявлен-
ня та можливість початку втручання на більш ранніх стадіях, коли хво-
робу найлегше лікувати [173-175].

Якщо сепсис не розпізнати на ранній стадії та не забезпечити своє-
часне лікування, це може спричинити його прогресування й розвиток 
септичного шоку (виникає в 40 % пацієнтів із сепсисом), поліорганної 
недостатності та смерті. Під септичним шоком сьогодні розуміють 
варіант перебігу сепсису, що призводить до особливо глибоких цирку-
ляторних, клітинних і метаболічних порушень, пов’язаних із вищим 
ризиком смерті, ніж у разі сепсису без шоку [170]. Пацієнти з таким 
станом можуть бути клінічно ідентифіковані внаслідок наявності пер-
систентної гіпотензії, що потребує застосування вазопресорів для під-
тримки середнього АТ ≥ 65 мм рт. ст. і рівня лактату в сироватці крові 
> 2 ммоль/л (> 18 мг/дл) за відсутності гіповолемії. Проте наразі встанов-
лено, що гіпотензія може бути пізнім проявом септичного шоку, котрій 
передує гіпоперфузія тканин [176].

Сепсис натепер описують як автодеструктивний процес, який може 
призводити до виникнення синдрому поліорганної дисфункції (MODS – 
multiple organ dysfunction syndrome), що характеризується прогресивним 
розвитком патологічного процесу й виникненням потенційно зворотної 
фізіологічної дисфункції у ≥ 2 органах або системах організму [177]. Дис-
функція органів або їх недостатність можуть бути першими клінічними 
ознаками сепсису, і жодна система організму не застрахована від наслід-
ків запальних явищ у разі сепсису. Причому в міру збільшення органної 
недостатності зростає рівень смертності таких пацієнтів [178].

Епідеміологія
Сепсис є серйозним тягарем для охорони здоров’я в усьому світі, вра-

жаючи щорічно понад 30 млн людей, серед яких 3 млн новонароджених і 
1,2 млн дітей [179-181]. Тягар сепсису найбільший у країнах із низьким і се-
реднім рівнями доходу населення, проте має значення й для розвинених 
держав. Зокрема, в США щорічно на сепсис страждають понад 900 тисяч 
осіб, а захворюваність становить близько 300 випадків на 100 тисяч насе-
лення. Сепсис також є найдорожчою проблемою охорони здоров’я в цій 
країні: тільки у 2011 р. на нього було витрачено 20 млрд доларів, що стано-
вить близько 5,2 % від загальних витрат лікарень [180, 182].

Досягнення в медицині за останнє десятиліття, стандартизовані 
протоколи й обізнаність лікарів значно поліпшили виживаність таких 
пацієнтів, але щороку на планеті від цієї патології помирають близько
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6 млн осіб [180], з яких тільки в США – приблизно 270 тисяч [183]. Смерт-
ність від сепсису, згідно з даними M. М. Levy та співавторів [184], у Євро-
пі становить близько 41 %, а в США – 28,3 %. Ця різниця, втім, зникає 
при внесенні поправки на тяжкість захворювання [184]. Багатоцентро-
ве дослідження в Австралії та Новій Зеландії, в якому взяли участь 
101 064 критичні пацієнти, показало, що рівень смертності при сепсисі 
знизився з приблизно 35 % у 2000 р. до приблизно 20 % у 2012 р. [185]. 
На сьогодні сепсис і септичний шок є головними причинами смерті
у ВІТ, призводячи до загибелі близько 40 % таких пацієнтів [183, 186, 
187]. Ці стани також входять до переліку 20 провідних причин смерті 
населення у світі [176].

Етіологія
Найчастіше до виникнення сепсису, на думку D. C. Angus і T. van der Poll 

[188], призводить тяжкий перебіг пневмонії, що спричинена насампе-
ред бактеріальними збудниками. Тож причиною сепсису в 62 % випад-
ків є грамнегативні (наприклад, P. aeruginosa, представники родини 
Enterobacteralis) і в 47 % – грампозитивні мікроорганізми (наприклад, 
S.  aureus, S. pneumoniae) [189]. Крім того, в незначної кількості хворих 
(приблизно в 1 %) сепсис спричиняють грибкові (наприклад, Candida spp.), 
вірусні чи паразитарні патогени [176]. Проте, як і при НП, збудник сепси-
су встановити за допомогою рутинних культуральних мікробіологічних 
методів не вдається приблизно в 50 % випадків [190, 191].

Патогенез
Сепсис називають процесом злоякісного внутрішньосудинного за-

палення [177]. Зазвичай потужний і складний імунологічний каскад 
за безпечує швидку захисну відповідь на інвазію мікроорганізмів у лю-
дей. Недостатній імунологічний захист призводить до швидкого про-
гресування інфекційного процесу; проте надмірна чи погано регульо-
вана відповідь може завдати шкоди макроорганізму через неадаптивне 
вивільнення самозаймистих запальних з’єднань. Сепсис у хворих на НП 
здебільшого виникає в результаті прямого проникнення патогену в кро-
воток (рис. 8.20), спричиняючи виникнення бактеріємії (наявність у крові 
життє здатних бактерій) із наступною гематогенною дисемінацією інфек-
ції та формуванням вторинних септичних вогнищ. Нормальна відпо-
відь макроорганізму на інфекцію є складним процесом, який локалізує 
й контролює бактеріальну інвазію, одночасно ініціюючи відновлення 
пошкодженої тканини [177]. Він включає активацію циркулювальних 
і фіксованих клітин, які фагоцитують, а також продукцію прозапальних 
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і протизапальних медіаторів. Сепсис виникає, коли реакція на інфекцію 
стає генералізованою та зачіпає нормальні тканини, віддалені від місця 
ушкодження легеневої паренхіми при НП [192].

Реакція макроорганізму на інфекцію починається, коли вроджені 
імунні клітини (макрофаги, моноцити, нейтрофіли та NK) розпізнають 
мікробні компоненти та зв’язуються з ними. Це може відбуватися де-
кількома шляхами:

•  специфічні рецептори розпізнавання патернів (PRR – pattern-
recognition receptors), які перебувають на поверхні переважно фагоци-
тувальних імунних клітин, можуть зв’язуватися з патоген-асоційовани-
ми молекулярними структурами (PAMP – pathogen-associated molecular 
patterns) мікроорганізмів [193]. Існують такі сімейства PRR: toll-подібні 
рецептори (TLR – toll-like receptors), які розпізнають патогени поза кліти-
нами або в ендосомах, рецептори кінцевих продуктів глікування білків 
(RAGE – receptor for advanced glycation end products), NOD-подібні рецеп-
тори (NOD – nucleotide oligomerization domain) й індуковані ретиноєвою 
кислотою гени I (RIG-I – retinoic acid-inducible gene 1). Наприклад, пеп-
тидоглікан грампозитивних бактерій зв’язується на імунних клітинах 
макроорганізму з TLR-2, а ліпополісахарид грамнегативних бактерій 
та/або ліпополісахаридозв’язувальний білок (комплекс CD14) – із TLR-4;

Рис. 8.20. Патогенез сепсису
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•  PRR можуть також розпізнавати ендогенні сигнали небезпеки, 
так звані alarmins, або пов’язані з небезпекою молекулярні структури 
(DAMP – danger-associated molecular patterns), які виділяються під час 
запального ураження. DAMP – це ядерні, цитоплазматичні чи мітохон-
дріальні структури, що набувають нових функцій у разі вивільнення 
в позаклітинне середовище. DAMP включають: білок із групи HMGB1 
(амфотерин), S100-білки, білки теплового шоку, мітохондріальну ДНК 
і метаболічні молекули, такі як аденозинтрифосфат [194].

Такий зв’язок фагоцитувальних клітин із мікробними компонентами 
призводить до активації шляхів внутрішньоклітинної передачі сигна-
лу, що спричиняють транскрипцію та вивільнення прозапальних цито-
кінів, таких як TNF, IL-1, -6, -8, фактор активації тромбоцитів, оксид 
азоту, IFN-α, -β, -γ. До того ж деякі з PRR, які належать до NOD-подіб-
них, можуть агрегувати в більші білкові комплекси, що беруть участь 
у продукуванні важливих цитокінів, таких як IL-1β, IL-18 і каспази, що 
причетні до запрограмованої загибелі клітин. Прозапальні цитокіни 
зумовлюють активацію та проліферацію лейкоцитів, активацію систе-
ми комплементу, підвищену регуляцію молекул ендотеліальної адгезії 
й експресії хемокінів, продукцію тканинного фактора й індукцію пе-
чінкових реагентів гострої фази. При сепсисі спостерігається надмірна 
імунна відповідь, яка призводить до побічного ушкодження й загибелі 
клітин і тканин макроорганізму [195].

Доведено, що в пацієнтів із сепсисом одночасно активуються запаль-
ний і коагуляційний каскади [195]. Спектр такої взаємодії може варі-
ювати від легкої тромбоцитопенії до блискавичного дисемінованого 
внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-синдром). Етіологія порушень 
регулювання коагуляції при сепсисі є багатофакторною. Вважаєть-
ся, що гіперкоагуляція зумовлена вивільненням тканинного фактора 
(тромбопластину) зі зруйнованих ендотеліальних клітин [196]. Фактич-
но експериментальні моделі ендотоксемії та бактеріємії in vitro показали 
повне інгібування індукованої запаленням продукції тромбіну з бло-
кадою тканинного фактора [197]. Потім тканинний фактор спричиняє 
системну активацію коагуляційного каскаду, що призводить до продук-
ції тромбіну, активації тромбоцитів й утворення тромбоцитарних 
згустків. Ці мікротромби можуть зумовлювати локальні дефекти 
перфузії, що призводять до гіпоксії тканин і дисфункції органів [192].

На додаток до прокоагулянтного ефекту спостерігається зниження 
антикоагулянтної активності білка C й антитромбіну, котрі зазвичай 
пом’якшують каскад коагуляції. Білок C перетворюється на свою актив-
ну форму за допомогою тромбомодуліну, що сам активується тромбіном. 
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Активований білок C здійснює антикоагуляційний ефект за рахунок 
розщеплення факторів коагуляції Va та VIIIa, котрі діють спільно з акти-
вованим білком S. Відомо також, що він має сильну протизапальну дію 
за рахунок інгібування TNF, IL-1β, IL-6 та обмеження адгезії нейтрофі-
лів і моноцитів до ендотелію. У пацієнтів із тяжким системним запален-
ням, наприклад у разі сепсису, спостерігається зниження рівнів білка 
С та тромбомодуліну в плазмі крові [198]. У результаті сепсису також 
спостерігається пригнічення фібринолізу [199].

Встановлено, що первинний прозапальний стан сепсису часто зміню-
ється тривалою імуносупресією. При цьому спостерігається зменшення 
кількості Т-клітин (хелперних і цитотоксичних) у результаті апоптозу та 
зниження реакції на запальні цитокіни [200]. Дослідження серед паці-
єнтів ВІТ, які померли від сепсису, показали глобальне виснаження CD4 
та CD8 T-клітин, а також зниження продукції важливих цитокінів (IL-6 
і TNF) у відповідь на ендотоксин [201, 202]. Окрім того, в пацієнтів із сепси-
сом було виявлено, що нейтрофіли експресують меншу кількість хемо-
кінових рецепторів, а хемотаксис знижується у відповідь на IL-8 [203].

Наведені дані свідчать, що імунна система у хворих із сепсисом не здат-
на ефективно відповісти на бактеріальні, вірусні чи грибкові інфекційні 
патогени [177]. Це підтверджують результати дослідження, в якому було 
показано, що низький рівень лімфоцитів на початку сепсису (4-й день) є по-
ганим прогностичним чинником як 28-денної, так і 1-річної смертності, 
а також може служити біомаркером імуносупресії при цій патології [204].

Основним механізмом дисфункції тканин та органів у разі сепсису є 
зниження доставки й використання кисню клітинами в результаті гіпо-
перфузії. Остання виникає через серцево-судинну дисфункцію, котра 
спостерігається при цій патології [205].

Частота септичної кардіоміопатії в різних дослідженнях варіює від 18 
до 60 % [206-208]. Вважається, що вона пов’язана з циркулювальними 
цитокінами (TNF, IL-1β тощо), котрі можуть зумовлювати пригноблен-
ня серцевих міоцитів і втручатись у функціонування мітохондрій. Най-
важливішою особливістю септичної кардіоміопатії є те, що спочатку 
вона є гострою та зворотною. Крім того, низька фракція викиду лівого 
шлуночка супроводжується нормальним або низьким тиском його на-
повнення (на відміну від кардіогенного шоку) з підвищеною податли-
вістю [209]. Численні дослідження при сепсисі показали як систолічну, 
так і діастолічну дисфункцію зі зменшенням ударних і збільшенням 
кінцевих діастолічних і систолічних об’ємів [210, 211]. Доведено певний 
вплив на смертність у результаті депресії міокарда. Також унаслідок ар-
теріальної та венозної дилатації (спричиненої медіаторами запалення), 
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а отже, зменшеного венозного повернення сепсис зумовлює стан гіпо-
тензії та дистрибутивного шоку. Спостерігається розширення всіх трьох 
компонентів мікроциркуляторного русла – артеріол, венул і капілярів. 
Це призводить до витоку внутрішньосудинної рідини в інтерстиційний 
простір у результаті втрати ендотеліальної бар’єрної функції, спричи-
неної змінами в ендотеліальному кадгерині. Усі зміни в гемодинаміці 
організму в поєднанні з мікросудинним тромбозом можуть зумовити 
гіпоперфузію тканин і органів [212].

Отже, в клітинах посилюється анаеробний гліколіз, який призводить 
до вироблення молочної кислоти. Крім того, активні форми кисню, що 
утворюються при запальній реакції, спричиняють дисфункцію мітохон-
дрій і зниження вмісту аденозинтрифосфату. Зазначені механізми зу-
мовлюють ушкодження на клітинному рівні.

Значні зміни відбуваються й у ендотелії: порушується його бар’єрна 
функція, розширюються судини, посилюється адгезія лейкоцитів і ви-
никає прокоагулянтний стан. Це призводить до накопичення набряклої 
рідини в інтерстиційних просторах, порожнинах тіла та підшкірній 
клітковині. У легенях порушується альвеолярно-ендотеліальний бар’єр 
із накопиченням багатої на білок рідини в інтерстиційних легеневих 
просторах і альвеолах. Це може зумовлювати невідповідність вентиля-
ції й перфузії, гіпоксію та зниження податливості легень, що в крайньо-
му разі спричиняє ГРДС [192].

У нирках поєднання зниженої перфузії, гострого канальцевого некрозу 
й тонших дефектів мікроциркуляторного русла та канальців призводить 
до гострого ушкодження різного ступеня. У шлунково-кишковому трак-
ті підвищена проникність слизової оболонки зумовлює як бактеріальну 
транслокацію, так і самодисперсію кишківника ферментами. У печінці 
пригнічується кліренс білірубіну, що спричиняє холестаз. Зазвичай від-
значається змінена свідомість, яка свідчить про дисфункцію центральної 
нервової системи. Описані ендотеліальні зміни призводять до порушення 
гематоенцефалічного бар’єра, зумовлюючи проникнення токсинів, 
запальних клітин і цитокінів у головний мозок. Подальші зміни спричи-
няють набряк мозку, окислювальний стрес, руйнування нейротрансміте-
ра й ушкодження білої речовини мозку, що призводять до появи клініч-
ного спектра септичної енцефалопатії, котрий варіює від легкого ступору 
до марення й коми [195]. Відомо також, що сепсис зумовлює катаболічний 
процес в організмі хворого. Спостерігається швидкий і значний розпад 
м’язів, який призводить до вироблення амінокислот, необхідних для 
глюко неогенезу, котрі живитимуть імунні клітини. Крім того, підвищена 
резистентність до інсуліну може спричинити стан гіперглікемії [195].
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Отже, системна запальна реакція, її дерегуляція та формування 
складного ансамблю взаємин алармінів, активності PRR, включення в 
механізм системного ендотеліального ушкодження, мітохондріального 
дистрес-синдрому, індукованої імуносупресії, комплексу сполучення 
метаболізму й запалення призводить до виникнення поліорганної недо-
статності внутрішніх органів і систем (рис. 8.21) [213, 214].

Морфологічні прояви
Патоморфологічні зміни при сепсисі різноманітні. Вони не завжди збі-

гаються з вираженістю клінічних проявів. Іноді за бурхливого клінічного 
перебігу патологоанатомічні знахідки мізерні. У різних тканинах можуть 
виявлятися крововиливи. У серцевому м’язі, в печінці патоморфологічні 
зміни коливаються від мутного набухання до різко вираженої жирової 
дистрофії. Ураження ендокарда виявляється у 20 % випадків – від дрібних 
ерозій до значних дефектів. Часто реєструються тромбози вен. Селезінка 
значно збільшена, дрябла, на розрізі – рясний зскрібок сірувато-красної 
пульпи. Лімфатичні вузли, що є регіональними стосовно вогнища, збіль-
шені та дряблі. У легенях – виражений набряк, вогнища пневмонії.

Тканина мозку й м’яка мозкова оболонка набряклі, повнокровні. При 
сепсисі з метастазами гнійні процеси можуть бути в мозку (гнійний 
менінгоенцефаліт), легенях, нирках та інших органах. Можливий розвиток 
гнійного плевриту, перитоніту, перикардиту, гнійного випоту в суглоби, 
флегмон різної локалізації. Морфологічними ознаками сепси су є не лише 
класичні прояви (макро- та мікроскопічно добре помітні метастатичні 
гнійні вогнища), котрі виявляють у кожного п’ятого пацієнта з  клініч-
ним діагнозом сепсису, але й периваскулярні лейкоцитарні інфільт рати, 
що складаються з малої кількості нейтрофільних гранулоцитів (міні-
вогнища), котрі діагностують у кожного четвертого пацієнта. Ці мікро-
інфільтрати слід розглядати як діагностичну ознаку септицемії в умовах 
сучасного лікувального патоморфозу. Ознаки ураження судин мікроцир-
куляторного русла є додатковими морфологічними критеріями підви-
щеної діагностичної вірогідності сепсису. Вони вказують на необхідність 
проведення мікроскопічного дослідження додаткових зрізів для виявлен-
ня ознак метастатичного гнійного процесу у вигляді мінівогнищ [215].

Вивчення гістопатологічних змін у разі сепсису має неабияке значен-
ня для кращого розуміння патогенезу дисфункції органів. Хоча декілька 
ідентифікованих досліджень у цій галузі дають докладний гістологічний 
опис, вони не можуть пов’язати конкретні гістологічні дані з різними 
клінічними проявами сепсис-індукованої дисфункції органів. Потрібні 
подальші дослідження, щоби встановити ці зв’язки [216].
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Клінічні прояви
Сепсис і септичний шок є невідкладними станами. Проте їх ознаки та 

симптоми неспецифічні й можуть бути неоднаковими, оскільки спричи-
няються безліччю збудників і змінюють свій характер на різних етапах 
розвитку. Клінічні прояви сепсису, що виник на тлі тяжкої НП, нерідко 
не дуже помітні й можуть бути прийняті за симптоми пневмонії [217]. 
До найчастіших проявів сепсису належать: підвищення чи зниження 
температури тіла, озноб, зміна психічного стану, ускладнене/прискорене 
дихання, прискорене серцебиття, послаблення пульсу / низький кров’я-
ний тиск, олігурія, синюшність або мармуровість шкіри, похолодіння 
кінцівок і сильний біль або дискомфорт у різних ділянках тіла [218-220]. 
Ці симптоми не є патогномонічними для інфекції та спостерігаються при 
найрізноманітніших неінфекційних запальних станах. Окрім того, вони 
можуть бути відсутніми в пацієнтів із серйозними інфекційними ура-
женнями, особливо в літніх людей. Оскільки синдром системної запаль-
ної відповіді (температура тіла > 38 °С або < 36 °С, ЧСС > 90 на 1 хвилину, 
ЧДР > 20 на 1 хвилину та кількість лейкоцитів > 12 × 109/л або < 4,0 × 109/л, 
наявність > 10 % паличкоядерних нейтрофілів), а також сепсис, септич-
ний шок і синдром поліорганної дисфункції (MODS) є клінічним 
конти нуумом, специфічні особливості в конкретному випадку залежать 
від  того, на якому етапі цього континууму наразі перебуває пацієнт. 
Сепсис підозрюють, коли в пацієнта з НП виникають симптоми систем-
ного запалення або органної дисфункції, їх виявлення є першим кроком 
до раннього розпізнавання й діагностики цього ускладнення [192].

Рис. 8.21. Основні патофізіологічні зміни при сепсисі та їх роль 
у розвитку поліорганної недостатності [213] 
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Лихоманка є загальною рисою сепсису, вона вкрай нестабільна навіть 
протягом доби. Найхарактернішими є раптові підйоми температури тіла 
один або кілька разів на день. Температурна крива може бути ремітивною 
або гектичною, з різко вираженим ознобом, який змінюється почуттям 
жару й пітливістю. Гарячка тримається впродовж тривалого часу.

При сепсисі часто спостерігається зміна психічної функції мозку. Легка 
дезорієнтація чи плутанина особливо поширені в літніх людей. Серйозніші 
прояви включають побоювання, занепокоєння та хвилювання, а в деяких 
випадках може виникнути кома. Механізм, за допомогою котрого зміню-
ється психічна функція, невідомий, але деякі фахівці вважають, що при-
чиною енцефалопатії може бути порушення метаболізму амінокислот [177].

Гіпервентиляція з респіраторним алкалозом є загальною рисою сеп-
сису. Причиною гіпервентиляції може бути стимуляція мозкового вен-
тиляційного центру ендотоксинами й іншими медіаторами [177].

Клінічна картина на пізніх стадіях сепсису може доповнюватися 
симптомами ураження відповідних органів, зокрема гострою ДН, коа-
гуляційними й іншими гематологічними/гемодинамічними порушен-
нями, гострою нирковою та печінковою недостатністю, мозковою ко-
мою, гострою недостатністю надниркових залоз.

Діагностика
Первинна оцінка пацієнтів із підозрою на сепсис передбачає аналіз 

клінічних проявів інфекційного процесу чи виділення збудника в крові, 
встановлення симптомів системної запальної відповіді й ознак порушен-
ня тканинної перфузії, проведення базових лабораторних досліджень 
(кількість лейкоцитів > 12 × 109/л або < 4,0 × 109/л та/або > 10 %  паличко-
ядерних нейтрофілів, підвищення ШОЕ), визначення біомаркерів сепси-
су (підвищення в крові рівнів PCT, СRP, а також IL-1, -6, -8, TNF).

Для встановлення етіології сепсису чи септичного шоку, оскільки від 
цього залежить вибір ефективного цілеспрямованого протимікробного 
лікування, використовуються різноманітні мікробіологічні досліджен-
ня (див. розділ 6 «Діагностика та диференційна діагностика НП»). 
Також важливе значення мають методи візуалізації (рентгенографія, КТ 
та УЗД), які дають можливість оцінити особливості перебігу НП (на-
явність плеврального випоту/емпієми, абсцесу легень), що є причиною 
сепсису, та вторинні осередки інфекції в інших органах [213, 221].

Для характеристики сепсису вкрай важливо оцінити ознаки органо-
системної дисфункції. Поява цих ознак констатує факт поширення інфек-
ційно-запальної реакції за межі первинного інфекційного вогнища із за-
лученням у патологічний процес органів-мішеней, що визначає прогноз 
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стану пацієнта й вибір тактики лікування. Для оцінки послідовної 
органної дисфункції та виявлення пацієнтів із чинниками ризику не-
задовільних результатів лікування у ВІТ використовується шкала SOFA 
(табл. 8.1) [222]. Наявність інфекції, а також ≥  2 бали за цією шкалою 
(вище за вихідні значення) є критеріями сепсису в таких пацієнтів із 
внутрішньолікарняною смертністю, що перевищує 10 % [177].

Доступнішим і простішим інструментом клінічного скринінгу, що може 
використовуватися навіть у амбулаторних умовах, є шкала qSOFA (табл. 8.2) 
[213]. Наявність у хворого будь-яких 2 ознак із 3 має такі самі діагностич-
ні характеристики, як і шкала SOFA, та свідчить про органну дисфункцію.

Таблиця 8.1. Критерії послідовної оцінки органної дисфункції за шкалою SOFA

Орган/система
Бали

0 1 2 3 4

Респіраторна:
– PaO2/FiO2, мм рт. ст. ≥ 400 < 400 < 300

< 200 
із респіраторною 

підтримкою

< 100 
із респіраторною 

підтримкою
Коагуляційна:
– тромбоцити, 
× 103/мл

≥ 150 < 150 < 100 < 50 < 20

Печінка:
– білірубін, ммоль/л 20 20-32 33-101 102-204 > 204

Серцево-судинна:
– систолічний АТ, 
мм рт. ст.

≥ 70 < 70

Допамін 
< 5а 
або 
добутамін 
(будь-яка 
доза)

Допамін 5,1-15
або епінефрин 
≤ 0,1 мл 
або
норепінефрин 
≤ 0,1 мл

Допамін > 15 
або епінефрин
> 0,1 мл 
або 
норепінефрин 
≤ 0,1 мл

Центральна 
нервова:
– шкала коми Глазгоb, 
балів

15 13-14 10-12 6-9 < 6

Нирки:
– креатинін, ммоль/л;
– олігурія, мл/добу

110 110-170 171-199 300-440 
< 500

> 440 
< 200

Примітки: а доза катехоламінів вимірюється в мкг/кг/хв у разі введення за 1 годину; 
b більша кількість балів за шкалою коми Глазго свідчить про кращу неврологічну функцію.

Таблиця 8.2. Шкала qSOFA (quick SOFA)
Ознака Значення показника

Порушення свідомості < 15 балів за шкалою коми Глазго
Систолічний АТ < 100 мм рт. ст.
Частота дихання ≥ 22 за 1 хвилину
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Лікування
Раннє агресивне лікування підвищує шанси на виживаність у разі 

сепсису. Пацієнти з цим ускладненням НП потребують ретельного 
нагля ду та лікування у ВІТ. Наріжним каменем початкової інтенсивної 
терапії є швидкий початок АБТ і відновлення перфузії тканин. Бажано 
протягом 45 хвилин після встановлення попереднього діагнозу сепси-
су виконати комплекс лабораторних і візуальних досліджень, але вони 
не мають затримувати початок інтенсивної терапії [169]. У цей комплекс 
входять: загальний аналіз крові та сечі; рутинні біохімічні дослідження 
(печінкові тести, креатинін, показники коагуляції, в тому числі D-ди-
мер); визначення рівнів сироваткового  лактату, PCT, SpO2, газів арте-
ріальної крові; культуральні дослідження крові, сечі та мокротиння; 
візуалізація передбачуваного джерела інфекції (рентгенографія ОГК, 
КТ, ультрасонографія). Дуже важливо, щоби біологічний матеріал для 
посіву на аеробні й анаеробні поживні середовища було взято до почат-
ку АБТ. Результати цих методів дослідження можуть підтвердити діа-
гноз сепсису, вказати на його серйозність і забезпечити початкові дані 
для відстежування терапевтичної відповіді.

Метою інтенсивної терапії є досягнення таких показників: наси-
чення оксигемоглобіну в центральній вені (ScvO2) ≥ 70 %, тиск у цент-
ральній венозній крові – від 8 до 12 мм рт. ст., середній АТ ≥ 65 мм рт. ст. 
та об’єм сечі ≥ 0,5 мл/кг/год [177].

Одне з центральних місць у лікуванні хворого із сепсисом посідають 
методи боротьби з інфекційним процесом. Для цього застосовують опти-
мальні дози емпіричної внутрішньовенної протимікробної терапії з ви-
користанням одного чи кількох препаратів широкого спектра дії в най-
коротші терміни (наприклад, упродовж 1 години після встановлення
попереднього діагнозу) з охопленням усіх можливих патогенів, вклю-
чаючи грампозитивні та грамнегативні бактерії, а також, якщо є підоз-
ри, гриби й віруси. Серед мікроорганізмів, виділених від пацієнтів 
із  НП, ускладненою сепсисом, найпоширенішими є E.  coli, S.  aureus, 
K.  pneumoniae та S.  pneumoniae, тому при виборі АБП насамперед по-
трібно враховувати його активність щодо цих збудників [223]. Багато 
пацієнтів із септичним шоком, особливо пов’язаним із вірогідним грам-
негативним збудником, мають отримувати комбіновану терапію, що 
включає не менш як два АБП різних класів. Вибір агента залежить від 
попереднього прийому протимікробних засобів, супутніх захворювань, 
імунних дефектів, наявності інвазивних пристроїв, даних про фарбуван-
ня за Грамом і місцевих показників поширеності збудників та їх резис-
тентності до протимікробних препаратів [224-226]. Рутинне призначення 
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протигрибкової терапії не є обов’язковим у пацієнтів із відсутністю 
нейтропенії [169].

Необхідність раннього початку адекватної АБТ ґрунтується на даних 
обсерваційних досліджень, які свідчать про незадовільні результати лі-
кування при відстроченому призначенні антибіотиків (навіть після 1 го-
дини), неадекватному їх дозуванні чи використанні неактивних проти 
збудника (-ів) захворювання препаратів [227-231]. R. Ferrer і співавтори 
[229] на підставі ретроспективного аналізу результатів АБТ у 17 990 па-
цієнтів із сепсисом і септичним шоком встановили, що затримка з пер-
шим уведенням антибіотика призводить до збільшення внутрішньо-
лікарняної смертності. Автори спостерігали лінійне зростання ризику 
смерті на кожну годину затримки прийому АБП. Аналогічні результати 
зафіксовано серед 35 тисяч пацієнтів із цією патологією, котрі лікува-
лись у відділеннях невідкладної допомоги [231].

У ході проспективного когортного дослідження 2124 хворих із сепси-
сом було виявлено, що неадекватний вибір антибіотиків є досить по-
ширеним і трапляється в 32 % випадків [232]. Смертність серед таких 
пацієнтів помітно вища, ніж серед тих, які отримували відповідні анти-
біотики (34 проти 18 %). Оптимізація використання АБП має важливе 
значення для забезпечення успішних результатів лікування та знижен-
ня ризику небажаних ефектів препаратів, а також запобігання лікар-
ській стійкості [233].

Наріжним каменем початкової інтенсивної терапії в пацієнтів 
із сепси сом є швидка (починаючи з першої години) корекція гіповолемії 
та відновлення перфузії тканин, що досягається агресивним уведенням 
внутрішньовенних розчинів у великих об’ємах (30 мл/кг). Цей підхід 
ґрунтується на даних декількох рандомізованих досліджень, у яких була 
відзначена доцільність застосування об’ємів інфузії від 2 до 3 л у перші 
3 години [234-236]. Перевагу слід віддавати болюсному введенню чітко 
визначених об’ємів рідини (наприклад, 500 мл). Клінічна й гемодинаміч-
на відповідь, а також наявність набряку легень мають оцінюватися до 
та після кожного болюсу. Таку методику інфузії необхідно використо-
вувати доти, доки АТ і тканинна перфузія не стануть прийнятними, не 
виникне набряк легень або не припиниться відповідь на введення роз-
чинів. Для інфузійної терапії доцільно застосовувати кристалоїдні роз-
чини (наприклад, фізіологічний розчин або лактат Рингера), що є більш 
відповідними для інтенсивного лікування сепсису [169, 217].

При збереженні в пацієнтів із сепсисом гіпотензії, незважаючи на адек-
ватну інтенсивну інфузійну терапію (наприклад, 3 л у перші 3 години), 
рекомендується застосування вазопресорів (норадреналін, адреналін,



295

РОЗДІЛ VIII

вазопресин, допамін і фенілефрин), серед яких препаратом вибору є 
нор адреналін. Окрім того, за недостатньої ефективності такого підходу 
додатково можуть бути призначені КС, інотропна терапія та переливан-
ня крові чи її препаратів.

Після первинних досліджень і початку емпіричної протимікроб-
ної терапії варто продовжити контроль джерела інфекції (НП). Також 
у хворих, які не відповіли на початкове лікування, необхідно розгляну-
ти доцільність видалення катетерів та інших пристроїв, імовірно інфі-
кованих, переглянути адекватність режиму АБТ і вирішити питання 
про застосування хірургічних втручань (наприклад, дренування абсце-
су або емпієми плеври) [217].

У пацієнтів із сепсисом, які продемонстрували відповідь на початко-
ве лікування, продовжується підтримувальна терапія зі зменшенням або 
припиненням уведення рідини, відміною вазопресорних засобів і за необ-
хідності призначенням діуретиків. Окрім того, рекомендується звуження 
протимікробної терапії, особливо після отримання даних про ідентифіка-
цію патогену та визначення його чутливості до АБП. Протимікробна тера-
пія стає цілеспрямованою, її загальна тривалість – зазвичай 7-10 днів, хоча 
для окремих пацієнтів підходять коротші чи триваліші курси [237, 238]. 
Підтримувальна терапія додатково може включати: інфузію препаратів 
крові; повноцінне живлення; профілактику стресової виразки та венозної 
тромбоемболії; нейром’язові блокувальні агенти; інтенсивну інсуліноте-
рапію; жарознижувальні засоби; неінвазивну чи механічну вентиляцію 
легень; дослідницькі методи лікування сепсису та ГРДС (наприклад, вну-
трішньовенне введення імуноглобуліну, антитромбіну, тромбомодуліну, 
гепарину, цитокінів та інактиваторів токсинів, а також гемофільтрація, 
статини, агоністи β2-адреноблокаторів і вітамін С) [169, 217].

Основним напрямом інтенсивної терапії при сепсису чи септичному 
шоку є підтримка функцій дихальної та серцево-судинної систем. Щоби за-
побігти розвитку поліорганної недостатності, ці пацієнти потребують дуже 
ретельного контролю та призначення терапії для адекватного функціону-
вання нирок, печінки, головного мозку й інших органів і систем [177].

Прогноз
У пацієнтів, які переносять сепсис і поліорганну недостатність, шлях 

до одужання часто буває довгим і тяжким. Після виписки з лікарні вони 
можуть мати фізичні, емоційні та когнітивні наслідки. Крім того, в цих 
хворих відзначається високий ризик повторних епізодів сепсису. Агре-
сивні програми реабілітації, включаючи фізіотерапевтичні та психоло-
гічні процедури, можуть мати користь у таких випадках [239].
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НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ, 
СПРИЧИНЕНА ВІРУСНИМИ ЗБУДНИКАМИ

Однією з особливостей XXI ст. є невпинне зростання зареєстрованих 
випадків НП, спричинених вірусними збудниками, особливо серед дітей 
і осіб похилого віку [1, 2]. Частково це можна пояснити покращенням 
ідентифікації цих патогенів у зв’язку з широким упровадженням у клі-
нічну та лабораторну практику нових технологій (насамперед ПЛР) [3-7], 
а також реальним зростанням кількості хворих із вірусними пневмо-
ніями. Останнє пов’язане зі старінням населення, більшою вижива ністю 
немовлят і збільшенням числа пацієнтів із трансплантацією органів й інши-
ми імунодефіцитними станами [8].

Роль вірусів у виникненні та розвитку пневмонії докладно проаналізо-
вана в багатьох дослідженнях [9-14]. Серед них важливе місце посідають 
систематичний огляд і метааналіз, виконані M. Burk і співавторами [9]. Було 
узагальнено результати 31 клінічного дослідження, що охопили обстеження 
10 762 пацієнтів із НП. Сукупна частка хворих на пневмонію, в яких вияв-
ляли вірусні збудники, становила 24,5 %, причому цей показник варіював 
у різних дослідженнях у широкому діапазоні – від 8,6 до 56,2 %. Значущим 
моментом є й те, що автори відзначили зростання частоти виявлення віру-
сних патогенів у ході дослідження біологічного матеріалу, отримано-
го з нижніх дихальних шляхів (44,2 %), порівняно зі зразками з носоглотки 
(23,5 %). У зв’язку з цим важливим і дискусійним залишається питання сто-
совно того, чи є вірусні збудники, що ідентифіковані в матеріалі з носоглот-
ки хворих, етіологічними чинниками НП або лише контамінують слизову 
оболонку дихальних шляхів [4, 15]. У мета аналізі встановлено, що найчасті-
шими збудниками у хворих на НП були віруси грипу (8,0 %) та риновіруси 
(5,7 %). Респіраторно-синцитіальний вірус, коронавіруси, віруси парагрипу, 
аденовіруси та метапневмовірус людини відіграють меншу, проте помітну 
роль у виникненні НП. Частка кожного з них – від 1 до 4 %. До вірусів, 
які ідентифікують менш ніж у 1 % випадків НП, належать бокавірус I типу, 
ентеровіруси, вірус вітряної віспи та віруси простого герпесу.

НП може бути спричинена понад 20 респіраторними вірусами, котрі 
належать до таких родин [1]:

1) Adenoviridae (аденовіруси);
2) Coronaviridae (коронавіруси) – SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2;
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3) Bunyaviridae (арбовіруси) – хантавірус;
4) Orthomyxoviridae (ортоміксовіруси) – віруси грипу;
5) Polyomaviridae (поліомавіруси) – JC-вірус;
6) Paramyxoviridae (параміксовіруси) – віруси парагрипу, респіраторно- 

синцитіальний вірус, метапневмовірус людини, вірус кору;
7) Picornaviridae (пікорнавіруси) – ентеровіруси, риновіруси.
8) Parvoviridae (парвовіруси) – бокавіруси людини.
Представники родини Herpesviridae також можуть спричиняти НП, але 

переважно в осіб з ослабленим клітинним імунітетом. До них належать:
1) віруси простого герпесу;
2) віруси герпесу 6, 7 і 8;
3) вірус вітряної віспи;
4) ЦМВ;
5) вірус Епштейна – Барр.
Більшість із наведених вірусів первинно вражають клітини епітелію 

верхніх дихальних шляхів, а вторинно, шляхом аспірації інфікованого 
секрету з ротоглотки чи гематогенного поширення, – альвеолоцити, що 
призводить до виникнення пневмонії. Проте деякі вірусні патогени (на-
приклад, віруси грипу, коронавіруси, бокавірус і деякі інші) здатні на-
пряму проникати в нижні відділи респіраторного тракту та вражати клі-
тини паренхіми легень.

Респіраторні віруси при репродукції в чутливих клітинах органів ди-
хання стимулюють вивільнення безлічі гуморальних чинників, включа-
ючи гістамін, брадикінін, лейкотрієни та вірусспецифічний IgE, а також 
IL-1, IL-6, IL-8 і TNF). Окрім того, вони можуть змінювати характер бак-
теріальної колонізації, збільшуючи прикріплення бактерій до респіра-
торного епітелію та зменшуючи мукоциліарний кліренс і бактеріальний 
фагоцитоз [1].

Залежно від вірулентності мікроорганізму, а також віку та супутніх 
захворювань пацієнта вірусна пневмонія може варіювати від легкої до 
небезпечної для життя. Клінічні прояви, біомаркери та рентгенографіч-
на картина вірусних пневмоній, хоча й мають деякі відмінності залежно 
від патогену, що їх спричинив, переважно не дають змоги встановити 
етіологію захворювання. Нині лабораторне підтвердження етіології НП 
найчастіше здійснюється шляхом виявлення в респіраторному секреті 
геномної ДНК або РНК вірусів за допомогою молекулярно-генетичних 
методів (класичної ПЛР, ПЛР у реальному часі, ЗТ-ПЛР, мультиплексної 
ПЛР тощо) [16-18].

У диференційній діагностиці найбільші труднощі виникають у хо-
ді встановлення бактеріальної чи вірусної етіології захворювання. 



313

РОЗДІЛ IХ

Швидкий початок респіраторних симптомів, підвищена кількість лейко-
цитів і нейтрофілів можуть вказувати на бактеріальну причину НП. 
Інтерстиційні двобічні інфільтрати на відміну від дольових альвеоляр-
них уражень припускають вірусну природу недуги [19]. Проте ці клінічні 
й рентгенологічні ознаки неспецифічні та значно збігаються між бакте-
ріальною та вірусною пневмоніями, особливо в разі бактеріальної та ві-
русної коінфекції. Крім того, в літніх пацієнтів і пацієнтів з ослабленим 
імунітетом, які страждають на пневмонію, можуть спостерігатися атипо-
ві прояви, котрі ще більше утруднюють діагностику [20, 21].

Інший підхід до диференціювання бактеріальної та вірусної інфекцій 
ґрунтується на оцінці імунних відповідей макроорганізму. CRP, PCT 
та IL-6 використовуються для підтвердження діагнозу бактеріальної ін-
фекції. Проте деякі дослідження показали, що рівні цих запальних мар-
керів можуть бути підвищені при вірусній природі захворювання, що 
ставить під сумнів їх діагностичну точність і здатність впливати на вибір 
протимікробної терапії [22, 23]. Нова комбінація вірусно-індукованих 
білків, які доповнюють зазвичай використовувані бактеріально-індуко-
вані білки, демонструє багатообіцяльний результат, піддається швидко-
му вимірюванню, класифікує змішані інфекції та не схильна до впливу 
потенційних колонізаторів [24, 25].

Традиційні способи ідентифікації респіраторного вірусу включають 
виділення вірусу в культурі клітин і виявлення антигена в респіратор-
ному секреті. Впровадження високочутливих молекулярних аналізів 
сприяло збільшенню швидкості ідентифікації респіраторних вірусів, 
диференціації їх підтипів і відкриттю нових вірусів, які раніше не були 
відомі [26]. У 2008 р. FDA схвалило перший тест мультиплексної ПЛР 
для одночасного виявлення декількох нуклеїнових кислот респіратор-
них вірусів. Відтоді стали широко доступні комерційні ПЛР-панелі. 
Проте багато з них можуть мати різні специфічність і чутливість до ок-
ремих вірусів [27].

Виявлення респіраторних вірусів у верхніх дихальних шляхах не оз-
начає, що вірус є головною причиною пневмонії. Коли матеріалом для 
дослідження служать мазки чи змиви з носоглотки, присутність респі-
раторних вірусів може вказувати лише на інфекцію верхніх дихальних 
шляхів, окремо від причини пневмонії. Інша можливість полягає в тому, 
що віруси можуть бути виявлені як коінфекція з бактеріальними збудни-
ками чи спричиняти розвиток бактеріальної інфекції нижніх дихальних 
шляхів. Взаємодія між вірусними й бактеріальними патогенами при НП 
і вплив змішаної інфекції (бактеріальної та вірусної) порівняно з лише 
бактеріальною на результат і прогноз усе ще не з’ясовані [28].
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Специфічні методи терапії НП, спричиненої багатьма респіраторними 
вірусами, поки що відсутні. Проте при деяких вірусних інфекціях вони 
є (табл. 9.1) і досить непогано зарекомендували себе в клінічній практиці.

Таблиця 9.1. Етіотропні лікарські засоби, що застосовуються в клінічній 
практиці при НП, спричиненій вірусними патогенами [2]

Препарат Показання Дозування Особливості

Озельтамівір Грипозна пневмонія 
та неускладнена 
грипозна інфекція

Перорально 75 мг 
2 рази на добу 
протягом 5 днів. 
(*) Можливий 
триваліший прийом 
у разі тяжкого 
перебігу 
захворювання

Потрібна корекція 
дози при нирковій 
недостатності  
(КК < 50 ммоль/л)

Перамівір Неускладнена 
грипозна інфекція

Внутрішньовенно: 
разова доза – 600 мг. 
(*) При ускладненій 
інфекції 
рекомендується 
повторювати добову 
дозу до 5 днів

Ефективність 
не встановлена 
при серйозній 
інфекції грипу. 
Потрібне 
корегування дози 
при нирковій 
недостатності 
(КК < 50 ммоль/л)

Занамівір Неускладнена 
грипозна інфекція

Інгаляційно: по 5 
мг 2 рази на добу. 
Добова доза – 10-
20 мг. Тривалість 
застосування 
залежить від показань 
і становить від 5 днів 
до 1 місяця

Інгаляційна форма 
не рекомендується 
при грипозній 
пневмонії

Рибавірин (*) Переважно 
використовується при 
інфекції, спричиненій 
респіраторно-
синцитіальним 
вірусом, а також 
у пацієнтів 
з ослабленим 
імунітетом. Іноді  
при тяжких інфекціях, 
зумовлених вірусом 
парагрипу  
та метапневмовірусом 
людини

(*) 2 г у вигляді 
аерозолю 
протягом 2 годин 
кожні 8 годин ± 
внутрішньовенний 
імуноглобулін. 
(*) Пероральний або 
внутрішньовенний 
шлях уведення 
(дозування 
варіюється) ± 
внутрішньовенний 
імуноглобулін

Складно з точки зору 
логістики 
для введення в паці-
єнтів на механічній 
вентиляції легень, 
може відкластися 
в системі подачі 
апарату ШВЛ, 
що призведе 
до його несправності. 
Гемолітична анемія. 
Тератогенність, яка 
потребує особливого 
поводження 
з медикаментами
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Серед вірусних пневмоній сьогодні найбільше клінічне значення 
мають інфекції, що спричинені вірусами грипу та коронавірусами. Ці 
збудники є причиною понад 50 % і близько 14 % відповідно всіх вірус-
них пневмоній у дорослих і тому привертають особливу увагу багатьох 
фахівців [1].

9.1. НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ, ЗУМОВЛЕНА
       ВІРУСАМИ ГРИПУ
Віруси грипу є поширеними патогенами інфекцій дихальних шляхів, 

які щорічно вражають до 20 % населення в багатьох країнах і насампе-
ред людей похилого віку, котрі страждають на хронічні захворювання. 
Було підраховано, що принаймні 63 % з 300 тисяч госпіталізацій і 85 % 

Цидофовір (*) Тяжка аденовірусна 
інфекція в пацієнтів 
з ослабленим 
імунітетом 
й імунодефіцитом

(*) Внутрішньовенно
5 мг/кг 1 раз
на тиждень. 
Тривалість терапії 
варіює, зазвичай
до зникнення 
симптомів

Нефротоксичність – 
основна побічна 
реакція при одно-
часному застосуванні 
з внутрішньовенною 
гідратацією 
та пероральним 
прийомом 
пробеніциду 2 г 
за 3 години до інфузії, 
а потім 1 г через 
2 та 8 годин після 
завершення інфузії. 
Протипоказано 
при КК < 55 ммоль/л

Ацикловір Пневмоніт, 
зумовлений вірусом 
вітряної віспи

Внутрішньовенно: 
10 мг/кг кожні 8 годин 
протягом не менш 
ніж 7 днів

Нейротоксичність 
і нефротоксичність. 
Потрібне 
корегування дози 
при КК < 50 ммоль/л. 
Нейротоксичність 
може бути частішою 
в пацієнтів із нирковою 
недостатністю

Ганцикловір Пневмоніт, 
спричинений ЦМВ

Внутрішньовенно: 
5 мг/кг кожні 12 годин 
протягом не менш 
ніж 2 тижнів

Гематологічна 
токсичність (анемія, 
тромбоцитопенія, 
лейкопенія), 
нефротоксичність 
і шлунково-кишкові 
симптоми. Потрібне 
корегування дози 
при КК < 70 ммоль/л

Примітка: * використання не за призначенням.
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із 36  тисяч смертей, пов’язаних із грипом, стаються в пацієнтів віком 
≥ 65 років, незважаючи на те що ця група становить лише 10 % населення 
планети [29]. Головною причиною смерті серед інфікованих вірусом гри-
пу є пнев монія, розповсюдженість якої – 0,1-10 %, а рівень смертнос-
ті коливається від < 0,1 до 60 % [30]. Ці показники широко варіюють 
залежно від антигенних властивостей і вірулентності циркулювальних 
вірусів грипу [31]. Сезонні віруси грипу є причиною 200-400 тисяч смер-
тей на рік під час щорічних епідемій, тоді як «іспанський» вірус панде-
мічного грипу H1N1 у 1918 р. став причиною близько 50 млн смертей 
[32, 33].

НП, що виникає при грипозній інфекції, може бути первинною віру-
сною, коли вона є частиною континууму розвитку грипу, тобто зумов-
люється безпосередньо вірусом, або вторинною вірусно-бактеріальною, 
спричиненою поєднанням вірусного й бактеріального патогенів. Остан-
ня зазвичай виникає через кілька днів (≥ 4) після стабілізації гострого 
стану грипозної інфекції. Проте чітких відмінностей між ними може й 
не бути [34].

Етіологія
НП у разі грипу спричиняють віруси грипу А, B та C. За сучасною 

таксономією, вони входять до самостійної родини Orthomyxoviridae 
та формують три роди: Influenzavirus A, Influenzavirus B та 
Influenzaviru C [35].

Грип належить до групи зооантропонозних захворювань, які вража-
ють надзвичайно велику кількість біологічних видів птахів і ссавців, 
у тому числі людей. Захворювання в останніх можуть спричинити всі 
віруси грипу родів Influenzavirus A, Influenzavirus B та Influenzavirus C, 
але кожен із них має свій потенціал поширення в людській популяції. 
Грип  А характеризується пандемічним і епідемічним поширенням, 
грип В може спричиняти спалахи захворювання переважно в закри-
тих колективах, тоді як грип С реєструється у вигляді спорадичних 
випадків.

Уперше вірус грипу людини було виділено англійськими вірусолога-
ми W. Smith, C. Endrewes і P. Laidlaw із носоглоткового змиву хворого на 
грип доктора W. Smith у 1933 р. [36]. Виділений ізолят дістав назву «вірус 
грипу людини А, штам WS» і постійно виявлявся під час багатьох 
епідемій XX ст. Коли T. Fransis і T. Magill у 1940 р., а також C. Talor у 1947 р. 
ідентифікували нові варіанти вірусу грипу, то з огляду на порядок і час 
виділення, їх позначили першими буквами латинського алфавіту як віруси 
грипу В та С [37].
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Усі віруси грипу мають складну будову й належать до РНК-умісних ві-
русів. Вірусні частки (віріони) за формою плеоморфні, частіше сферичні, 
діаметром 80-120 нм (рис. 9.1). Зовні вони вкриті суперкапсидною обо-
лонкою, що утворена подвійним шаром ліпідів клітинного походження 
із зануреними в нього глікопротеїнами та неглікозильованими білками. 
Поверхневі глікопротеїни формують так звані шипи діаметром 4-6 нм 
і завдовжки 10-14 нм. Таких шипів на поверхні вірусної частки близь-
ко  900. За своєю формою вони нагадують палички з потовщенням на 
зовнішньому кінці. У центрі віріона розташована серцевина, що скла-
дається з нуклеокапсиду, вкритого матриксним білком. Нуклеокапсид 
фрагментований, має спіральний тип симетрії. Його фрагменти різнять-
ся між собою за розміром. Кожен із них утворений РНК, асоційованою 
з внутрішніми вірусними білками.

Геном вірусу грипу родів Influenzavirus A та B складається з 8, а роду 
Influenzavirus C – із 7 фрагментів одноланцюгової РНК. Усі фрагмен-
ти вірусів грипу на 5’- і 3’-кінцях мають однакову певну послідовність 
нуклеотидів. Довжина фрагментів становить 900-2350 пар нуклеотидів. 
Геноми більшості відомих штамів вірусу грипу добре досліджені та є кар-
тованими [38].

Віруси грипу мають у своїй структурі внутрішні та поверхневі білки. 
До внутрішніх білків належать: нуклеокапсидний протеїн (NP), поліме-
разні (PA, PB1, PB2), неструктуровані (NS1 і NS2) та матриксні протеїни 
(M1 і М2). NP – головний внутрішній протеїн, який безпосередньо зв’я-
заний із фрагментами геному вірусу, формуючи субодиниці його капси-
ду (рис. 9.2).

Рис. 9.1. Електронна мікрофотографія та структура вірусу грипу
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Поверхневі структурні білки вірусів грипу розрізняються залежно від 
роду. Перший із них – гемаглютинін, який позначається HA у вірусів 
грипу А та В і HEF – у вірусу грипу С. Другий оболонковий глікопро-
теїн – це фермент нейрамінідаза (NA). Вона присутня у вірусів грипу А 
та В. Вірус грипу С втрачає нейрамінідазу, проте його єдиний глікопро-
теїн HEF має поряд із гемаглютинувальними властивостями ще й есте-
разну рецепторуйнувальну ферментну активність. Усі глікопротеїни 
інкор поровані в ліпідну двошарову структуру клітинного походження 
та разом із нею формують поверхневу (суперкапсидну) оболонку [38].

Гемаглютинін – основний штамоспецифічний антиген вірусу грипу 
з високим ступенем неконтрольованої мінливості. Він є найбільш імуно-
генним білком, а антитіла, що утворюються до нього, є протективними, 
тобто такими, котрі нейтралізують інфекційну активність вірусу грипу. 
Гемаглютинін виконує найважливішу для вірусу роль розпізнавання клі-
тинних рецепторів і прикріплення до них із подальшим проникненням 
усередину клітини шляхом гемаглютинінозалежного злиття з мембра-
ною рецептосоми [39-41].

Нейрамінідаза є ферментом вірусу, що каталізує руйнування нейрамі-
нової (сіалової) кислоти та, як наслідок, відокремлення вірусу від певно-
го субстрату, котрий таку кислоту містить, у тому числі від клітинного 
рецептора (тому інша назва нейрамінідази – рецептор, який руйнує ен-
зим). Таке «зняття» вірусу з клітинного рецептора називається елюцією. 
Нейрамінідаза виконує низку важливих для вірусу функцій на ранніх 
етапах його репродукції. Зокрема, вона відокремлює вірусні частки, що 
виходять із клітини при репродукції вірусу в міжклітинний простір [42].

Станом на 2020 р. встановлено 18 різних підтипів гемаглютиніну 
(від H1 до H18) і 11 – нейрамінідаз (від N1 до N11). Отже, потенційно 
існує 198 комбінацій вірусу грипу А, проте в природі виявлено тільки 

Нейрамінідаза
N-білок

Білок
М2

Нуклеокапсид

РНК-сегмент

Ліпідна оболонка

Матриксна
білкова мембрана

Гемаглютинін
Н-білок

Рис. 9.2. Будова вірусу грипу А
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131 підтип [43]. Із числа відомих науці варіантів HA три (Н1, Н2, Н3) під-
типи циркулюють серед людей, два (Н3, Н7) – серед коней, два (Н1 і Н3) – 
серед свиней, 16 (H1-H16) – широко представлені серед водоплавних пта-
хів і два (Н17, Н18) – серед кажанів. Саме HA має виключно важливу роль 
у формуванні видової специфічності вірусів грипу та визначенні кола його 
хазяїв.

Вірусам грипу А притаманна надзвичайно висока генетична мінливість, 
яка реалізується за допомогою двох механізмів: точкової мутації у вірусно-
му геномі з відповідними змінами в гемаглютиніні та нейрамінідазі (анти-
генний дрейф) і повної заміни одного чи обох поверхневих глікопротеїнів 
(антигенний шифт), у результаті котрого з’являється принципово новий 
варіант вірусу, здатний зумовлювати пандемії. Це еволюційний механізм 
пристосування вірусу для забезпечення виживання [44].

Дрейфові зміни не є якісними, радикальними, вони радше кількісні, 
тобто в складі певного гемаглютиніну замінюється одна чи декілька амі-
нокислот унаслідок точкових мутацій, що призводить до появи штамів 
з оновленими антигенними властивостями. Проте такий оновлений ва-
ріант вірусу зберігає антигенну спорідненість із батьківським штамом, 
від якого він уже відійшов – дрейфував. Причиною антигенного дрейфу 
є звичайна селекція вірусів зі зміненими властивостями глікопротеїнів, 
які «вислизають» із-під дії колективного імунітету населення, що пе-
рехворіло на цю інфекцію та має високий рівень антитіл проти певного 
штаму вірусу. Послідовний дрейф зберігає вірус грипу як біологічний 
вид. Дрейфові зміни характерні для вірусів грипу А й меншою мірою 
для вірусів грипу В. Унаслідок антигенного дрейфу з’являються варіанти 
збудника, що мають зазвичай епідемічне поширення: майже щорічне для 
вірусів грипу А та через 4-5 років – для вірусів грипу В.

Шифтова мінливість вірусу грипу призводить до появи штамів із геть 
новими поверхневими глікопротеїнами, тобто супроводжується ради-
кальним оновленням антигенів збудника. Більшість дослідників вважа-
ють, що в основі шифтової мінливості лежить процес рекомбінації генів 
за умов одночасного зараження чутливої клітини вірусами грипу люди-
ни та тварин. Процесу рекомбінації генів сприяє дискретність геному 
вірусів грипу; в згаданих умовах одночасної репродукції двох вірусів 
в одній клітині обмін фрагментами батьківських геномів у ході збиран-
ня дочірніх віріонів є цілком імовірним і легко здійсненим. Теоретично 
можлива кількість комбінацій із 8 генів, які можуть формувати повний 
РНК-геном у разі конкурентного інфікування клітини, становить 256.

Методологічні можливості сучасної вірусології, зокрема секвенуван-
ня геномів вірусів, допомагають дійти висновку, що всі шифтові варіанти 
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вірусів грипу людини виникли саме внаслідок рекомбінаційних процесів. 
Здебільшого шифтовий штам вірусу грипу А без перешкод в умовах пов-
ної відсутності специфічного імунного захисту розповсюджується серед 
населення всіх континентів, спричиняючи глобальні епідемії – пандемії 
[45]. Прогнозувати шифт неможливо, він відбувається вибухоподібно.

Від початку XX ст. людство пережило чотири пандемії: іспанський 
грип A/H1N1 у 1918-1919 рр., азійський грип (H2N2) у 1957 р., гонконзь-
кий грип A/H3N2 у 1968 р. і грип A/H1N1/09 у 2009 р. Із цих пандемічних 
патогенів найзагрозливішим був вірус іспанського грипу, що зумовлю-
вав масивні гострі легеневі кровотечі й набряки, котрі переважно закін-
чувалися небажаними наслідками [46]. Оскільки в той час антибіотики 
ще не використовували, вторинна бактеріальна пневмонія була основ-
ною причиною смерті серед інфікованих цим вірусом, який був занесе-
ний до популяції людей від свиней [47]. Віруси грипу тоді ще не виділя-
ли, і тільки у XXI ст. завдяки відкриттю та впровадженню ПЛР та інших 
молекулярно-генетичних методів була встановлена етіологія пандемії. 
Дослідили фрагменти легень людей, які загинули від пневмонії в той пе-
ріод і всі ці роки зберігалися у вічній мерзлоті. Результати секвенування 
генів HA, NА та NS показали схожість генів і білків збудника пандемії 
1918  р. із вірусом свинячого грипу. Зіставлення генетичних послідов-
ностей цих генів із такими на філогенетичному дереві, де представлені 
сучасні генетичні карти всіх вивчених вірусів грипу, доводить, що збуд-
ники зі вказаними генами, найімовірніше, були занесені до популяції 
свиней від птахів. Тобто простежується ланцюг послідовних екологічних 
переміщень вірусу грипу А/Н1N1 від птахів до людини через популяцію 
посередника – свиней. Саме організм свині забезпечив відповідні умови 
для рекомбінації генів різних вірусів грипу [48, 49].

Нова, не менш вдала рекомбінація генів, призвела до появи в 1957 р. 
пандемічного азійського збудника грипу А/Н2N2, який отримав гени 
HA, NА та РВ1 від пташиного вірусу, решту генів – від попереднього 
варіанта А (Н1N1), який циркулював серед людей до 1957 р. Пандемія 
азійського грипу, що зародилася в провінції Гуйчжоу (Китай), спричини-
ла загибель щонайменше 1 млн людей у всьому світі [50].

Наступний пандемічний збудник – вірус гонконзького грипу A/H3N2 – 
також сформувався внаслідок рекомбінації, отримавши гени HA та РВ1 
від пташиного донора, а ген NА та ще п’ять – від попереднього азійського 
штаму [51]. Загальна кількість загиблих у світі становила близько 1 млн 
людей.

У березні 2009 р. на території Мексики розпочав циркуляцію серед 
людей вірус грипу, що спочатку був названий свинячим, а далі означений 
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як вірус грипу А/H1N1pdm09 [52]. Він зумовив типову емерджентну (від 
англ. emergency – раптовість, непередбаченість) інфекцію, що створила 
надзвичайну епідемічну ситуацію локального та міжнародного характе-
ру [52]. У зв’язку зі швидким поширенням цієї інфекції в багатьох краї-
нах ВООЗ 11 червня 2009 р. оголосила пандемію [53]. Станом на жовтень 
2010 р. 214 країн повідомили про лабораторно підтверджені випадки 
захворювань людей на пандемічний грип А/H1N1/09 [54]. За оцінками 
CDC, упродовж першого року поширення вірусу в усьому світі померли 
від 151 700 до 575 400 осіб. У цей діапазон потрапляє число 284 500, наве-
дене в аналізі Business Insider. Дослідники смертності прийшли до таких 
великих показників лише через декілька років. Адже офіційно лабора-
торно підтверджених смертельних випадків від А/H1N1/09 було лише 
18 632 [55]. Крім того, вчені встановили, що від 62 до 85 % осіб, які по-
мерли від пандемічного грипу 2009-2010 рр., були віком < 65 років. Така 
вікова залежність відрізняє їх від жертв сезонного грипу, що набагато 
частіше вбиває людей похилого віку.

В Україні спалах хвороби в західному регіоні було оголошено 27 жовт-
ня 2009 р., а згодом інфекція поширилася всією територією нашої краї-
ни. За період епідемії, із жовтня 2009 р. по травень 2010 р. включно, 
перехворіли 233 114 осіб, серед яких 139 997 (60,06 %) – дорослі. Важливо 
зазначити, що серед вірусів типу А, виділених від хворих на грип, частка 
А/H1N1/09 становила 93,2 %, а серед усіх обстежених осіб – близько 40 % 
[56]. У середньому в країні на 1 випадок захворювання на грип припада-
ло 32 випадки захворювання на гострі вірусні інфекції верхніх дихаль-
них шляхів. Померли від наслідків грипу 1128 осіб, у тому числі 83 ва-
гітні. Особливість епідемії полягала в тому, що тяжкий перебіг хвороби 
з більшою ймовірністю несприятливого наслідку частіше розвивався в 
осіб середнього віку із серцево-судинною патологією, ЦД, надмірною 
(>  20 %) масою тіла та вагітних. Це дало змогу віднести пацієнтів цих 
категорій до груп ризику щодо несприятливих наслідків захворювання 
на пандемічний грип [56].

Вірус А/H1N1/09 виявився реасортантом, який містив фрагменти 
геномів класичного штаму грипу свиней Північно-Американської лінії 
(HA, NS, NP), грипу птахів H5N1 (PB2, PA), сезонного грипу людей H3N2 
(PB1) і грипу свиней Євразійської лінії (NA, MP). Прототипним штамом 
став вірус грипу A/California/04/2009 [57].

Пандемічний вірус часто інфікував нижні дихальні шляхи, спричиняв 
пневмонію, що швидко прогресує, та гостру ДН, причому особи моло-
дого й середнього віку потребували госпіталізації в 3,4 раза частіше, ніж 
у попередню епідемію, а вагітні мали високий ризик розвитку серйозних 
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ускладнень [58-62]. Отже, пандемія грипу 2009-2010 рр. відрізнялася від 
попередніх епідемій низкою особливостей, а саме:

• більш раннім початком (вересень – жовтень проти грудня – січня 
в минулому);

• поєднанням захворюваності на сезонний грип і пандемії грипу, 
спричиненого новим, реасортантним вірусом А/H1N1/09, який містить 
гени свинячого, пташиного й людського вірусів грипу;

• залученням в епідемічний процес осіб усіх вікових груп, але частіше 
дітей і молодь;

• частішим ураженням нижніх дихальних шляхів із розвитком про-
гресивної пневмонії та ГРДС у дітей і осіб молодого та середнього віку.

Нині зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, 
що спричиняються вірусом грипу А/H5N1. Імовірно, це можна поясни-
ти значним розповсюдженням вірусу з наявних резервуарів на ринках 
домашніх водоплавних і живих птахів, що призводить до забруднен-
ня навколишнього середовища. Починаючи з 2003 р. по січень 2014 р. 
у 16 краї нах було зареєстровано 650 випадків інфікування людей вірусом 
грипу А/H5N1, із них 386 (59 %) – закінчилися летальним наслідком [63].

У Гонконзі в 1997 р. було виявлено, що вірус грипу A/H5N1 зумовлю-
вав масову загибель курей на трьох фермах. Епідеміологічні досліджен-
ня цього спалаху показали, що люди, котрі перебували в тісному контакті 
зі свійськими птахами, піддавалися ризику зараження. Отже, вірус, який 
раніше вражав тільки птахів, став інфікувати людей. Причому клінічні 
прояви цієї патології в людей включали пневмонію, що в деяких випад-
ках призводила до фатального ГРДС та/або поліорганної недостатності. 
Вважалося, що епідемію вдалося стримати за рахунок депопуляції 1,5 млн 
курей на місцевих фермах і ринках. Проте зараження людей вірусом грипу 
A/H5N1 відбулося й у 2001-2003 рр. в інших частинах Азії, а вірус було 
виявлено в домашніх і диких птахів навіть у Європі. Під час цього спалаху 
пташиного грипу майже в усіх пацієнтів розвинулася пневмонія на ранній 
стадії хвороби. Мультифокальна консолідація була найчастішою знахід-
кою при рентгенологічному обстеженні. Смертність досягала 59 % [64].

У 2003 р. на птахофермах Нідерландів, Бельгії та Данії епізоотично 
поширювався вірус грипу А/Н7N7, який спричинив загибель десятків 
мільйонів курей. Паралельно було зареєстровано респіраторні захворю-
вання в людей, які починалися з кон’юнктивіту та закінчувалися оду-
жанням, але в одному випадку була зафіксована загибель ветеринарного 
працівника від масивної двобічної вірусної пневмонії [65].

Отже, епідеміологічна ситуація, котра наразі складається з грипо-
зною інфекцією, збільшує побоювання фахівців, що пташиний грип 
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може невдовзі призвести до всесвітньої пандемії. Це пов’язано з деяки-
ми характеристиками вірусу A/H5N1, включаючи підвищену вірулент-
ність і можливість передачі патогену від людини до людини, а не від пта-
ха до людини, як це зазвичай відбувається. Крім того, НП, що виникає 
при цій інфекції, асоціюється з високим рівнем смертності та ДН [66].

За антигенною мінливістю вірусів грипу спостерігають учені міжна-
родних і регіональних центрів грипу, що розташовані в різних країнах, 
особливо в Південно-Східній Азії, де найчастіше зароджуються нові епі-
демічні штами.

Особливості життєвого циклу вірусів грипу
Повний цикл репродукції вірусів грипу триває 6-8 годин, а його «вро-

жай» становить 103-104 віріонів на одну клітину. Репродукція збудника 
починається з адсорбції вірусу на чутливій клітині. Чутливими до вірусів 
грипу є циліндричні та бокалоподібні клітини з війками епітелію верхніх 
дихальних шляхів людини. На їхній поверхні розташовані рецепторні 
структури, що представлені глікопротеїнами та гліколіпідами із залиш-
ками сіалової кислоти. У нормі ці структури клітини є рецепторами для 
ліпідів низької щільності, з яких вона будує для себе холестерин та інші 
компоненти, що входять до складу цитоскелета. Вірус грипу мімікрує 
та прикріплюється саме до цих рецепторів. Рецепторні сайти збудника 
та чутливої до нього клітини просторово збігаються, як ключ і  замок. 
Спочатку відбувається прикріплення в одному локусі, й тоді процес ад-
сорбції ще є зворотним, потім у трьох і далі – в більшій кількості пози-
цій, що зумовлює надійне прикріплення вірусу до клітинних рецепторів. 
Процес стає незворотним і послідовно реалізуються такі етапи: проник-
нення вірусу в клітину, його роздягання, транскрипція геному, роздяган-
ня проникнення вірусу в клітину, його, транскрипція геному, трансляція 
вірусних білків, реплікація РНК-геному, збирання та вихід тисяч вірус-
них часток, що завершується руйнуванням і загибеллю клітини [67].

Патоморфологічні зміни
Зараження вірусом грипу призводить до загибелі клітин, особливо 

у верхніх дихальних шляхах. Коли відзначається пряма вірусна інфекція 
паренхіми легень, спостерігається крововилив разом із відносною відсут-
ністю запальних клітин. Порушується мукоциліарний кліренс, бактерії 
прилипають до респіраторного епітелію.

Патогенез
Джерелом збудника інфекції є хвора на грип людина з клінічними про-

явами інфекції. Вважається, що найнебезпечнішою є особа з вираженим 
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катаральним синдромом, яка при кашлі, чханні та розмові розповсю-
джує з краплинами слизу в навколишньому середовищі величезну кіль-
кість вірусу.

Механізм передачі збудника від людини до людини – аерогенний, 
шлях передачі – повітряно-краплинний. Сприйнятливість людей до гри-
пу дуже висока. Йому притаманна сезонність у країнах як Північної, 
так і Південної півкуль, причому найбільше зростання захворюваності 
припадає на холодні місяці року. Реалізації повітряно-краплинного ме-
ханізму передачі збудника в холодну пору року сприяють тривале пере-
бування в закритому приміщенні великої кількості людей, погіршення 
умов вентиляції та слабка інсоляція.

Вірулентність вірусу грипу залежить від функції вірусних білків 
та імунної відповіді макроорганізму. Білки вірусу грипу й імунна від-
повідь макроорганізму, включаючи вроджений і набутий імунітети, 
мають вирішальне значення в розвитку пневмонії. Зокрема, неструк-
турований білок NS1 вірусу грипу протидіє на ранніх стадіях репро-
дукції вірусу в клітині експресії IFN-I, який відіграє важливу роль в 
індукції вродженої стійкості до вірусної грипозної інфекції [30]. Тро-
пізм до клітин-мішеней у різних ділянках дихальних шляхів пов’яза-
ний із типом гемаглютиніну вірусів грипу, що й зумовлює особливості 
ураження респіраторного тракту. При цьому віруси сезонного грипу 
зазвичай зв’язуються із залишками α2,6 сіалової кислоти на поверхні 
епітеліальних клітин верхніх дихальних шляхів у людини та спричи-
няють переважно нетяжке захворювання, тоді як віруси пташиного 
грипу A/H5N1 і A/H7N9 мають афінність до залишків α2,3  сіалової 
кислоти нижніх відділів респіраторного тракту, тим самим заражаю-
чи альвеолоцити II типу, що призводить зазвичай до виникнення тяж-
кої первинної вірусної пневмонії [68]. Слід зазначити, що вірус пан-
демічного грипу A/H1N1/09 здебільшого зумовлював нетяжкі гострі 
респіраторні захворювання, проте мутації в його генах спричиняли 
амінокислотні заміни в гемаглютиніні в положенні 222D або 222Е на 
положення 222G, що збільшувало його спорідненість із рецепторами 
α2,3 сіалової кислоти, а отже, підвищувала ймовірність виникнення 
тяжкої пневмонії [41].

З іншого боку, мутації в генах, які кодують білки полімеразного комп-
лексу (PB1-РВ2), можуть зумовлювати апоптоз епітеліальних клітин і 
цитокіновий шторм, а також впливати на патогенність і вірулентність 
вірусів грипу [30, 69]. Так, заміна N66S у PB1-РВ2 збільшила вірулент-
ність вірусу пандемічного іспанського грипу A/H1N1 у 1918 р. та віру-
су пташиного грипу А/Н5N1, тоді як аналогічна трансформація у вірусу 
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пандемічного грипу A/H1N1/09 могла бути пов’язана з невисоким рів-
нем летальності, що спостерігався у 2009-2010 рр. [30, 68-70].

Віруси грипу спричиняють не тільки первинну вірусну пневмонію, 
а й розвиток бактеріальної коінфекції через посилене прилипання бак-
терій у дихальних шляхах і парадоксальне пригнічення імунної системи 
макроорганізму. Встановлено кілька механізмів, за допомогою котрих 
може збільшуватися прилипання бактерій до слизової оболонки респі-
раторного тракту [30, 69, 71, 72]. По-перше, вірус грипу призводить до 
загибелі епітеліальних клітин, оголюючи базальний шар клітин і базаль-
ну мембрану, що збільшує зв’язування бактерій із фібронектином 
і  глікопротеїнами базальних клітин-попередників [30, 73]. По-друге, 
вірус грипу активує бактеріальні рецептори, включаючи рецептор полі-
мерного імуноглобуліну (pIgR) і рецептор фактора активації тромбоци-
тів (PAFR) [30, 69, 72]. По-третє, гемаглютинін вірусу грипу розщеплює 
сіалові кислоти респіраторних епітеліальних клітин, що зумовлює поси-
лення експресії рецепторів зв’язування бактерій [30, 69, 72]. Щодо па-
радоксальної імуносупресії, то функція альвеолярних макрофагів пору-
шується через дисрегуляцію цитокінових відповідей після інфікування 
вірусом грипу [30, 72].

Імунна система захищає хазяїна від зараження вірусом грипу, тож 
патогенез пневмонії значною мірою залежить від її функціонуван-
ня [68]. Інфікування респіраторних епітеліальних клітин або альвеоляр-
них макрофагів одноланцюговою РНК вірусу грипу розпізнається toll-
подібним рецептором (TLR7) і геном I, індукованим ретиноєвою кисло-
тою (RIG-I) [74, 75]. Сигнальні шляхи TLR7 і RIG-I індукують продукцію 
IFN-I й активують противірусні відповіді хазяїна. Проте вірус грипу А 
може уникнути вродженої імунної відповіді, використовуючи білок NS1 
для втручання в сигнальний шлях RIG-I [76-80].

На додаток до IFN-залежної відповіді, RIG-I і TLR7 індукують про-
дукцію запальних білків, опосередковану активацією NF-κB [81]. Остан-
ній є фактором транскрипції, що регулює безліч аспектів уроджених і 
адаптивних імунних функцій і служить основним медіатором запальних 
реакцій. NF-κB індукує експресію різних прозапальних генів, включаю-
чи ті, що кодують цитокіни та хемокіни, а також бере участь у регуляції 
інфламасом. Окрім того, NF-κB відіграє вирішальну роль у процесах ви-
живання, активації та диференціювання клітин уродженого імунітету та 
запальних Т-клітин [82]. Отже, вірус грипу спричиняє підвищену про-
дукцію низки запальних цитокінів і хемокінів цими клітинами: IL-1β, 
IL-6, IL-8, TNF, CCL2 (MCP-1), CCL3 (MIP-1α), CCL5 (RANTES), CXCL10 
(IP-10) [83].
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Інфекція, зумовлена вірусом грипу, порушує функцію Т-лімфоцитів, 
нейтрофілів і макрофагів, що призводить до пригнічення захисних сил 
макроорганізму й може спричиняти розвиток бактеріальної інфекції за-
звичай стерильних ділянок, включаючи нижні дихальні шляхи. Це по-
рушення захисту макроорганізму може пояснити, чому майже в  53  % 
амбулаторних пацієнтів із бактеріальною пневмонією ідентифікують 
вірусні патогени [1]. Дисфункція альвеолярних макрофагів пов’язана 
з опосередкованим IFN-γ пригніченням рецептора-поглинача класу  А 
(MARCO), зниженням продукції TNF за допомогою NK, активацією 
трансформувального фактора росту-β (TGF-β) нейрамінідазою та не-
пропорційним вивільненням імуносупресивного цитокіну (IL-10) із рес-
піраторних епітеліальних клітин [30, 72].

Отже, вроджена імунна відповідь необхідна для захисту макроор-
ганізму від грипозної інфекції. Недостатність вироблення IFN-I при-
зводить до збільшення поширення вірусу та підвищення сприйнятли-
вості до нього. Проте нерегульований викид прозапальних цитокінів 
і хемокінів, індукованих передачею сигналів TLR, може радше нашко-
дити, ніж захистити органи дихання, часто зумовлюючи виникнення 
тяжкої НП [84]. Це свідчить про те, що вроджений імунітет відіграє 
дві різні ролі в патогенезі грипозної НП. Натомість адаптивний імуні-
тет, який включає вірусні антигеноспецифічні антитіла й активність 
цитотоксичних Т-лімфоцитів, ефективно усуває інфіковані вірусом 
клітини і допомагає хворому вилікуватися від вірусної пневмонії [68]. 
Імунодефіцит В- або Т-клітин призводить до високої сприйнятливо-
сті до грипозної інфекції [85]. Тож адаптивний імунітет забезпечує 
необхідний захист від інфікування вірусом грипу, а також ефективну 
профілактику повторної інфекції [68]. Проте під час пандемії А/H1N1 
2009 р. була зареєстрована дивовижна кількість тяжких захворювань 
у дорослих середнього віку, в яких загалом була нормальна імуноло-
гічна реактивність [86]. Цікаво, що низькоафінні антитіла й імунні 
комплекси в сироватці крові було виявлено в осіб із тяжкою пневмо-
нією. Крім того, дослідження зрізів легень померлих показало відкла-
дення C4d навколо бронхів, що вказувало на аномальну адаптивну 
імунну відповідь [68].

Значні пошкодження тканин дихальних шляхів виникають приблиз-
но через 6 днів після зараження вірусом грипу, а найвираженіша дис-
функція альвеолярних макрофагів – через 7-8 днів [30, 69, 71, 72]. Зміне-
ні альвеолярні макрофаги замінюються протягом наступних 2 тижнів. 
У зв’язку з цим пацієнти з грипозною інфекцією найбільш сприйнятливі 
до приєднання бактеріальної інфекції через 4-6 днів після зараження 
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вірусом грипу та залишаються в групі високого ризику виникнення вто-
ринної вірусно-бактеріальної пневмонії до 3-4 тижнів після інфікування 
[30, 69, 71, 72].

Первинна грипозна НП є менш поширеною. Найчастіше вона виникає 
при ураженні пташиним (А/H5N1, А/H7N9) або пандемічним (А/H1N1/09) 
вірусами грипу й може впродовж 24 годин швидко перерости в украй тяжку 
недугу з високим рівнем смертності, що дорівнює 10-60 % [87].

Клініко-рентгенологічні прояви
Типовими ознаками грипозної інфекції є раптова лихоманка, озноб, 

міалгія, артралгія, кашель, біль у горлі та ринорея. Інкубаційний період 
становить 1-2 дні, а симптоми зазвичай тривають 3-5 днів. Вони є загаль-
ними для інших респіраторних вірусних інфекцій, але з великою ймовір-
ністю вказують на інфікування вірусом грипу, коли спалах відбувається 
в спільноті. Епідемії грипу зазвичай виникають наприкінці зими й на 
початку весни.

Найбільш грізними ознаками первинної грипозної пневмонії є швид-
ке прогресування гострої ДН і розвиток мультичасткового ураження 
легень. Такі хворі на момент звернення чи надходження до стаціонару 
мають виражену задишку й тяжку гіпоксемію, що розвиваються через 
2-5 днів після появи типових для грипу симптомів [88].

При рентгенографії ОГК виявляють двобічні зливні інфільтративні 
затемнення, що розходяться від коренів і можуть симулювати картину 
кардіогенного набряку (рис. 9.3А). Найчастіше виражені зміни локалі-
зуються в базальних відділах легень. Може бути присутнім і невеликий 
плевральний або міжчастковий випіт. Досить часто виявляються двобіч-
ні (62 %) і мультичасткові (72 %) легеневі інфільтрати. КТ є чутливішим 
методом діагностики цієї патології. Основними знахідками при первин-
ній пневмонії, спричиненій вірусом грипу, є двобічні інтерстиційні ін-
фільтрати за типом «матового скла», що поширюються переважно пері-
бронховаскулярно чи субплеврально й розташовані в нижніх і середніх 
зонах легень (рис. 9.3Б).

Такі особливості перебігу первинної грипозної пневмонії дали 
можливість деяким авторам трактувати її як пневмоніт. Слід зазна-
чити, що натепер фахівці вважають: пневмоніт (або пульмоніт) – це 
загальний термін, який відображає факт запалення легеневої парен-
хіми. Проте більшість із них традиційно під терміном «пневмоніт» 
мають на увазі пошкодження легень, спричинене неінфекційними 
агентами – іонізованим випромінюванням, токсичними агентами, 
алергенами тощо [88].
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Вторинна вірусно-бактеріальна НП трапляється щонайменше в 3 рази 
частіше, ніж первинна вірусна [71]. Вона виникає приблизно на 4-6-й день 
і пізніше від початку грипозної інфекції та пов’язана з приєднанням 
бактеріальної суперінфекції [69, 71, 72]. Характеризується другою хви-
лею гарячки, посиленням кашлю з виділенням гнійного мокротиння, 
зміною лейкопенії на лейкоцитоз (переважно помірний) та/або появою 
нейтрофільозу, прискоренням ШОЕ, тобто має всі ознаки НП. Рентгено-
графічна картина легень може бути представлена комбінацією дифузних 
інфільтратів з осередками фокальної консолідації (рис. 9.4А), а КТ-озна-
ки характеризуються двобічними плямистими помутніннями легеневої 
тканини за типом «матового скла» та щільною консолідацією в дорсаль-
них зонах (рис. 9.4Б).

 

А Б

Рис. 9.3. Рентгенографія (A) та КТ (Б) ОГК: 
двобічні інтерстиційні інфільтративні зміни за типом «матового скла» 

при первинній грипозній пневмонії

Рис. 9.4. Радіологічне дослідження пацієнта з НП, 
спричиненою вірусом грипу А/H1N1/09, що призвела до гострої ДН. 

Рентгенограма ОГК (A) – дифузна консолідація; КТ (Б) – 
двобічні плямисті помутніння за типом «матового скла» 

та щільна консолідація в дорсальних зонах

А Б
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Лікування
Серед бактеріальних супутніх мікроорганізмів найпоширенішими 

є S. pneumoniae та S. aureus, за якими йдуть K. pneumoniae та H. influenzae 
[69]. Показник летальності при супутній вірусно-бактеріальній пневмо-
нії становить близько 10 % [71]. Може бути важко клінічно відрізнити 
вторинну вірусно-бактеріальну НП від первинної вірусної пневмонії, 
але важливо застосовувати антибіотики проти бактеріальної коінфекції 
в оптимальний час із точки зору клінічного перебігу. Хоча рівні CRP 
і PCT корисні для диференційної діагностики, більшість сучасних наста-
нов щодо грипу рекомендують призначати емпіричну АБТ у всіх випад-
ках НП, спричиненої вірусами грипу [70, 89]. Такий підхід рекомендова-
ний і в нашій країні [88].

Незважаючи на те що застосування етіотропної терапії вважаєть-
ся невід’ємною частиною лікування (та попередження) пневмоній 
у разі грипу, питання стосовно вибору препарату, його дози та тер-
мінів початку застосування все ще залишаються не до кінця з’ясо-
ваними [88].

Етіотропні протигрипозні лікарські засоби (хіміопрепарати) поділя-
ють на дві групи:

• блокатори М2-каналів вірусу грипу А – амантадин, римантадин 
(адамантани);

• інгібітори нейрамінідази вірусу грипу А та В – озельтамівір, занамі-
вір, перамівір.

Резистентність до амантадину та римантадину вірусів грипу швид-
ко зростає в усьому світі з 2003-2004 рр. Протягом сезону 2005-2006 рр. 
CDC оголосили, що 193 (92 %) із 209 штамів грипу А (H3N2), що були 
ізольовані від пацієнтів у 26 країнах, демонстрували зміну в амінокис-
лоті 31 у білку M2, який надає стійкість до адамантанів. Наразі резис-
тентність до адамантанів залишається високою для всіх штамів грипу А 
(H3N2) та H1N1/09, тому ці препарати не рекомендуються для лікування 
чи хіміопрофілактики грипу.

Останнім часом як найефективніші препарати зарекомендували себе 
озельтамівір, занамівір і перамівір [90-94]. Вони затримують останню 
стадію репродукції, а саме вихід вірусу з інфікованих клітин, запобіга-
ючи його поширенню на інші клітини. Озельтамівір зазвичай призна-
чають по 75 мг двічі на добу протягом 5 днів, а занамівір у вигляді ае-
розолю – по 5 мг двічі на добу, тривалість його застосування залежить 
від показань і становить від 5 днів до 1 місяця. Перамівір був схвалений 
FDA в грудні 2014 р. для використання в дорослих у вигляді одноразової 
внутрішньовенної дози 600 мг.
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Важливо, що озельтамівір, як й інші етіотропні протигрипозні засоби, 
є найефективнішим у перші 2 доби розвитку грипозної інфекції. Проте 
за тяжкого перебігу НП відзначають вищу інтенсивність вірусної реплі-
кації (вірусне навантаження) та тривале (7-10 днів) виявлення вірусу в 
бронхіальному вмісті. Це обґрунтовує призначення противірусних пре-
паратів навіть після 48 годин від дебюту захворювання [1] і збільшення 
їх дози (наприклад, дорослим озельтамівір призначається по 150 мг двічі 
на день), а також подовження курсу лікування до 7-10 днів [34].

Результати останніх метааналізів стосовно ефективності озельтамі-
віру, що включали понад десяток окремих рандомізованих досліджень, 
виявилися дещо неоднозначними. Так, останній Кокрейнівський огляд, 
опублікований у 2014 р., вказує на те, що озельтамівір не знижує часто-
ту госпіталізації та кількість ускладнень під час грипу [95]. В двох ін-
ших системних оглядах і метааналізах зроблено висновок, що користь 
від раннього використання озельтамівіру та занамівіру в пацієнтів із 
грипом помірної тяжкості не переважує ризиків, пов’язаних із його ви-
користанням [96, 97]. Разом із тим у хворих із тяжким перебігом грипу 
застосування озельтамівіру в перші 48 годин від моменту виникнення 
симптомів супроводжується покращенням результатів лікування [98]. 
При його застосуванні в пізніші терміни вагомого покращення резуль-
татів не спостерігається. Оскільки більшість госпіталізованих пацієнтів 
можна вважати такими, що мають тяжкий перебіг грипу, то в осіб, які 
надійшли до стаціонару в перші дні захворювання, застосування озель-
тамівіру слід вважати доцільним.

Дискутабельним залишається питання про збільшення доз противі-
русних препаратів, але за найтяжчого перебігу захворювання із загрозою 
виникнення ГРДС можливо застосування 150 мг озельтамівіру двічі на 
день. Відсутність в Україні парентеральних противірусних засобів, які 
підтвердили свою ефективність і були схвалені FDA для лікування гри-
пу, створює певні труднощі в лікуванні, особливо осіб, які перебувають 
у критичному стані, зі шлунковими кровотечами тощо [88].

При виникненні ГРДС хворого потрібно лікувати виключно у ВІТ за 
відповідними стандартами. Неодмінною в лікуванні ГРДС є респіратор-
на підтримка в режимах штучної та допоміжної вентиляції легень із ви-
користанням помірних або високих рівнів ПТНВ. У найтяжчих випадках 
застосовують ЕКМО, котра при спалаху грипу А (H1N1) 2009 р. показала 
найбільшу ефективність. Низка вітчизняних та зарубіжних авторів від-
значають певну ефективність застосування стандартного людського іму-
ноглобуліну внутрішньовенно для лікування тяжких ускладнених форм 
грипу, в тому числі первинних грипозних пневмоній.
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У лікуванні хворих на грипозну пневмонію найважливішу роль ві-
діграє раннє встановлення діагнозу зі своєчасним призначенням інгі-
біторів вірус ної нейрамінідази. Терапія вторинної грипозної пневмо-
нії здійснюється відповідно до стандартів лікування НП бактеріальної 
етіо логії [88].

Використання КС у разі грипу та грипозної пневмонії не рекоменду-
ється [99]. Зокрема, відзначається підвищений ризик вторинних інфек-
цій і порушення нервово-м’язової передачі у хворих із ГРДС у разі гри-
позної пневмонії, котрі отримували КС [100]. Окрім цього, застосування 
КС за сумнівної клінічної ефективності в таких хворих підвищує ризик 
розвитку пневмонії, що спричинена MRSA та P. aeruginosa, а також час 
реплікації вірусу. При супутньому призначенні КС у пацієнтів із тяж-
кою вірусною пневмонією спостерігалося підвищення летальності [101]. 
Отже, застосування КС у хворих на грип, особливо зумовленого вірусом 
А/H1N1/09, має бути обмежене тільки випадками, коли має місце над-
ниркова недостатність, септичний шок або хворий попередньо приймав 
ці засоби за медичними показаннями до початку грипозної інфекції.

9.2. НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ, ЗУМОВЛЕНА 
       КОРОНАВІРУСАМИ
Сьогодні пневмонія, спричинена коронавірусами, є досить розпов-

сюдженою патологію в усьому світі [1, 102]. Її частка становить близько 
14 % серед усіх вірусних НП зі встановленим патогеном [103, 104]. Доне-
давна вважали, що коронавіруси переважно зумовлюють інфекції верх-
ніх дихальних шляхів, особливо в дітей, і досить рідко – запалення ле-
гень. Однак пандемія SARS у 2002-2003 рр. привернула увагу всього світу 
до здатності цих вірусів спричиняти небезпечну для життя пневмонію.

Коронавіруси належать до родини Coronaviridae, до котрої входять 
близько 50 видів вірусів, які вражають людей, котів, птахів, собак, вели-
ку рогату худобу, свиней, кажанів, деяких диких хижих ссавців. Родина 
розподіляється на дві підродини: Letovirinea й Orthocoronavirinae. Най-
важливішою для людей є підродина ортокоронавірусів, до котрої відне-
сено чотири роди: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus 
і Deltacoronavirus. Рід Alphacoronavirus включає 11 видів, Betacoronavirus – 9, 
Gammacoronavirus – 2 та Deltacoronavirus – 8.

Спричиняти гострий респіраторний синдром або атипові пневмонії 
в людини здатні 7 видів, із них до роду Alphacoronavirus належить Human 
coronavirus 229E (HCoV-229E), Betacoronavirus – Human coronavirus 
OC43 (HCoV-OC43), severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-
CoV, 2002-nCoV), Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63, New Haven 
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coronavirus), Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1, 2005-nCoV), Middle 
East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV, 2012-nCoV або 
HCoV-EMC), severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2, 
2019-nCoV) [105].

Перший коронавірус людини було виділено від хворого на гостру рес-
піраторну вірусну інфекцію в 1965 р. дослідниками D. Tyrrell і M. Bynoe 
[106]. У 1967 р. K. McIntosh уперше виділив штам коронавірусу в культу-
рі клітин трахеї ембріона людини [107].

Коронавіруси – це складної будови РНК-умісні віруси сферичної 
форми, діаметром 80-200 нм. Віріон має щільну суперкапсидну оболон-
ку, вкриту зовні грушоподібними виступами (пепломерами) завдовжки 
12-20 нм. Ці виступи складаються з овальної форми головки та тонкої 
шийки, що чітко означені при електронно-мікроскопічному дослідженні 
й нагадують сонячну корону, котра оточує вірус (рис. 9.5).

Пепломери утворені тримерами білка S (spike), що розщеплюється на 
дві субодиниці – S1 і S2. У представників усіх чотирьох родів наявний до-
датковий поверхневий глікопротеїн НЕ, що проявляє гемаглютинуваль-
ну й естеразну активність. Під суперкапсидною оболонкою розташовані 
трансмембранні білки М та Е. У серцевині вірусу розташований нуклео-
капсид зі спіральним типом симетрії розміром 60-70 нм. Геном представ-
лений однонитковою лінійною нефрагментарною молекулою РНК із по-
зитивною полярністю (РНК+) [109]. Послідовність основних генів така: 
5’-RdRp-HE-S-E-M-N-3’.

Вважається, що всі представники родини коронавірусів помірно стій-
кі до дії фізико-хімічних чинників. Вони зберігають інфекційну актив-
ність у ліофілізованому стані за температури 4 °С та в замороженому 
стані за температури -70 °С упродовж кількох років. УФ-випромінюван-
ня руйнує віруси за 15 хвилин, органічні розчинники та детергенти  – 
впродовж кількох хвилин. Віруси термолабільні: за температури 56  °С 
втрачають інфекційну активність за 10 хвилин. Для коронавірусів рН від 
7,0 до 7,5 є оптимальним.

Зміна рН середовища в будь-який бік згубно діє на віруси. Сонячні про-
мені спричиняють повільну інактивацію коронавірусів. У складі аерозолю 
коронавіруси зберігаються впродовж 8-10 годин, у питній воді – до 9 діб, 
у приміщенні за температури від 0 до 18 °С – від 4 до 11 діб. Коронавіруси 
інактивуються 62-70 % етиловим спиртом упродовж 1 хвилини [110].

Культивуються ці патогени в первинно-трипсинізованих, диплоїдних 
і перещеплюваних культурах клітин. Окремі штами вірусів, які зумовлю-
ють захворювання у птахів, здатні розмножуватися в курячих ембріонах, 
тоді як коронавіруси людини в них не розмножуються.
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Основними мішенями для коронавірусів є епітеліальні клітини рес-
піраторного та шлунково-кишкового трактів, а також макрофаги. Вва-
жається, що коронавіруси людини здатні вражати й нервову систему. 
Адсорбція на чутливих до вірусу клітинах триває до 60 хвилин. Репро-
дукція відбувається в цитоплазмі без участі ядра. Проникнення, роздя-
гання та синтез вірусоспецифічних білків тривають 4-7 годин. Вірусні 
частки накопичуються на ендоплазматичних мембранах у навколоядер-
ній зоні, а вихід вірусу з клітини відбувається шляхом брунькування 
в ендоплазматичну мережу з наступним просуванням крізь тубулярні 
цистерни назовні без модифікації клітинної мембрани [111].

Коронавіруси передаються від людини до людини переважно повітря-
но-краплинним і фекально-оральним шляхами, а також у разі контакту 
з біологічними матеріалами хворого. Характерним є глобальне поши-
рення коронавірусів людини HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 
та HCoV-HKU1. Зазвичай інфекція HCoV має сезонний характер, ана-
логічний такому для грипу, проте дослідники з Гонконга встановили, що 
захворювання, спричинені HCoV-NL63, переважно виникають на почат-
ку літа та восени [112].

Коронавіруси здатні спричиняти різні захворювання в усіх частинах 
світу, особливо в Південно-Східній Азії [109]. За спостереженнями укра-
їнських фахівців, уже у 2014-2019 рр. у нашій країні було ідентифікова-
но коронавіруси 229E, OC43 та HKU1, що траплялися у 8-15 % дорослих 
осіб і майже у 28 % дітей із НІНДШ вірусної етіології [111, 113, 114]. Біль-
шість коронавірусів, які є патогенними для людини, асоціюються з легки-
ми клінічними симптомами [109], за винятком трьох суттєвих винятків: 
SARS-CoV, MERS-CoV і SARS-CoV-2. Ці віруси є зоонозними збудниками, 
що спочатку вражають тварин, а після передаються від тварин до людей. 

S (тример)
E

M

HE (димер)

N 
(пов’язаний із РНК)

А Б

Рис. 9.5. Електронограма (A) та схема будови (Б) коронавірусів [108]
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Вони здатні зумовлювати тяжкі ураження органів 
дихання та масові спалахи інфекції [115]. Зокре-
ма, SARS-CoV відповідальний за розвиток тяжко-
го гострого респіраторного синдрому, що виник 
у провінції Гуандун (Китай) у листопаді 2002 р. 
[116]. Виділення вірусу та геномне секвенування 
показали, що кажани роду Rhinolophus (рис. 9.6) 
були резервуаром цього вірусу, а невеликий хижий 
звір – пальмова цивета (рис. 9.7), можливо, була 
проміжним хазяїном між кажанами та людьми.

SARS-CoV швидко, впродовж 1 року, поши-
рився з Китаю до решти світу, що призвело до 
інфікування більш ніж 8 тисяч людей у 37 краї-
нах, з яких померли 774 (близько 10 %) [117]. Гло-
бальна передача вірусу SARS-CoV була зупинена 
в червні 2003 р. після того, як ВООЗ запровадила 
традиційні обмежувальні заходи, що включали 
виявлення й ізоляцію хворих, карантин для кон-
тактних осіб і посилений інфекційний контроль 
[118]. Із 2004 р. не було зареєстровано жодного 
випадку SARS.

MERS-CoV, який уперше було виявлено в 
Аль-Хасі (Саудівська Аравія) у 2012 р. [119], зумовив епідемію близько-
східного респіраторного синдрому, що характеризувався виникненням 
тяжкої життєзагрозливої пневмонії [120]. Випадки захворювання про-
тягом 2012-2015 рр. також було зафіксовано в Бахрейні, Ірані, Йорданії, 
Кувейті, Лівані, Омані, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Єме-
ні. Крім того, спорадичні захворювання, пов’язані з поїздками на Ара-
війський півострів, виникали в Алжирі, Австрії, Китаї, Єгипті, Франції, 
Германії, Греції, Італії, Малайзії, Нідерландах, Філіппінах, Республіці 
Корея, Таїланді, Тунісі, Туреччині, Великій Британії та США. Усього ві-
рус MERS-CoV був лабораторно підтверджений у 2494 осіб і спричинив 
858 (близько 35 %) смертельних випадків, у тому числі 38 – у Південній 
Кореї у 2015 р. [121, 122].

Вірогідним джерелом (імовірно, вторинним) MERS-CoV є дромадери 
(одногорбі верблюди), в яких вірус виділяли із сечі, крові, внутрішніх 
органів (рис. 9.8). Водночас первинний резервуар вірусу поки що оста-
точно не з’ясований, хоча є припущення, що в далекому минулому пере-
дача відбулася до верблюдів від невстановлених кажанів. Як відбуваєть-
ся зараження людей від дромадерів, також остаточно не з’ясовано [120].

Рис. 9.6. Кажани 
роду Rhinolophus

Рис. 9.7. Пальмова 
цивета
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Одним із найбільш вагомих і небезпеч-
них викликів сучасності став спалах ін-
фекції, спричиненої новим коронавірусом, 
який був ідентифікований китайськими 
вченими шляхом глибокого секвенування 
геному патогену. Спочатку він дістав назву 
2019-nCoV, а 11 лютого 2020 р. Міжнарод-
ний комітет із таксономії вірусів дав йому 
офіційне позначення  – коронавірус тяж-
кого гострого респіраторного синдрому-2 
(SARS-CoV-2) [123].

Негоспітальна пневмонія, спричинена SARS-CoV-2
Перші випадки інфекції, зумовленої SARS-CoV-2, зафіксували 

в груд ні 2019 р. у провінції Хубей (Китай). Вони, ймовірно, були пов’я-
зані з ринком морепродуктів у м. Ухань. У багатьох пацієнтів була 
діаг ностована тяжка пневмонія. ВООЗ дала цій недузі назву COVID-19 
(coronavirus disease 2019), котра була обрана, щоб уникнути стигмати-
зації походження вірусу з точки зору популяцій, географії або асоціа-
цій тварин [124, 125]. За темпами поширення, шляхами передачі та 
наслід ками COVID-19 набула статусу пандемії, про виникнення кот-
рої ВООЗ сповістила 11 березня 2020 р. [126]. Станом на 16 листопада 
2020 р. кількість хворих у світі перевищила 54 млн, а кількість леталь-
них випадків сягнула понад 1,3 млн. В Україні на цей день зареєстрова-
но 545 689 випадків коронавірусної інфекції, 9697 з яких завершилися 
смертю пацієнтів, а 244 197  – одужанням.

Уперше геном SARS-CoV-2 розшифрували китайські вчені за допо-
могою секвенування вірусів, одержаних із рідини БАЛ перших пацієн-
тів із COVID-19 [127, 128]. Він складається приблизно з 30 тисяч основ і 
містить 15 генів. Для цього було проведено секвенування вірусів від 9 па-
цієнтів із запаленням легень, 8 з яких відвідували ринок морепродуктів 
в Ухані. Встановлені послідовності геному SARS-CoV-2 дали можливість 
пролити світло на походження вірусу та встановити його рецепторозв’я-
зувальні властивості [128]. Отримані дані показали, що найбільш близь-
коспорідненими до SARS-CoV-2 були віруси кажанів bat-SL-CoVZC45 
(ідентичність послідовностей генів – 87,99 %) і bat-SL-CoVZXC21 (87,23 %). 
У п’яти генних ділянках (E, M, 7, N і 14) ідентичність послідовностей 
генів становила > 90 %, причому найвища – 98,7 % у гені E. Ген S вірусу 
продемонстрував найнижчу ідентичність послідовностей генів із bat-SL-
CoVZC45 і bat-SL-CoVZXC21, усього близько 75 %. Окрім того, в гені 1b 

Рис. 9.8. Дромадер 
(одногорбий верблюд)
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вона становила близько 86 % і була нижче, ніж у гені 1а (приблизно 90 %). 
Більшість кодованих білків показала високу ідентичність послідов-
ностей генів між SARS-CoV-2 та спорідненими коронавірусами, що 
виділені від кажанів. Помітними винятками були білок S з ідентич-
ністю послідовностей генів тільки близько 80 % і білок 13 з ідентич-
ністю послідовностей генів 73,2 %. Важливо, що в штамів SARS-CoV-2 
гене тична спорідненість із SARS-CoV становила приблизно 79 %, 
а з MERS-CoV – приблизно 50 %. Тому R. Lu та співавтори [128] дійш-
ли висновку, що SARS-CoV-2 є новим β-коронавірусом із підроду 
Sarbecovirus. На думку авторів, спалах захворюваності на COVID-19, 
спричинену SARS-CoV-2, знову підкреслює прихований резервуар 
вірусу в диких тварин і їхню потенційну можливість іноді поширюва-
тися на популяції людей.

У лютому 2020 р. китайські дослідники встановили, що існує тільки 
одна амінокислотна різниця в певних частинах послідовностей геному 
між вірусами панголіна (рис. 9.9) та людини, проте при порівнянні ціло-
го геному на сьогодні виявлено не більш як 92 % генетичного матеріалу, 
загального для коронавірусу панголіна та SARS-CoV-2 [129].

У дослідженнях F. Li та співавторів 
[130] і G. Lu та співавторів [131] виявили 
декілька рецепторів, з якими зв’язують-
ся різні коронавіруси. Це ангіотензин-
перетворювальний ензим-2 (ACE2) для 
SARS-CoV і SARS-CoV-2 [130] і CD26 для 
MERS-CoV [131]. Молекулярне моде-
лювання, виконане G. Lu та співавтора-
ми [131], показало структурну схожість 
між рецепторозв’язувальними доменами 
SARS-CoV і SARS-CoV-2. Отже, на дум-

ку дослідників, SARS-CoV-2 може використовувати ACE2 як рецептор, 
незважаючи на амінокислотні мутації в домені. Проте SARS-CoV-2, на 
відміну від SARS-CoV, здатний до щільнішої взаємодії з протеїном ACE2, 
що й забезпечує ефективніше проникнення в клітину-мішень [132, 133]. 
У дослідженні P. Zhou та співавторів [134] на клітинах HЕLa, що експре-
сують білки ACE2, показана здатність SARS-CoV-2 використовувати цей 
рецептор, впливати на мутації зі зв’язування його чи змінювати до нього 
тропізм.

У коронавірусів досить часто відзначається рекомбінація генів, яка є 
складним процесом і здебільшого виникає в коронавірусах кажанів по-
рівняно із SARS-CoV-2 [109].

Рис. 9.9. Панголін



337

РОЗДІЛ IХ

На думку китайських фахівців, джерелом нового коронавірусу є ка-
жани, котрих уживають у їжу місцеві мешканці. Проте, незважаючи 
на їхню важливість, деякі факти вказують на те, що інші тварини мо-
жуть виступати як проміжний хазяїн між кажанами та людьми [128]. 
По-перше, про спалах інфекції вперше сповістили наприкінці грудня 
2019 р., коли більшість видів кажанів в Ухані зимують. По-друге, 
на ринку морепродуктів на той час не продавали та не знаходили ка-
жанів, тоді як інші тварини (включаючи ссавців) були доступні для ку-
півлі. По-третє, схожість послідовностей генів у SARS-CoV-2 та його 
найближчих родичів (bat-SL-CoVZC45 і bat-SL-CoVZXC21) становила 
< 90 %. Це свідчить про те, що bat-SL-CoVZC45 і bat-SL-CoVZXC21 не є 
прямими предками зазначеного збудника. По-четверте, природним ре-
зервуаром для SARS-CoV і MERS-CoV були кажани, як проміжні хазяї 
виступали пальмова цивета й одногорбий верблюд, а людина – як кін-
цевий. З огляду на ці дані видається ймовірним, що SARS-CoV-2, який 
спричинив спалах в Ухані, також міг спочатку перебувати в кажанах, 
а потім передаватися людям через невідомих на момент дослідження 
диких тварин (наприклад, панголінів), які продавалися на ринку море-
продуктів [128].

Свідчення про інфікування членів родини хворих на COVID-19, 
а також медичних працівників підтверджують передачу вірусу від лю-
дини до людини [135]. Переважно SARS-CoV-2 розповсюджується при 
тісному контакті з інфікованою особою за допомогою крапель, які ви-
никають при кашлі чи чханні [125, 136]. Респіраторні краплі можуть 
утворюватися й під час дихання, але вірус зазвичай не передається че-
рез повітря [135, 137]. Люди також можуть інфікуватися SARS-CoV-2, 
торкаючись забрудненої вірусом поверхні, а потім свого обличчя [135, 
136]. Найбільшу загрозу заразити інших мають особи із симптомами 
захворювання, проте це можливо й до виникнення клінічних проявів 
[136]. Інкубаційний період становить зазвичай близько 5 днів, варію-
ючи від 2 до 14 [138].

Доросле населення, особливо люди похилого віку, мають найбіль-
ший рівень інфікування, хоча новонароджені та діти теж можуть бути 
заражені цим вірусом. Крім того, можлива внутрішньолікарняна інфек-
ція серед госпіталізованих пацієнтів і співробітників охорони здо-
ров’я, а також передача вірусу від безсимптомних носіїв. Проникаючи 
в дихальні шляхи, SARS-CoV-2 інфікує людські респіраторні епітеліаль-
ні клітини шляхом взаємодії між вірусним білком S і рецептором, який 
розташований на цих клітинах, чим насамперед і пояснюється його здат-
ність заражати людей.



338 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

Патогенез
Механізм проникнення SARS-CoV-2 у клітину, як і патогенез 

COVID-19, поки що вивчено недостатньо, проте відомо, що для інфіку-
вання клітини важливими є взаємодії вірусу не лише з рецептором ACE2, 
а й з іншими клітинними структурами, зокрема з TMPRSS2 – мембрано-
зв’язаною сериновою протеазою з маловідомою біологічною функцією 
[139]. Після потрапляння в дихальні шляхи SARS-CoV-2 зв’язується з 
ACE2, що був ідентифікований як функціональний рецептор для цьо-
го вірусу [138-140]. Зазначені рецептори експресуються на поверхні епі-
теліальних клітин, у тому числі альвеолоцитів. Потрапляння вірусу в 
клітину хазяїна відбувається в три етапи: перший – вірус зв’язується з 
рецептором (-ами) клітини; другий – ліпіди оболонки та мембрани ві-
русу (напевно, з відповідними протеїнами) зливаються з плазматичною 
мембраною клітини; третій – геном (РНК) вірусу вивільняється в клітині 
хазяїна, де починається реплікація його геномного матеріалу [140]. Про-
теїн S «шипа» відіграє ключову роль на перших двох етапах, які тривають 
близько 10 хвилин, а третій етап, який завершується створенням нових 
вірусів, – близько 10 годин. Синтезовані віруси покидають клітину хазя-
їна, котра гине в результаті виснаження внутрішніх ресурсів, використа-
них на синтез вірусів, або під дією імунної системи, що руйнує інфікова-
ні клітини. Нові віріони заражають інші клітини респіраторного тракту 
чи виділяються назовні з повітрям під час дихання.

Отже, в основі патогенезу COVID-19 лежить ураження клітин орга-
нізму людини головним чином унаслідок двох механізмів: безпосеред-
нього цитотоксичного впливу вірусу SARS-CoV-2, а також надмірного 
реагування на цей вірус імунної системи (сильне запалення, «цитокіно-
вий шторм», атакування клітинами-кілерами) [139].

З’єднання SARS-CoV-2 з ACE2 призводить до пригнічення активнос-
ті мукоциліарного кліренсу через зменшення рухливості війок епітелію 
та загибель епітеліальних клітин легень [141-143]. Епітеліальні клітини, 
альвеолярні макрофаги та дендритні клітини, що є трьома основними 
компонентами вродженого імунітету дихальних шляхів [144], борються 
з вірусами, поки не підключається адаптивний імунітет [145]. У відпо-
відь на вірусну інфекцію епітеліальні та дендритні клітини, альвеолярні 
макрофаги секретують багато цитокінів (IFN-α, IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-8, 
IL-10, IL-12, IL-18, IL-33, TNF, GM-CSF тощо), а також хемокінів (CCL2, 
CCL3, CCL5, CXCL8, CXCL9, CXCL10 та ін.). Гіперпродукція цитокіну 
IL-1β і хемокіну CXCL8 зумовлює як проліферацію, так і рекрутування 
нейтрофілів в уражені тканини. Своєю чергою, нейтрофіли, продукую-
чи прозапальні цитокіни та хемокіни, рекрутують моноцити. Високий 
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рівень нейтрофілів у периферичній крові асоціюється з несприятливим 
прогнозом COVID-19 [146].

Інфіковані SARS-CoV-2 апоптичні епітеліальні клітини фагоциту-
ються дендритними клітинами й макрофагами. Ці клітини переміщу-
ються до дренувальних лімфатичних вузлів, щоби представити вірусні 
антигени Т-клітинам. При цьому CD4+ активують В-клітини, сприяючи 
виробленню вірусоспецифічних антитіл, а CD8+ можуть убивати інфі-
ковані вірусом клітини [145]. У пацієнтів із COVID-19 спостерігається 
інфільтрація легень значною кількістю запальних клітин, які, ймовірно, 
представлені сукупністю клітин вродженого й адаптивного імуніте-
ту [147-149]. Неконтрольована та надмірна секреція зазначеними клі-
тинами цитокінів є причиною набряку тканини легень і тяжкої гіпоксе-
мії. Отже, «цитокіновий шторм» зазвичай призводить до виникнення 
ГРДС і полі органної недостатності, що в тяжких випадках закінчуються 
смертю пацієнта з COVID-19 [147, 150, 151].

Патоморфологічні зміни
Для COVID-19 характерне двобічне дифузне альвеолярне пошко-

дження з клітинними фіброміксоїдними ексудатами й інтерстиційними 
мононуклеарними запальними інфільтратами з переважанням лімфоци-
тів. Окрім того, всередині альвеол ідентифікуються багатоядерні синци-
тіальні клітини з атиповими збільшеними альвеолоцитами, що мають 
великі ядра, амфофільну гранулярну цитоплазму та ядерця, котрі вказу-
ють на вірусні цитопатичні зміни. Ці патологічні особливості дуже схожі 
на ті, що виникають при інфекціях, які зумовлені SARS-CoV і MERS-CoV 
[152-154].

Клінічні прояви
Клінічні прояви COVID-19 різноманітні та можуть бути відносно не-

специфічними (табл. 9.2). Серед них найпоширенішими симптомами є 
лихоманка (у 88 % хворих), сухий кашель (у 68 %) і задишка (у 42 %), що 
характерні й для багатьох інших захворювань нижніх дихальних шляхів. 
Натомість симптоми інфекції верхніх дихальних шляхів у цих пацієнтів 
виявляються рідше, що вказує на пріоритетність ураження вірусом епі-
теліальних клітин нижніх відділів респіраторного тракту [155].

Також COVID-19 проявляється втомою, виділенням мокротиння, 
втратою нюху, нежиттю, болем у горлі, м’язах і суглобах, діареєю, блю-
ванням, ознобом тощо [155]. У більшості випадків перебіг інфекції має 
вигляд гострого респіраторного захворювання. Проте подальший роз-
виток може приводити до тяжкої пневмонії, ГРДС, сепсису, септичного 



340 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

шоку та смерті. ВООЗ повідомляє, що приблизно 1 із 5-6 пацієнтів має 
середньотяжкий або тяжкий перебіг і йому важко дихати [156]. Експер-
ти CDC вважають, що поява таких невідкладних симптомів, як утрудне-
не дихання, постійний біль або тиск у грудях, раптове запаморочення, 
труднощі з пробудженням і синюшність обличчя/губ, потребує негайної 
медичної допомоги [157]. Водночас у деяких інфікованих клінічні симп-
томи можуть бути відсутні, проте їх частота невідома [134]. У разі запа-
лення легень, визначеного як випадки COVID-19, відзначали характерні 
радіологічні ознаки та респіраторні симптоми [158].

Більшість хворих на COVID-19 (приблизно 80 %) має легкий перебіг 
із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції та можуть ліку-
ватися в амбулаторних умовах, але близько 15 % осіб із середньотяжким 
перебігом потребують госпіталізації в загальнотерапевтичні відділення, 
а 5 % пацієнтів із тяжким і вкрай тяжким перебігом – проведення різних 
видів респіраторної підтримки в умовах ВІТ [159, 160].

До ускладнень НП при COVID-19 належать: ГРДС, серцево-судинні 
ураження, септичний шок, дисфункція печінки, гостре пошкодження 
нирок і поліорганна недостатність [115]. ГРДС трапляється у 20-42  % 
випадків серед пацієнтів, госпіталізованих у загальнотерапевтичні від-
ділення, та в 67-85 % – серед пацієнтів ВІТ [161-165]. Незважаючи на те 
що SARS-CoV-2 зумовлює переважно респіраторні симптоми, він може 

Таблиця 9.2. Частота клінічних симптомів у хворих на COVID-19 [155]
Симптом %

Лихоманка 87,9
Сухий кашель 67,7
Задишка 42,0
Втома 38,1
Виділення мокротиння 33,4
Аносмія (втрата нюху) 15-30
Утруднене дихання 18,6
Біль у м’язах і суглобах 14,8
Біль у горлі 13,9
Головний біль 13,6
Озноб 11,4
Нудота чи блювання 5,0
Закладеність носа 4,8
Пронос 3,7-31
Кровохаркання 0,9
Кон’юнктивіт 0,8
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завдати шкоди ниркам, печінці, серцю та й загалом майже кожній системі 
організму людини. Зокрема, серцево-судинні ураження виникають при-
близно у 20 % хворих на COVID-19, частіше в осіб із тяжчою інфекцією 
та старших вікових груп [166].

Діагностика
Лімфопенія та/або лейкоцитопенія є найпоширенішими лаборатор-

ними знахідками при COVID-19 і виявляються у 83 % госпіталізованих 
пацієнтів [161]. Лімфопенія, нейтрофілія, підвищені рівні аланінаміно-
трансферази й аспартатамінотрансферази в сироватці крові, підвищені 
рівні ЛДГ, CRP і феритину пов’язані з більшою тяжкістю захворювання 
[167, 168]. Підвищений рівень D-димеру та лімфопенія пов’язані з біль-
шою смертністю [164, 167]. PCT на початку захворювання зазвичай ха-
рактеризується нормальним значенням, але в разі приєднання бактері-
альної інфекції може збільшитися, особливо серед тих, хто потрапляє до 
ВІТ. У пацієнтів із вкрай тяжким перебігом захворювання відзначається 
високий рівень прозапальних цитокінів у плазмі крові, що вказує на по-
тенційну імунну дисрегуляцію [169].

Найінформативнішими методами діагностики COVID-19 є молеку-
лярно-генетичний (ЗТ-ПЛР), серологічні (ІФА, імунохроматографічний 
тест) і радіологічні (рентгенографія, КТ) [115]. Золотим стандартом, 
тобто єдиним видом дослідження, що дає підстави для встановлення 
діагнозу COVID-19, вважається детекція РНК SARS-CoV-2 за допомо-
гою ЗТ-ПЛР у реальному часі. Це високошвидкісний (протягом 2-5 го-
дин) і високочутливий метод, який здатний виявляти декілька молекул 
нуклеїнової кислоти вірусу, а нові методики, зокрема краплинна цифро-
ва ПЛР, – навіть одну. ЗТ-ПЛР у реальному часі проводиться в пацієн-
тів із клінічними проявами респіраторного захворювання та за підозри 
на інфекцію в  контактних осіб. Матеріалом для дослідження служать: 
мазки та змиви зі слизової порожнини носа та ротоглотки, мокротиння, 
рідина, отримана під час БАЛ, кров тощо. Зразки з нижніх дихальних 
шляхів мають вищу інформативність, аніж мазки та змиви зі слизової 
порожнини носа та ротоглотки. За даними W. Wang і співавторів [170], 
ЗТ-ПЛР у реальному часі дає змогу ідентифікувати РНК SARS-CoV-2 
у рідині, отриманій під час БАЛ, у 93 % випадків, мокротинні – в 72 %, 
мазку чи змивах із носа – в 63 %. Виявлення РНК SARS-CoV-2 у крові 
може бути маркером тяжкого перебігу [169]. Усі зразки біологічного ма-
теріалу вважають потенційно небезпечними та під час роботи з ними 
мають бути дотримані вимоги, що пред’являються до організації дослід-
жень із біологічними агентами I-II групи патогенності.
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Негативний результат тестування за допомогою ЗТ-ПЛР за наявності 
обґрунтованої підозри на COVID-19 не завжди свідчить про відсутність 
цієї недуги. Він може бути пов’язаний з отриманням хибнонегативного 
результату, нестачею вірусного матеріалу в зразку через неправильний або 
пізній забір біологічного матеріалу, з недостатньою кваліфікацією персо-
налу лабораторій тощо [171]. У таких випадках виникає потреба в прове-
денні повторних досліджень. На сьогодні вважають, що принаймні 
2-3 негативні результати ПЛР-тесту поспіль можуть свідчити про одужан-
ня. Раптові позитивні результати, не пов’язані з повторним інфікуванням, 
пояснюються більш затяжною інфекцією [172] або виявленням залишко-
вих фрагментів РНК вірусу, що поступово руйнуються [173].

Варто зазначити, що методом ПЛР можна ідентифікувати патоген 
тільки в активній фазі інфекції. В осіб, які перехворіли, вірусні нуклеїно-
ві кислоти виявити неможливо. Разом із тим діагностика раніше інфіко-
ваних має величезне значення: в частини пацієнтів із COVID-19 інфекція 
перебігає в стертій або безсимптомній формі. Наскільки велика частка 
таких осіб серед усіх інфікованих, залишається невідомим доти, доки не 
стає доступним ретроградний аналіз. Безсимптомні інфіковані можуть 
бути так само заразні, як і пацієнти з вираженою симптоматикою. Від-
сутність даних про безсимптомні випадки ускладнює аналіз епідемічної 
ситуації, спотворює картину поширення вірусу та дані про смертність 
унаслідок COVID-19.

Найефективніший інструмент ретроаналізу інфекції – визначення ан-
титіл у крові пацієнта. Процес індукції значних титрів антитіл до патогену 
прийнято називати сероконверсією. Для виявлення антитіл (IgM та IgG) 
проти SARS-CoV-2 використовують ІФА на основі ELISA (enzyme-linked 
immunosorbent assay) та швидкий імунохроматографічний тест [174].

До недоліків серологічних методів можна віднести пізнє виявлення 
антитіл. Перші з них (IgM) з’являються лише через 5-8 днів після інфі-
кування й поступово зникають, а численніші та специфічніші антитіла 
IgG виявляються ще пізніше (приблизно на 14-й день). Ідентифікація ос-
танніх досягає максимуму на 24-28-й день, і вони можуть залишатися 
в сироватці крові роками. Проте за допомогою ІФА отримати результат 
можливо вже через 1-2 години, а імунохроматографічного тесту – через 
10-15 хвилин.

Використання ІФА в Україні врегульоване наказом МОЗ від 20.05.2020 
№ 1227 «Про затвердження змін до Стандартів медичної допомоги «Ко-
ронавірусна хвороба» (COVID-19)». ІФА може проводитися пацієнтам із 
симптомами COVID-19, хворим на пневмонію, контактним особам, осо-
бам, які потребують планової госпіталізації та/або операції, медичним 
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працівникам, які контактують із хворими на COVID-19, працівникам 
лабораторій, які обробляють зразки на SARS-CoV-2, працівникам па-
тологоанатомічних відділень, судово-медичних бюро, які приймають 
участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків секційного матеріалу, 
працівникам Національної поліції, Національної гвардії, Держприкор-
донслужби. При виявленні за допомогою ІФА антитіл людина має здати 
зразок для ПЛР-діагностики. Крім того, ІФА використовують у тих паці-
єнтів, які мають симптоми COVID-19, але ПЛР-тести дали негативний 
результат. Для ІФА необхідні лабораторні умови та спеціальне обладнан-
ня. Аналізують сироватку крові, а не саму кров, як у разі швидких імуно-
хроматографічних тестів, і не матеріали мазків або змивів із носоглотки, 
мокротиння та рідини, отриманої при БАЛ, як у разі ПЛР.

Наразі в Україні використовуються імунохроматографічні тести різ-
них виробників (рис. 9.10). Їх вирізняють швидкість виконання, просто-
та та доступність, а також досить значна інформативність.

Важливу роль у діагностиці та рутинному лікуванні хворих на 
COVID-19 відіграють радіологічні методи. Кожному пацієнту з підоз-
рою на інфекцію слід виконати рентгенографію ОГК. Типовими ознака-
ми, що виявляються при цьому методі візуалізації, за даними Z. Zheng 
і  співавторів [174], є зниження прозорості легеневого простору за ти-
пом «матового скла» (у 24  %  випадків), пневмоторакс (1  %), однобічні 
(22 %) або двобічні (78  %) ураження, уніфокальні (48  %) або мульти-
фокальні (52 %) зміни. Рентгенографія ОГК має невелику діагностичну 
цінність на ранніх стадіях, тоді як зміни на КТ можуть бути присутніми 
ще до появи симптомів [176, 177]. На проміжних і пізніх стадіях захворю-
вання рентгенографія може показати прогресування ознак ГРДС [178].

Рис. 9.10. Імунохроматографічний тест для виявлення антитіл (IgG та IgM) 
проти SARS-CoV-2
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Найдостовірнішим методом візуалізації проявів хвороби є КТ, ін-
формативність якої становить близько 96 % [177]. У більшості пацієнтів 
із пневмонією при COVID-19 спостерігаються зниження прозорості ле-
геневих структур за типом «матового скла» (у 86,1 % випадків), її поєд-
нання з проявами консолідації (64,4 %) та розширення судин у вогнищі 
ураження (71,3 %). Крім того, зміни, котрі спостерігаються на КТ-зобра-
женнях, найчастіше мають периферичний розподіл (87,1 %) у поєднан-
ні з двобічними патологічними явищами (82,2 %) за переважного ура-
ження нижніх відділів легень (54,5 %) і багатовогнищевими процесами 
(54,5 %) [179].

У нашій країні докладний аналіз особливостей КТ-проявів COVID-19 
здійснив В. К. Гаврисюк [177]. Встановлено такі найхарактерніші КТ- 
ознаки: симптом «матового скла», двобічне залучення, периферичний 
розподіл і мультилобарна (в понад одній частці) локалізація (рис. 9.11, 
9.12), ущільнення паренхіми у вигляді консолідації (рис. 9.13) та поєд-
нання симптому «матового скла» й консолідації (рис. 9.14). Значно рідше 
реєструються ретикулярні зміни внаслідок потовщення міжчасточкових 
перетинок (рис. 9.15), halo sign – симптом ореола/німба (рис. 9.16), по-
ристість, яка нагадує патерн crazy paving (рис. 9.17). На відміну від кла-
сичного патерну crazy paving у разі альвеолярного протеїнозу, зумовле-
ного потовщенням міжчасточкових перетинок і накопиченням у частках 
продуктів сурфактанта, пористість у разі COVID-19 дрібніша, відобра-
жає здебільшого потовщення міжацинарних інтерстиційних структур.

 

 

 

Рис. 9.11. КТ ОГК у разі COVID-19: 
зниження прозорості легеневих структур 

за типом «матового скла» 
з  периферичним розподілом 

у нижніх частках легень

Рис. 9.12. КТ ОГК у разі COVID-19: 
множинні осередки «матового скла» 

з периферичним розподілом 
у S4, S5, S6 обох легень
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Рис. 9.13. КТ ОГК у разі COVID-19: 
масивні осередки консолідації переважно 

в S6 обох легень

Рис. 9.14. КТ ОГК у разі COVID-19: 
множинні осередки «матового скла» 
в поєднані з консолідацією паренхіми 

в лівій легені

Рис. 9.15. КТ ОГК у разі COVID-19: 
ретикулярні зміни паренхіми внаслідок 
потовщення міжчасточкових перетинок

Рис. 9.16. КТ ОГК у разі COVID-19: 
симптом німба

Рис. 9.17. КТ ОГК у разі COVID-19: 
пористі зміни паренхіми легень 
за типом патерну crazy paving
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Результати КТ-дослідження в динаміці свідчать про те, що радіоло-
гічна еволюція пневмонії при COVID-19 корелює з клінічним перебігом 
захворювання. Зокрема, покращення стану пацієнта асоціюються зі зво-
ротним розвитком КТ-проявів (рис. 9.18) [177].

Значний інтерес викликає дослідження H. Shi та співавторів [180], 
у якому було ретроспективно проаналізовано результати серійної КТВРЗ 
у 81 пацієнта з COVID-19, госпіталізованого в період із 20 грудня 2019 р. 
по 23 січня 2020 р. в Ухані (Китай). У дослідження увійшли 42 (52 %) чо-
ловіки та 39 (48 %) жінок, середній вік яких – 49,5 років. У всіх випадках 
наявність інфекції підтверджена за допомогою ЗТ-ПЛР у реальному часі. 
Залежно від терміну проведення першої КТ після появи симптомів захво-
рювання чи виконання цього радіологічного дослідження за безсимптом-
ного перебігу пацієнти були розподілені на чотири групи (рис. 9.19).

До складу 1-ї групи увійшли 15 пацієнтів, у яких КТ виконана за без-
симптомного перебігу інфекції. При радіологічному дослідженні виявле-
но однобічні (в 60 % випадків), мультифокальні (53 %) та інфільтративні 
зміни за типом «матового скла» (93 %). У цій групі досить рідко спостері-
гали потовщення міжлобулярних перетинок, прилеглої плеври, округлі 
кістозні зміни, бронхіолоектази, плевральний випіт і лімфаденопатію.

У 21 хворого 2-ї групи (КТ виконувалася через ≤ 1 тиждень після поя-
ви симптомів) зміни в легенях швидко наростали та ставали двобічними 
(90 %), дифузними (52 %), але залишалися переважно інтерстиційними у 
вигляді «матового скла» (81 %). Відзначалися також ретикулярні ураження 
(6 %), консолідація (13 %), плевральний випіт (5 %) і лімфаденопатія (14 %).

У 30 пацієнтів групи 3 (перша КТ проводилася в інтервалі від > 1 
до ≤ 2 тижнів) у міру прогресування захворювання зміни за типом «мато-
вого скла», як і раніше, переважали (57 %), проте значно зростала частка 
консолідації (30 %).

Рис. 9.18. КТ ОГК у разі COVID-19: А ‒ на 5-й день від початку клінічних проявів; 
Б ‒ у період клінічного регресу захворювання

А Б
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У 15 хворих групи 4 (КТ виконувалася в інтервалі від > 2 до 3 тижнів) 
найчастіше виявляли зміни за типом «матового скла» й ретикулярні ура-
ження (по 33 %), а також консолідацію (28 %).

У більшості пацієнтів, які були включені в дослідження, відзначалося 
двобічне ураження легень, що переважно розташовувалося периферично 
та субплеврально з дифузним розподілом. Переважали такі зміни в леге-
нях, як інтерстиційна інфільтрація за типом «матового скла» з нечітко ок-
ресленими краями, повітряні бронхограми, потовщення прилеглої плев-
ри. Ці характеристики неспецифічні й дещо подібні до таких SARS і MERS.

Серійна КТ допомагала безперервно контролювати динаміку захворю-
вання. Найпоширенішим патерном еволюції COVID-19 упродовж серії 
КТ-досліджень був початковий прогрес до пікового рівня з подальшим 
радіографічним поліпшенням, у результаті чого більшість із цих пацієнтів 
згодом були виписані з лікарні. Такий перебіг був пов’язаний зі сприят-
ливими результатами лікування. Натомість прогресування рентгенологіч-
них змін, незважаючи на терапію, пов’язане з поганим прогнозом [180].

Отже, за типового перебігу COVID-19 істотних проблем із діагнос-
тикою не виникає. У таких випадках вона ґрунтується на оцінці клініч-
них проявів захворювання й даних рентгено-лабораторних досліджень. 
Утім, нерідко трапляється безсимптомний перебіг COVID-19, який має 
діагностуватися на підставі позитивних результатів тесту на вірусну 
нуклеїнову кислоту (ЗТ-ПЛР у реальному часі) чи серологічних методів 
на наявність антитіл, а також візуалізації відхилень у ході рентгенологіч-
ного обстеження [158, 181].
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Рис. 9.19. Розподіл різних патернів легеневих змін, 
які виявляються при КТ у пацієнтів із COVID-19 [180]
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Лікування
Незважаючи на зусилля найкращих лабораторій і фармацевтичних 

компаній світу, поки що не винайдено специфічних та ефективних лі-
ків проти COVID-19 [182]. У зв’язку з цим ВООЗ ініціювала глобальну 
програму всесвітнього клінічного випробування Solidarity, в рамках якої 
здійснюється не лише пошук нових препаратів для лікування COVID-19, 
а й масовий скринінг дії на SARS-CoV-2 наявних засобів (переважно 
противірусних), які вже мають дозвіл на клінічні випробування чи вико-
ристання для лікування пацієнтів [183, 184].

У нашій країні на кінець осені 2020 р. лікування хворих COVID-19 
має здійснюватися згідно з протоколом «Надання медичної допомоги 
для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», затвердженого 
Наказом МОЗ України від 2 квітня 2020 р. № 762 (в редакції від 11 листо-
пада 2020 р. № 2583).

Основним підходом до лікування у разі COVID-19 має бути попе-
реджувальне призначення терапії до появи симптомокомплексу жит-
тєзагрозливих ускладнень, а саме: ГРДС, сепсису й септичного шоку. У 
рамках надання медичної допомоги потрібний постійний моніторинг 
стану пацієнта для виявлення ознак погіршення клінічного перебігу 
захворювання. У хворих, інфікованих SARS-CoV-2, слід використову-
вати, крім етіотропного лікування, підтримувальну патогенетичну та 
симптоматичну терапію. Лікування коморбідних станів і ускладнень 
здійснюється відповідно до клінічних рекомендацій і стандартів ме-
дичної допомоги при цих захворюваннях. Обсяг і місце проведення 
лікувальних заходів залежать від тяжкості перебігу захворювання. 
Зокрема, хворі з легкою формою COVID-19 можуть лікуватися в ам-
булаторних умовах, із середньотяжким перебігом – амбулаторно або 
в стаціонарі, а з тяжкою / вкрай тяжкою НП – у ВІТ.

Етіотропна терапія. На сьогодні запропоновано низку націо-
нальних протоколів із лікування хворих на COVID-19, у які включе-
но лікарські засоби з огляду на їх активність проти SARS-CoV-2 або 
споріднених коронавірусів, що встановлено in vitro, й обмежений клі-
нічний досвід [185, 186]. Ефективність жодного з цих препаратів поки 
що не доведена в повноцінних рандомізованих багатоцентрових клі-
нічних випробуваннях. Незважаючи на це, в клінічній практиці вико-
ристовувалася значна кількість препаратів та їх комбінацій, які засто-
совуються при інших захворюваннях (малярії, ревматизмі, ВІЛ/СНІД, 
грипі, лихоманці Ебола тощо): гідроксихлорохін, хлорохін / хлорохін 
фосфат, лопінавір/ритонавір, ремдесивір, тоцилізумаб, фавіпіравір 
та ін. [187]. Проте дозволи на екстрене застосування гідроксихлорохіну 
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та хлорохіну / хлорохіну фосфату для лікування хворих на COVID-19 
було відкликано FDA 15 червня 2020 р., а численні випробування цих 
препаратів у багатьох країнах припинилися [188]. Крім того, випро-
бування лопінавіру/ритонавіру при COVID-19 не надали жодних до-
казів переваг порівняно зі стандартним лікуванням [189], тому ВООЗ 
4 липня 2020 р. вилучила цей засіб із програми клінічних випробу-
вань Solidarity [190].

Проведення етіотропної, найперше противірусної, терапії у хворих 
на COVID-19 здійснюється відповідно до чинної редакції протоколу, 
затвердженого Наказом МОЗ України № 2583 від 11.11.2020, який діє 
на  момент призначення такої терапії (табл. 9.3). У цей протокол на 
підс таві даних, отриманих у низці країн, було включено два етіотропні 
противірусні препарати (ремдесивір і фавіпіравір) та один патогене-
тичний засіб (тоцилізумаб).

Ремдесивір є специфічним інгібітором РНК-залежної РНК-полімерази 
вірусу. На сьогодні вже проведено кілька масштабних клінічних випро-
бувань препарату як у Китаї, так і в США. Результати досліджень свід-
чать про скорочення часу перебування в лікарні пацієнтів із COVID-19 
із 15 до 11 днів [191], а також про клінічне поліпшення в 68 % пацієнтів, 
госпіталізованих у зв’язку з тяжким перебігом COVID-19 [192]. Незва-
жаючи на неоднозначність наявних результатів, 1 травня 2020 р. FDA 
дало дозвіл для екстреного використання ремдесивіру для лікування 
COVID-19 у США [193], а згодом відповідні дозволи препарат отримав 
у Японії [194] та Європі [195].

Фавіпіравір – пероральний противірусний препарат, схвалений 
для лікування грипу в Японії. Він вибірково пригнічує РНК-поліме-
разу, необхідну для реплікації вірусу, в тому числі SARS-CoV-2. Япо-
нія й Індія приступили до третього етапу клінічних випробувань 
цього засобу при COVID-19, а США – до другого [196, 197]. Попередні 
дані свідчать про перспективність застосування й досить значну 
ефективність.

Стосовно застосування антибіотиків у протоколі «Надання медич-
ної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», 
затвердженого Наказом МОЗ України № 2583 від 11.11.2020, відзна-
чено таке: АБП не діють на вірус, тому мають застосовуватися тільки 
за наявності підтвердженої бактеріальної коінфекції (тобто після от-
римання позитивних результатів бактеріологічного аналізу крові та/
або мокротиння). Однак ураховуючи те, що результатів аналізу треба 
чекати кілька днів, антибіотики можуть призначатися емпірично за 
певних показань.
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Показанням до емпіричної протимікробної терапії у хворих на 
COVID-19 є приєднання бактеріальної коінфекції (бактеріальна пневмо-
нія, сепсис, септичний шок, інфекція сечовивідних шляхів тощо). Бактері-
альна коінфекція спостерігається менш ніж у 10 % пацієнтів із COVID-19. 
Пацієнти, котрі перебувають у ВІТ, мають вищу ймовірність бактеріальної 
інфекції порівняно з пацієнтами в інших відділеннях.

Варто зауважити, що недоцільне застосування протимікробних препа-
ратів може призвести до розвитку бактеріальної резистентності й інфек-
ції, спричиненої Clostridioides difficile.

Рекомендовано: 
1) за підозри чи підтвердженої COVID-19 із легким перебігом не при-

значати антибіотики з лікувальною чи профілактичною метою. Здебіль-
шого призначення АБП амбулаторним пацієнтам є недоцільним; 

2) за підозри чи підтвердженої COVID-19 із середньотяжким перебігом 
не призначати антибіотики в разі відсутності клінічної підозри на бакте-
ріальну інфекцію; 

3) за підозри чи підтвердженої COVID-19 із тяжким перебігом призна-
чати АБП як емпіричну терапію проти всіх можливих патогенів на підставі 
клінічного діагнозу (наприклад, негоспітальна чи госпітальна пневмонія), 
епідеміологічних даних і регіональних/місцевих даних щодо бактеріальної 
резистентності.

Пацієнтам у тяжкому стані слід починати емпіричну АБТ з урахуван-
ням усіх імовірних збудників якнайшвидше (якщо змога, протягом 1 годи-
ни від встановлення діагнозу сепсису та протягом 4 годин від встановлен-
ня діагнозу бактеріальної пневмонії).

При встановленні діагнозу вторинної бактеріальної пневмонії варто 
звертати увагу на погіршення загального стану, лихоманку, появу гній-
ного мокротиння (може бути запізнілим симптомом). Із лабораторних 
показників найінформативнішим є рівень PCT у крові: якщо він нор-
мальний, показання до АБТ зазвичай відсутні. Менш інформативними 
є такі показники, як лейкоцитоз і зсув лейкоцитарної формули вліво. 
Для встановлення діагнозу бактеріальної пневмонії також застосову-
ють бронхоскопію.

АБТ слід корегувати з огляду на результати мікробіологічних дослі-
джень і клініко-лабораторних даних (наприклад, рівень PCT у крові). 
Ефективність протимікробної терапії слід оцінювати щодня для своєчас-
ного прийняття рішення про деескалацію.

Емпіричну АБТ варто скорочувати на підставі даних мікробіологіч-
ного дослідження та клінічної оцінки. Регулярно переглядайте можли-
вість переходу з внутрішньовенного на пероральний шлях уведення 
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Таблиця 9.3. Лікування дорослих пацієнтів із COVID-19 згідно з протоколом, 
затвердженим Наказом МОЗ України № 2583 від 11.11.2020

Ступінь 
тяжкості Лікування

Легкий: 
відсутність 
утруднень 
дихання

Амбулаторне лікування
1. Повноцінне харчування та відповідна регідратація. 
2. Симптоматичне лікування із застосуванням жарознижувальних 
засобів (парацетамол, ібупрофен тощо) в разі лихоманки та болю. 
Застереження: парацетамол приймати не більш як 1 г на прийом  
і не більш як 3 г на добу. Уникати використання високих доз 
ібупрофену (≥ 2400 мг на добу) в пацієнтів із неконтрольованою 
артеріальною гіпертензією, застійною СН (II-III функціональний клас  
за критеріями NYHA), діагностованою ІХС, захворюванням 
перифе ричних артерій та/або цереброваскулярними 
захворюваннями, хронічною хворобою нирок III-V стадій.  
При застосуванні ібупрофену в низьких дозах (до 1200 мг на добу) 
не спостерігається збільшення ризику серцево-судинних 
тромботичних подій

Середній Амбулаторне лікування 
1. Повноцінне харчування та відповідна регідратація. 
2. Симптоматичне лікування із застосуванням жарознижувальних 
засобів (парацетамол, ібупрофен тощо) в разі лихоманки та болю. 
Застереження: парацетамол приймати не більш як 1 г на прийом 
і не більш як 3 г на добу. Уникати використання високих доз 
ібупрофену (≥ 2400 мг на добу) в пацієнтів із неконтрольованою 
артеріальною гіпертензією, застійною СН (II-III функціональний клас 
за критеріями NYHA), діагностованою ІХС, захворюванням 
периферичних артерій та/або цереброваскулярними 
захворюваннями, хронічною хворобою нирок III-V стадій. 
При застосуванні ібупрофену в низьких дозах (до 1200 мг на добу) 
не спостерігається збільшення ризику серцево-судинних 
тромботичних подій. 
3. Не використовуйте КС для лікування COVID-19 у пацієнтів, які не 
потребують кисневої підтримки. 
4. Протимікробні засоби протипоказані та призначаються виключно 
за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної 
інфекції чи за обґрунтованої підозри на неї. 
5. При утрудненні дихання рекомендовано перебувати в положенні 
лежачи на животі, оскільки це допомагає розкрити альвеоли, 
що спалися, та підвищити рівень кисню в крові. 
Стаціонарне лікування 
Призначення низькомолекулярних гепаринів, якщо це 
не протипоказано (докладніше див. пункт 2 частини ІІІ).
Варіанти додаткової терапії (за клінічними показаннями) 
1. Розгляньте фавіпіравір: у перший день – навантажувальна доза 
по 1600 мг 2 рази на добу, надалі – по 600 мг 2 рази на добу. 
Фавіпіравір найкраще призначати в перші 5 днів від появи перших 
симптомів захворювання. Тривалість лікування – 5-14 днів. 
Застереження: фавіпіравір має тератогенну дію на плід, 
тому він протипоказаний у разі вагітності. Його також не можна 
використовувати при лактації та гіперчутливості до компонентів
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лікарського засобу. Препарат заборонено для застосування 
жінками та чоловіками без застосування засобів контрацепції. 
Рекомендується використовувати надійні засоби контрацепції 
щонайменше 7 днів після останнього прийому препарату. 
2. Розгляньте ремдесивір: для пацієнтів, які належать до груп 
ризику прогресування до тяжкого чи критичного перебігу 
захворювання та мають ознаки пневмонії. 
Ризик прогресування до тяжкого чи критичного перебігу 
захворювання мають пацієнти, котрі належать 
до груп ризику: вік > 65 років і наявність тяжких супутніх 
патологій у стадії декомпенсації (декомпенсований ЦД, 
тяжка хронічна патологія дихальної та серцево-судинної 
систем, імуносупресивні стани, ниркова недостатність). 
Ремдесивір найкраще призначати в перші 5 днів 
від появи симптомів захворювання, але можливо 
в будь-який термін за наявності клінічних показань. 
У перший день навантажувальна доза – 200 мг 1 раз на добу 
(в/в протягом 30-120 хвилин), із другого дня підтримувальна 
доза – 100 мг 1 раз на добу (в/в протягом 30-120 хвилин). 
Тривалість лікування – 5 днів. 
Застереження: рекомендовано ретельний моніторинг 
токсичності ремдесивіру чи зменшеної ефективності 
супутнього препарату. Перед початком 
і щодня протягом застосування ремдесивіру в дорослих 
пацієнтів рекомендовано визначати розрахункову швидкість 
клубочкової фільтрації. 
Ремдесивір не слід застосовувати в пацієнтів із розрахунковою 
швидкістю клубочкової фільтрації < 30 мл/хв/1,73 м2. 
До початку прийому ремдесивіру кожному пацієнту необхідно 
виконати дослідження функціонального стану печінки 
та відстежувати його протягом усього періоду лікування. 
Ремдесивір слід застосовувати в пацієнтів із порушеннями 
функцій печінки лише в тих випадках, коли потенційна 
користь перевищує потенційний ризик. 
Ремдесивір не слід застосовувати в пацієнтів, 
у яких рівень АЛТ у крові більш ніж у 5 разів перевищує 
верхню межу норми. Варто припинити застосування 
ремдесивіру в пацієнтів, у яких рівень АЛТ перевищує 
верхню межу норми більш ніж у 5 разів унаслідок лікування 
ремдесивіром. Прийом можна відновити, коли АЛТ менш 
ніж у 5 разів перевищує верхню межу норми АБО підвищення 
рівня АЛТ супроводжується ознаками/симптомами запалення 
печінки чи підвищенням кон’югованого білірубіну, 
лужної фосфатази чи міжнародного нормалізованого 
відношення
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Таблиця 9.3. Лікування дорослих пацієнтів із COVID-19 згідно з протоколом, 
затвердженим Наказом МОЗ України № 2583 від 11.11.2020

Ступінь 
тяжкості Лікування

Тяжкий 
(≥ 1 ознака 
з таких: 
частота 
дихання 
≥ 30/хв 
у дорослих, 
≥ 40/хв 
у дітей 
віком 
< 5 років; 
насичення
крові 
киснем 
≤ 92 %; 
співвідно-
шення 
PaO2/FiO2
 < 300; 
інфільтрати 
в легенях 
> 50 % 
легеневого 
поля)

1. Оптимальна підтримувальна терапія в лікарняній палаті або у ВІТ. 
2. Киснева підтримка. 3. Системні КС перорально чи в/в.
Можуть застосовуватися дексаметазон або інші КС, такі як гідро-
кортизон, метилпреднізолон. Доза дексаметазону 6 мг 1 раз на добу 
є еквівалентною (з точки зору глюкокортикоїдного ефекту) 150 мг 
гідрокортизону (50 мг кожні 8 годин), 32 мг метилпреднізолону 
(8 мг кожні 6 годин або 16 мг кожні 12 годин). Тривалість лікування – 
до 7-10 днів (або до виписки з лікарні, якщо це відбудеться раніше). 
Застереження: контролюйте рівень глюкози, незалежно від того, 
чи відомо, що пацієнт має ЦД. 
4. Призначення низькомолекулярних гепаринів, якщо це 
не протипоказано (докладніше див. пункт 2 частини ІІІ). 
5. За умови приєднання бактеріальної флори ретельно розгляньте 
застосування протимікробних або протигрибкових засобів відповідно 
до локальної епідеміології (докладніше див. пункт 4 частини ІІІ). 
Варіанти додаткової терапії (за клінічними показаннями) 
1. Розгляньте ремдесивір. Препарат найкраще призначати 
в перші 5 днів від появи симптомів захворювання, але можливо 
в будь-який термін за наявності клінічних показань. У перший день 
навантажувальна доза – 200 мг 1 раз на добу (в/в протягом 
30-120 хви лин), із другого дня підтримувальна доза – 100 мг 
1 раз на добу (в/в протягом 30-120 хвилин). Тривалість лікування – 
5 днів для пацієнтів, які не потребують ШВЛ або ЕКМО. За відсутності 
ефекту чи якщо пацієнт перебуває на ШВЛ або ЕКМО курс лікування 
становить 10 днів. 
Застереження: рекомендовано ретельний моніторинг токсичності 
ремдесивіру чи зменшеної ефективності супутнього препарату. 
Перед початком і щодня протягом застосування ремдесивіру 
в дорослих пацієнтів рекомендовано визначати розрахункову 
швидкість клубочкової фільтрації. Ремдесивір не слід застосовувати 
в пацієнтів із розрахунковою швидкістю клубочкової фільтрації <30 
мл/хв/1,73 м2. До початку прийому ремдесивіру кожному пацієнту 
необхідно виконати дослідження функціонального стану печінки та 
відстежувати його протягом усього періоду лікування. Ремдесивір слід 
застосовувати в пацієнтів із порушеннями функцій печінки лише в тих 
випадках, коли потенційна користь перевищує потенційний ризик. 
Ремдесивір не слід застосовувати в пацієнтів, у яких рівень АЛТ у крові 
більш ніж у 5 разів перевищує верхню межу норми. Варто припинити 
застосування ремдесивіру в пацієнтів, у яких АЛТ перевищує верхню 
межу норми більш ніж у 5 разів унаслідок лікування ремдесивіром. 
Прийом можна відновити, коли АЛТ менш ніж у 5 разів перевищує 
верхню межу норми АБО підвищення рівня АЛТ супроводжується 
ознаками/симптомами запалення печінки чи підвищенням 
кон’югованого білірубіну, лужної фосфатази чи міжнародного 
нормалізованого відношення. 
2. Розгляньте фавіпіравір: у перший день навантажувальна доза – 
по 1600 мг 2 рази на добу, надалі – по 600 мг 2 рази на добу. Тривалість 
лікування – 5-14 днів.
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Застереження: фавіпіравір має тератогенну дію на плід, 
тому він протипоказаний у разі вагітності. Його також не можна 
використовувати при лактації та гіперчутливості до компонентів 
лікарського засобу. Препарат заборонено для застосування жінками 
та чоловіками без застосування засобів контрацепції. Рекомендується 
використовувати надійні засоби контрацепції щонайменше 7 днів 
після останнього прийому препарату. 
3. Розгляньте тоцилізумаб. У разі прогресування захворювання 
тоцилізумаб призначають не раніше ніж на 7-й день від початку 
клінічних симптомів або з огляду на рентгенологічні зміни 
(в деяких хворих клінічні ознаки початкового періоду відсутні). 
Показання до призначення тоцилізумабу: інтерстиційна пневмонія 
з гострою ДН, прогресивна ДН, потреба в неінвазивній або інвазивній 
вентиляції, наявність позалегеневих уражень органів. 
Підвищення рівнів CRP, D-димеру та феритину корелює з підвищенням 
IL-6 і несприятливим наслідком у пацієнтів із тяжким перебігом 
COVID-19. Якщо визначити рівень IL-6 неможливо, розглянути 
введення тоцилізумабу у хворих із прогресивним тяжким перебігом 
захворювання та зростанням показника CRP. 
Протипоказання до призначення тоцилізумабу: AСТ/AЛТ у > 5 разів 
вище норми; кількість нейтрофілів < 500; кількість тромбоцитів < 50 000; 
сепсис, спричинений не SARS-CoV-2; підвищений рівень PCT 
більш ніж у 2 рази; наявність коморбідних станів, які можуть 
призвести до поганого прогнозу, ускладнений дивертикуліт, 
піодерміт, негативна відповідь на імуносупресивну терапію. 
Тоцилізумаб 4-8 мг/кг (рекомендована доза – 400 мг), 
уведення дози впродовж 1 години на 100 мл 0,9 % фізіологічного 
розчину. За відсутності відповіді на терапію повторна доза може бути 
введена через 12 годин. Максимальна курсова доза – 2 введення 
(800 мг). Тоцилізумаб не рекомендовано вводити більш як 2 рази. 
Протипоказання відповідно до інструкції для медичного застосування 
тоцилізумабу

Критичний 
(≥ 1 ознака 
з таких: 
ГРДС, 
сепсис, 
змінена 
свідомість, 
поліорганна
недостат-
ність)

1. Оптимальна підтримувальна терапія у ВІТ. 
2. Механічна вентиляція легень. 
3. Призначення низькомолекулярних гепаринів, якщо це 
не протипоказано (докладніше див. пункт 2 частини ІІІ). 
4. Системні КС в/в. Можуть застосовуватися дексаметазон або інші КС, 
такі як гідрокортизон, метилпреднізолон. Доза дексаметазону 
6 мг 1 раз на добу є еквівалентною (з точки зору глюкокортикоїдного 
ефекту) 150 мг гідрокортизону (50 мг кожні 8 годин), 
32 мг метилпреднізолону (8 мг кожні 6 годин або 16 мг кожні 12 годин). 
Тривалість лікування – до 7-10 днів. 
Застереження: контролюйте рівень глюкози, незалежно від того, 
чи відомо, що пацієнт має ЦД. 
5. Спеціальна профілактика та лікування ГРДС (докладніше див. пункт 5 
частини ІІІ). 
6. Запобігання подальшому фіброзу легень. 
7. За умови приєднання бактеріальної флори ретельно розгляньте 
застосування протимікробних або протигрибкових засобів відповідно 
до локальної епідеміології (докладніше див. пункт 4 частини ІІІ). 
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лікарського засобу та забезпечуйте таргетне лікування, зважаючи на ре-
зультати мікробіологічного аналізу.

Тривалість емпіричної АБТ має бути настільки короткою, наскіль-
ки це можливо; зазвичай 3-5 діб із наступним призначенням цілеспря-
мованої АБТ після отримання результатів бактеріологічного дослід-
ження.

При виникненні бактеріальної суперінфекції у хворих на НП корона-
вірусної етіології, на нашу думку, емпірична АБТ має здійснюватися від-
повідно до рекомендацій, наведених у розділі 7 (табл. 7.7). При цьому її 
потрібно застосовувати диференційовано залежно від відсутності/наяв-
ності факторів ризику P. aeruginosa.

У разі встановлення етіології бактеріальної/грибкової суперінфекції 
призначається цілеспрямована терапія залежно від чутливості ідентифі-
кованого збудника до протимікробних препаратів.

Таблиця 9.3. Лікування дорослих пацієнтів із COVID-19 згідно з протоколом, 
затвердженим Наказом МОЗ України № 2583 від 11.11.2020

Ступінь 
тяжкості Лікування

Відстеження вторинних бактеріальних та опортуністичних інфекцій 
(Aspergillus). 
Варіанти додаткової терапії (за клінічними показаннями) 
Розгляньте тоцилізумаб. У разі прогресування захворювання 
тоцилізумаб призначають не раніше ніж на 7-й день від початку 
клінічних симптомів або з огляду на рентгенологічні зміни (в деяких 
хворих клінічні ознаки початкового періоду відсутні). 
Показання до призначення тоцилізумабу: інтерстиційна пневмонія 
з гострою ДН, прогресивна ДН, потреба в неінвазивній або інвазивній 
вентиляції, наявність позалегеневих уражень органів. Підвищення 
рівнів CRP, D-димеру та феритину корелює з підвищенням IL-6 
і несприятливим наслідком у пацієнтів із тяжкою інфекцією 
COVID-19. Якщо визначити рівень IL-6 неможливо, розглянути 
введення тоцилізумабу у хворих із прогресивним тяжким перебігом 
захворювання та зростанням показника CRP. Протипоказання 
до призначення тоцилізумабу: AСТ/AЛТ у > 5 разів вище норми; 
кількість нейтрофілів < 500; кількість тромбоцитів < 50 000; 
сепсис, спричинений не SARS-CoV-2; підвищений рівень PCT більш 
ніж у 2 рази; наявність коморбідних станів, які можуть призвести 
до поганого прогнозу, ускладнений дивертикуліт, піодерміт, 
негативна відповідь на імуносупресивну терапію. Тоцилізумаб 4-8 мг/кг 
(рекомендована доза – 400 мг), уведення дози впродовж 1 години 
на 100 мл 0,9 % фізіологічного розчину. За відсутності відповіді 
на терапію повторна доза може бути введена через 12 годин. 
Максимальна курсова доза – 2 введення (800 мг). Тоцилізумаб 
не рекомендовано вводити більш як 2 рази. Протипоказання 
відповідно до інструкції для медичного застосування тоцилізумабу
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Тривалість АБТ у хворих на НП середньотяжкого перебігу зазвичай 
становить не менш як 5-7 днів. Останнім часом з’явилося достатньо 
переконливих даних, які аргументують скорочення терміну застосу-
вання антибіотиків у хворих, у яких вдалося досягнути клінічного 
ефекту за допомогою початкової АБТ. Якщо кілька років тому при тяж-
кій НП рекомендували проводити АБТ протягом ≥ 10 днів, то нині (за 
умов отримання клінічного ефекту) цілком достатнім є тривалість кур-
су в 7 днів. Подовженого курсу лікування (> 7 днів) потребують хво-
рі з інфекцією, спричиненою неферментувальними полірезистентними 
грамнегативними бактеріями (такими як P. aeruginosa, Acinetobacter spp.). 
У такому разі тривалість терапії теж має визначатися досягнутим клі-
нічним ефектом, зокрема зниженням оцінки за шкалою CPIS < 6 балів 
і рівня PCT < 0,1 мкг/л, а не якимись загальними рекомендаціями (на-
приклад, 10 або 14 днів).

Патогенетична терапія. У патогенезі COVID-19 значну роль відіграє 
надмірна відповідь імунної системи з тяжким і небезпечним для життя 
синд ромом вивільнення цитокінів, так званим цитокіновим штормом, 
який нестримно розвивається [199]. Дослідження показали, що смерт-
ність при такому стані асоційована, в тому числі, з підвищенням рівня 
IL-6. Тому серед засобів патогенетичної терапії важливе місце посідає 
тоцилізумаб, який має призначатися пацієнтам із тяжким і вкрай тяж-
ким перебігом COVID-19, особливо при виникненні ГРДС (табл. 9.3). Цей 
препарат є інгібітором рецепторів IL-6, потенційна користь якого для 
пацієнтів із COVID-19 полягає в пригніченні цитокінового шторму, 
що може бути важливішим і тривалішим чинником розвитку ураження 
легень, аніж власне вірусна інфекція.

Препарат дає змогу в більшості випадків досягти нормалізації темпе-
ратури тіла, зниження вираженості клінічних симптомів і потреби в кисні 
вже після одноразового введення (400 мг внутрішньовенно краплинно). 
У нерандомізованому дослідженні X. Xu та співавтори [200] отримали 
обнадійливі клінічні дані на користь застосування тоцилізумабу в паці-
єнтів із COVID-19-асоційованою пневмонією. При застосуванні препа-
рату, що блокує прозапальні цитокіни, слід ураховувати співвідношення 
користі та ризику для хворого. Аналіз результатів ведення пацієнтів 
із тяжким перебігом COVID-19 показав, що найефективнішим є призна-
чення тоцилізумабу в максимально короткі терміни з 8-го по 14-й день 
від початку захворювання. Значущими клініко-лабораторними ознака-
ми такого стану можуть бути: раптове наростання клінічних проявів 
через 1-2 тижні від початку захворювання, фебрильна температура тіла, 
що зберігається чи знову з’являється, виражена лімфопенія в загальному 
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аналізі крові, зниження кількості Т- і В-лімфоцитів, значне підвищення 
рівня D-димеру (> 1500 мкг/л) або його швидке наростання, та/або висо-
кий рівень IL-6 (> 40 пг/мл), та/або підвищення рівня CRP > 75 мг/л, інтер-
стиційні ураження легень. Протипоказаннями для призначення інгібіто-
ра рецепторів IL-6 є: сепсис, який підтверджений виділенням патогенів, 
відмінних від COVID-19; наявність супутніх захворювань із несприятли-
вим прогнозом, згідно з клінічним рішенням; імуносупресивна терапія 
при трансплантації органів; нейтропенія < 0,5 × 109/л; підвищення рівнів 
аспартатамінотрансферази чи аланін амінотрансферази більш ніж у 5 ра-
зів верхньої межи норми; тромбоцито пенія < 50 × 109/л.

Незважаючи на провідну роль дисфункції імунної системи в патогенезі 
НП, асоційованої з COVID-19, особливо на етапі формування інтерсти-
ційного ураження легень, експерти не рекомендували призначати таким 
хворим системні КС навіть на основі даних динамічного спостереження 
за рівнем маркерів системного запалення [201]. Отримані на початку ви-
никнення пандемії COVID-19 наукові дані свідчили про відсутність по-
зитивного впливу системних КС на результати. Крім того, спеціалісти 
побоювалися, що стероїдна імуносупресія може призвести до зростання 
інтенсивності реплікації вірусу та виникнення можливих побічних явищ 
[202]. У зв’язку з цим більшість експертних груп не рекомендували ру-
тинне застосування КС у хворих на COVID-19 за винятком тяжкого ГРДС 
і септичного шоку [203]. Тому дещо несподіваними виявилися дані про 
успішне клінічне випробування, в якому в лікуванні хворих на COVID-19 
застосовували дексаметазон. Це клінічне дослідження нині часто згадують 
як приклад ретельного й ефективного планування випробувань, оскільки 
неправильна їх організація ставить під сумнів отримані результати навіть 
для перспективних ліків. Згідно з результатами дослідження Recovery, 
проведеного Оксфордським університетом у Великій Британії, дексамета-
зон зменшував смертність приблизно на третину (із 40 до 28 %) для паці-
єнтів на ШВЛ і на одну п’яту (з 25 до 20 %) – для пацієнтів, які потребують 
лише оксигенотерапії [204]. Наразі цей засіб уже внесено до протоколів 
лікування COVID-19 у багатьох країнах, зокрема й в Україні [205].

Крім того, якщо пацієнт отримував КС у зв’язку з хронічним захво-
рюванням (ревматологічні хвороби, недостатність наднирників та ін.), 
припи няти прийом цих препаратів у разі коронавірусної інфекції 
не варто. Щодо інгаляційних КС як основи базисної терапії при астмі 
чи ХОЗЛ, то за пнев монії, асоційованої з COVID-19, необхідно продов-
жити їх прийом [206].

Пацієнти з тяжким перебігом COVID-19 мають високий ризик роз-
витку синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання та 
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веноз ної тромбоемболії. Включення антикоагулянтної терапії, зокрема 
з використанням низькомолекулярного гепарину, до складу лікувальних 
заходів у таких пацієнтів поліпшує прогноз [207]. Критеріями призна-
чення можуть бути сукупні зміни в загальному аналізі крові (тромбоци-
топенія) та коагулограмі (підвищення D-димеру, протромбінового часу).

Бронхолітична інгаляційна терапія за допомогою небулайзера з вико-
ристанням сальбутамолу, фенотеролу чи комбінованих засобів (іпратро-
пію бромід + фенотерол) доцільна за наявності бронхообструктивного 
синдрому. Проте з міркувань безпеки медичного персоналу проведення 
будь-яких аерозоль-генерувальних маніпуляцій має призначатися зва-
жено та з дотримання всіх правил інфекційного контролю.

При лікуванні хворих на COVID-19 потрібно забезпечувати достатнє 
надходження рідини в організм, переважно за рахунок пероральної регід-
ратації. У середньому достатня кількість рідини становить ≥ 1,5-2 л на добу, 
якщо немає протипоказань із боку соматичної патології. У пацієнтів у тяж-
кому стані (ВІТ) за наявності показань проводиться інфузійна терапія.

Необхідно з обережністю підходити до інфузійної терапії, оскільки 
надмірна трансфузія рідини може погіршити насичення крові киснем, 
особливо в умовах обмежених можливостей ШВЛ, а також спровокува-
ти чи посилити прояви ГРДС. Об’єм інфузійної терапії має становити 10-
15 мл/кг/добу. Важливе значення має швидкість уведення рідини: що вона 
менша, то безпечніше для пацієнта. При проведенні інфузійної терапії 
оцінюються добовий діурез, динаміка АТ, зміни аускультативної картини 
в легенях, гематокрит (не нижче 0,35/л). При зниженні об’єму діурезу, під-
вищенні АТ, збільшенні кількості хрипів у легенях, зниженні гематокриту 
об’єм парентеральної рідини, що вводиться, має бути зменшений.

У пацієнтів із COVID-19 і насиченням гемоглобіну киснем <  93  % 
рекомендовано починати оксигенотерапію до досягнення SpO2 96-98 % 
[184]. У переважної більшості хворих на НП, які потребують госпіталі-
зації до ВІТ, спостерігається порушення оксигенації, що проявляється 
зниженням сатурації й індексу консигнації PaO2/FiO2. Такі хворі потре-
бують оксигенотерапії чи респіраторної підтримки за тими самими пра-
вилами, що прийняті для пацієнтів із ГРДС. Якщо при диханні повітрям 
порушення оксигенації помірне, зокрема SpO2 ≥ 94-96 % у осіб молодого 
та середнього віку (до 60 років), ≥ 91-93 % у осіб похилого віку (до 75 ро-
ків), 88-91 % у осіб старечого віку (> 75 років) і задишка не виражена, 
то підтримку оксигенації можна розпочинати з оксигенотерапії. Якщо ж 
порушення оксигенації є вираженішими чи пацієнт має задишку або 
інші симптоми ДН, то слід розпочати респіраторну підтримку. Її прово-
дять у режимі неінвазивної (через лицьову/носову маску чи спеціальний 
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шолом) або інвазивної вентиляції (допоміжної чи контрольованої через 
інтубаційну трубку). Єдиних показань і критеріїв до оксигенотерапії та 
НІВЛ не існує, проте запропоновано умовні рекомендації щодо вибору 
певних методів залежно від показника PaO2/FiO2:

• 400-300 – оксигенотерапія;
• 300-200 – неінвазивна вентиляція;
• 200-100 – інвазивна вентиляція;
• < 100 – інвазивна вентиляція з високим ПТНВ, ЕКМО.
За ступенем ефективності, а також інвазивності/складності мето-

ди оксигенації розташовуються в такій послідовності: інгаляція кисню 
через лицьову маску чи носові канюлі (помірні концентрації кисню) → 
інгаляція кисню через лицьову маску, приєднану до мішка-резервуара 
(високі концентрації кисню) → інгаляція кисню через спеціальні носо-
ві канюлі з високим потоком (високі концентрації кисню) → неінвазивна 
вентиляція (через маску) з постійним високим потоком або безперервним
позитивним тиском → неінвазивна вентиляція в режимі підтримки тис-
ком (з інспіраторним та експіраторним тригерами, а також компенсацією 
витоків) → інвазивна допоміжна чи допоміжно-контрольована вентиля-
ція → інвазивна контрольована вентиляція з максимальною адаптацією 
пацієнта до респіратора (глибока аналгоседація ± міорелаксація). Арсе-
нал засобів оксигенотерапії та респіраторної підтримки дуже широкий, 
проте деякі з них потребують сучасного обладнання (канюлі, маски, крі-
плення для них, респіратори, витратні матеріали, такі як фільтри тощо), 
а також відповідних знань і практичних навичок.

Хворі з помірними порушеннями оксигенації (PaO2/FiO2 – від 300 до 200) 
не потребують інвазивної респіраторної підтримки, але звичайної оксиге-
нотерапії в них вже не достатньо, тож окрім неінвазивної вентиляції мож-
на використати метод інгаляції кисню через спеціальні носові канюлі з ви-
соким потоком. Зазначений метод продемонстрував свою ефективність у 
хворих із PaO2/FiO2 ≤ 300. Високопоточна оксигенація (з потоком 30-60 л/хв) 
замість стандартної оксигенотерапії чи НІВЛ має переваги в забезпеченні 
адекватної оксигенації та не збільшує ризику передачі інфекції [208].

НІВЛ доцільніше використовувати (порівняно з високопоточною 
оксигенацією) тільки в пацієнтів із супутніми захворюваннями – ХОЗЛ, 
хронічною СН тощо. Застосування НІВЛ показано за таких умов: збере-
ження свідомості, стабільна гемодинаміка, можливість співпрацювати 
з персоналом, відсутність клаустрофобії (при застосуванні шоломів) 
і збереження механізму відкашлювання мокротиння. Неінвазивна респі-
раторна підтримка не рекомендується в таких випадках:

1) відсутність самостійного дихання (апное);
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2) нестабільна гемодинаміка (гіпотензія, ішемія або інфаркт міокарда, 
життєзагрозлива аритмія, неконтрольована артеріальна гіпертензія);

3) неможливість забезпечити захист дихальних шляхів (порушення 
кашлю й ковтання) та високий ризик аспірації;

4) надмірна бронхіальна секреція;
5) ознаки порушення свідомості (збудження чи пригнічення свідомо-

сті), нездатність пацієнта до співпраці з медичним персоналом;
6) лицьова травма, опіки, анатомічні порушення, що перешкоджають 

установленню маски;
7) виражене ожиріння;
8) нездатність пацієнта прибрати маску в разі блювання;
9) активна кровотеча зі шлунково-кишкового тракту;
10) обструкція верхніх дихальних шляхів;
11) дискомфорт від маски;
12) операції на верхніх дихальних шляхах.
Пацієнтам із COVID-19 показано поєднання оксигенотерапії (стандарт-

ної чи високопоточної) з положенням лежачи на животі не менш як 12-
16 годин на добу [184]. Донедавна вентиляція в положенні на животі (проун-
позиція) розглядалась як засіб зменшення набряку нижньодор сальних і 
«залежних» ділянок легень, адже сприяє їх розправленню у хворих із тяж-
ким ГРДС. У хворих із ГРДС і PaO2/FiO2 < 150 застосування положення на 
животі продемонструвало навіть достовірне підвищення оксигенації та 
покращення результатів лікування. На сьогодні з’являється дедалі більше 
доказів того, що застосування проун-позиції може бути ефективним і у хво-
рих на НП із менш вираженим порушенням оксигенації (PaO2/FiO2 < 300).

За наявності показань у пацієнтів із ГРДС не слід затримувати інту-
бацію трахеї та початок ШВЛ, оскільки відстрочення інтубації при ГРДС 
погіршує прогноз. Слід мати на увазі, що прогресування ДН може відбу-
ватися надзвичайно швидко [209]. Показаннями до інтубації та прове-
дення інвазивної вентиляції можуть бути:

• погіршення стану на тлі проведення інгаляції кисню чи НІВЛ, а саме: 
порушення свідомості, наростання задишки й тахіпное (ЧДР > 35-40/хв), 
поява симптомів утоми дихальних м’язів (зменшення ДО та поверхне-
ве дихання, активна участь у диханні допоміжних дихальних м’язів), 
нарос тання кількості мокротиння та неспроможність його відкашляти;

• септичний шок;
• SpО2 < 90 % або PaО2/FiО2 < 200;
• РаСО2 > 60 мм рт. ст.
Показаннями до інтубації та початку ШВЛ мають служити не так ок-

ремі параметри газообміну та симптоми ДН, як негативна їх динаміка.
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При виборі параметрів вентиляції слід використовувати малі величи-
ни ДО – близько 6 мл/кг ідеальної маси тіла, а також підтримувати низь-
кий тиск плато (< 32 см вод. ст.). У хворих із ГРДС застосування малих 
величин ДО нерідко супроводжується відчуттям нестачі повітря, вини-
кає посилене бажання вдихнути глибше (інтенсивний респіраторний 
драйв). Якщо такі зусилля підтримуються респіратором, то це може при-
зводити до значного збільшення ДО та перерозтягнення легень. Профі-
лактика перерозтягнення легень особливо важлива на початку прове-
дення вентиляції. Якщо ж респіратор не встигає підтримати інтенсивні 
дихальні зусилля пацієнта («піддихування»), то це зумовлює десинхроні-
зацією пацієнта й респіратора, що супроводжується виникненням знач-
ного негативного інтраплеврального тиску. Останній на тлі високого 
інтраальвеолярного тиску призводить до значного збільшення транспуль-
монального тиску (driving pressure – рушійного тиску) та погіршення 
результатів лікування. Таке ушкодження легень, яке спричинене надмір-
но інтенсивним диханням пацієнта, нещодавно дістало свою специфіч-
ну назву: self-inflicted lung injury – SILI (самостійно завдане ушкодження 
легень). Його профілактика полягає в зменшенні задишки та запобіганні 
надмірно глибокому диханню й досягається передусім шляхом покращен-
ня адаптації хворого до респіраторної підтримки. Адаптації хворого з по-
мірним ушкодженням легень до респіратора легше досягнути, коли засто-
совується сучасна дихальна апаратура, спроможна адекватно підтримати 
спонтанне дихання пацієнта. Разом із тим у хворих із вираженим ушко-
дженням легень (ГРДС середнього ступеня тяжкості) слід застосовувати 
адаптацію до респіраторної підтримки за рахунок глибокої аналгоседації. 
У більшості хворих для адаптації до респіраторної підтримки цілком до-
статньо проведення аналгоседації, проте в пацієнтів із тяжким ГРДС на 
тлі жорстких легень і особливо малих величин ДО навіть за допомогою 
цього методу не вдається адаптувати хворого до респіратора. У разі ГРДС 
із PaO2/FiO2 < 150 для запобігання «піддихуванню» на початкових етапах 
проведення ШВЛ слід застосовувати міо релаксацію (за допомогою сучас-
них міорелаксантів, таких як цисатракуріум) тривалістю до 2 діб. Такий 
підхід продемонстрував покращення результатів лікування. У хворих на 
НП та ГРДС середнього й тяжкого ступенів із PaO2/FiO2 ≤ 200 позитивний 
вплив на виживання продемонстрував високий рівень ПТНВ.

ЕКМО використовують у хворих зі вкрай тяжкою НП, коли традицій-
ні методи респіраторної підтримки та спеціальні засоби (застосування 
високих рівнів ПТНВ, позиції на животі, маневру, що розкриває легені, 
міорелаксації) не дають змоги досягнути прийнятного газового складу 
крові.
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У пацієнтів із ГРДС унаслідок COVID-19 слід подовжувати респіратор-
ну підтримку (до 14 діб і більше) навіть за позитивної динаміки оксиге-
нувальної функції легень, адже можливе повторне погіршення ГРДС. Се-
редня тривалість ШВЛ у хворих, які вижили, становить 14-21 день [184].

Тяжка НП є найчастішою причиною сепсису та септичного шоку. Вста-
новлено, що приблизно третина хворих, госпіталізованих із тяжкою НП, 
відповідають критеріям сепсису. Тому в таких пацієнтів слід ретельно 
моніторувати гемодинаміку й у разі виникнення артеріальної гіпотензії, 
резистивної до волемічного навантаження (інфузійної терапії), необхід-
но вчасно встановлювати діагноз септичного шоку та розпочинати вазо-
пресорну підтримку. Критеріями септичного шоку якраз і є необхідність 
застосування вазопресорів для підтримки середнього АТ ≥ 65 мм рт. ст., а 
також рівня лактату плазми крові ≥ 2 ммоль/л.

Об’єм інфузійної терапії, доза вазопресорів та інотропних засобів згідно з 
цією стратегією мають ґрунтуватися на регулярній оцінці центрального ве-
нозного тиску та насиченні центральної венозної крові киснем. Поєднання 
інфузійної терапії в помірному темпі, вазопресорної підтримки для серед-
нього АТ ≥ 65 мм рт. ст., а також ранньої респіраторної підтримки (інвазив-
на, з достатнім рівнем ПТНВ) слід застосовувати в перші години лікування 
септичного шоку. Після стабілізації гемодинаміки та зниження доз (темпу 
інфузії) вазопресорних препаратів темп внутрішньовенного введення роз-
чинів теж необхідно знизити й поступово переходити на рестриктивний 
тип інфузійної терапії. Серед засобів для інфузії на етапі початкової рідин-
ної ресусцитації застосовують кристалоїди (переважно збалансовані), а за 
необхідності використання колоїдів перевагу віддають розчинам альбуміну.

За відсутності ефекту від стартової інфузійної терапії призначають 
вазопресори: норепінефрин, адреналін (епінефрин) і дофамін. Вазопре-
сори необхідно вводити в мінімальних дозах, що забезпечує підтримку 
перфузії (тобто систолічний АТ > 90 мм рт. ст.). Адреналін уводиться 
в дозі від 0,2 до 0,5 мкг/кг/хв. Проте доза адреналіну може бути збіль-
шена до 1 і навіть 1,5 мкг/кг/хв. Уведення норадреналіну, дофаміну й 
добутаміну доцільне при зниженні скоротливості міокарда та розвитку 
СН. Більшість експертів рекомендують застосовувати в таких ситуаціях 
якщо змога невисокі дози гідрокортизону (близько 200 мг на добу) чи 
преднізолону (до 75 мг на добу) на нетривалий строк [203].

Симптоматичне лікування включає жарознижувальні препарати 
(парацетамол) для припинення лихоманки; комплексну терапію риніту 
та/або ринофарингіту (зволожувальні/елімінаційні препарати, назальні 
деконгестанти); комплексну терапію бронхіту (мукоактивні, бронхолітич-
ні лікарські засоби тощо).
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Жарознижувальні препарати призначають за температури тіла 
> 38,0-38,5 ºС. У разі поганої переносимості гарячкового синдрому, 
головного болю, підвищення АТ і вираженої тахікардії (особливо за на-
явності ішемічних змін або порушень ритму) жарознижувальні препа-
рати використовують і при нижчих показниках. Найбезпечнішим засо-
бом є парацетамол. Для лікування риніту, фарингіту, при закладеності 
та/або виділеннях із носа розпочи нати треба із сольових засобів для 
місцевого застосування на основі морської води (ізотонічних, а при за-
кладеності – гіпертонічних). У разі їх неефективності показано назальні 
деконгестанти. За неефективності чи виражених симптомів слід вико-
ристовувати різні розчини з антисептичною дією.

Пандемія COVID-19 та асоційована з нею НП здійняли величезну 
хвилю клінічних розробок і досліджень із метою пошуку нових і вдоско-
налення вже відомих терапевтичних підходів. Так, досліджуються мож-
ливості використання біологічних препаратів, зокрема імуноглобулінів, 
плазми крові реконвалесцентів, мезенхімальних стовбурових клітин та 
їх продуктів [210, 211]. На жаль, більшість провідних експертних рад 
світу поки що не можуть рекомендувати такі лікувальні опції з огляду 
на наявні наукові докази, тому виникає потреба в проведенні глибших 
досліджень у цьому напрямі.

Отже, безпрецедентна в історії людства проблема коронавірусної 
інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, збуривши величезну кіль-
кість фундаментальних питань стосовно патогенезу пневмонії, взаємо-
дії вірусу з легеневим мікробіомом та імунною системою людини, гетеро-
генності та непрогнозованої тяжкості перебігу залишається головною 
темою сучасності. Етіотропна та патогенетична терапія COVID-19 пере-
буває на стадії розробки. Потребують поглибленого аналізу доцільність 
та ефективність проведення АБТ в осіб з ураженнями респіраторних 
відділів легень на тлі коронавірусної інфекції, особливо серед пацієнтів 
із нетяжким перебігом. Серед пріоритетних напрямів наукових дослід-
жень  – розроблення вакцини проти COVID-19. Медико-організаційна 
криза, спричинена спалахом коронавірусної інфекції, вказує також на 
необхідність удосконалення протиепідемічних заходів на рівні медич-
ного закладу, країни та світу, модернізації систем охорони здоров’я та 
перегляду їх фінансування. Сьогодні величезна армія фахівців невпин-
но працює над вирішенням цієї складної проблеми, що сприяє постій-
ному оновленню та доповненню інформації про зазначену недугу.

Очевидно, що пандемія COVID-19 та інші спалахи вірусних інфекцій, 
які спричиняють виникнення НП, вносять незворотні зміни в життя 
всієї цивілізації, формуючи нове обличчя світу та визначаючи нові умо-
ви існування людства у ХХІ ст.
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НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ 
В ОСІБ З ІМУНОДЕФІЦИТОМ

10.1. ІМУНОДЕФІЦИТ
Це хворобливий стан, пов’язаний із недостатністю імунної системи, 

що досить часто проявляється рецидивними інфекційними процесами, 
серед яких провідне місце посідає НП [1]. Виділяють первинний і вто-
ринний типи порушень імунологічної реактивності.

Первинні імунодефіцити є захворюваннями людини, в основі котрих 
лежать генетично детерміновані дефекти імунної системи, що рідко тра-
пляються. При цьому відбувається збій окремих ланок імунітету: клітин-
ної (наприклад, синдром Ді-Джоржіо, Х-зчеплений лімфопроліферативний 
синдром, або синдром Дункана), гуморальної (селективний дефіцит IgA, 
хвороба Брутона, або Х-зчеплена агаммаглобулінемія), комбінації клітин-
ної та гуморальної (синдром Баклі (Джоба), синдром Віскотта – Олдрича), 
комплементарної (дефіцит інгібітора компонента-1 (С1) комплементу) 
та фагоцитарної (синдром Чедіака – Хігасі, хронічний гранулематоз). Такі 
захворювання супроводжують людину впродовж усього життя. Зазвичай 
пацієнти, котрі страждають на первинні імунодефіцити, гинуть від різних 
інфекцій у перші 3 роки. Проте бувають випадки, що не загрожують життю 
хворого й цілком можуть бути компенсовані іншими складовими імунної 
системи (наприклад, селективна недостатність імуноглобуліну класу А).

Оскільки багато синдромів порушення імунітету є зчепленими 
з  X-хромосомою, то близько 60 % таких пацієнтів становлять чолові-
ки. У  2017 р. Міжнародний союз імунологічних товариств сповістив 
про існування 354 вроджених дефектів імунітету та 344 генів, пов’яза-
них із первинним імунодефіцитом [2]. На сьогодні молекулярна основа 
близько 80 % синдромів уже відома [1].

Вторинні імунодефіцити є порушеннями імунної системи, котрі роз-
виваються в пізньому постнатальному періоді чи в дорослих. Вважа-
ється, що вони не є результатом якогось генетичного дефекту. Клініч-
но часто проявляються рецидивними бактеріальними, грибковими та 
вірусними інфекціями, котрі погано піддаються традиційним методам 
лікування.

Порівняно з первинними, вторинні (набуті) імунодефіцити трапляють-
ся значно частіше, а діагностувати їх набагато простіше. Переважно вони 
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мають змішаний характер унаслідок порушення гуморальної, клітинної та 
неспецифічної ланок імунної системи. Головними причинами цього є іму-
носупресивна терапія, інфекції (ВІЛ/СНІД, кір, SARS, COVID-19, бакте-
ріальні й паразитарні), новоутворення (хронічний лімфолейкоз, лімфома 
Годжкіна, моноклональна гаммапатія, солідні пухлини), метаболічні пору-
шення (ЦД, ниркова чи печінкова недостатність, недоїдання), автоімун-
ні захворювання (СЧВ, синдроми Вегенера та Фелті), опіки, чинники до-
вкілля (іонізувальне випромінювання, хімічні сполуки), вагітність, стрес, 
відсутність селезінки (природжена аспленія, стан після спленектомії) або 
ушкодження її функції (функціональна аспленія), цироз печінки, старіння 
та ін.

Клінічні прояви імунодефіциту зумовлені частими гострими та 
рекурентними інфекціями чи симптомами автоімунної патології. 
Інфекції мають досить часто тяжкий, нетиповий і тривалий перебіг 
і можуть бути спричинені мікроорганізмами, що в імунокомпетент-
них людей рідко призводять до виникнення захворювання, зокрема 
Mycobacterium avium, Cryptosporidium parvum, ЦМВ, Candida albicans 
та ін. Характерними для порушень гуморального імунітету є рецидив-
ні інфекції дихальних шляхів і навколоносових пазух, зумовлені ін-
капсульованими бактеріями (наприклад, H. influenzae, S. pneumoniae 
тощо). Діагностику часто утруднюють псевдонегативні серологічні 
результати досліджень.

Імунодефіцит варто підозрювати в кожного пацієнта з рецидивними 
чи тяжкими вірусними та/або бактеріальними недугами, а також опорту-
ністичними інфекціями (інфекційні захворювання, що зумовлені мікро-
організмами, котрі зазвичай не здатні спричинити хворобу в людини з нор-
мальною імунною системою, але можуть виникати в осіб з ослабленим 
імунітетом). Для встановлення діагнозу імунодефіциту потрібно дослідити 
окремі компоненти імунної відповіді з використанням спочатку скринінго-
вих, а потім детальніших методів.

Гуморальну ланку імунітету оцінюють за допомогою таких методів:
1) скринінгові – визначення концентрації імуноглобулінів (IgG, IgM, 

IgA) в сироватці крові, титру специфічних антитіл (спрямованих проти 
антигенів вакцин, уведених у дитинстві), специфічного титру антитіл у 
відповідь на бустерну імунізацію, а також установлення кількості В-клі-
тин за допомогою проточної цитометрії;

2) розширені – визначення субпопуляції В-лімфоцитів за допомо-
гою методу проточної цитометрії, встановлення імуноглобулінів in vitro 
у відповідь на мітогени, а також CD40, цитокінів і титрів специфічних 
антитіл у відповідь на вакцинацію φX174.
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Для оцінки стану клітинної ланки імунітету використовують:
1) скринінгові дослідження – визначення в периферичній крові 

частки лімфоцитів й інших видів лейкоцитів, кількості (субпопуляції) 
Т-лімфоцитів і NK методом проточної цитометрії, а також здатності до 
спонтанної цитотоксичності NK, шкірні тести (проба реакції на вну-
трішньошкірний антиген, зокрема БЦЖ, туберкулін) і рентгенологічне 
обстеження тимуса;

2) розширені дослідження – встановлення субпопуляції Т-лімфоцитів 
методом проточної цитометрії та їх цитотоксичної здатності, фермента-
тивної активності аденозиндезамінази, пуриннуклеозидфосфорилази, 
проліферативної відповіді на стимуляцію мітогеном або антигеном 
in vitro, а також визначення експресії поверхневих маркерів у відповідь 
на стимуляцію мітогеном або антигеном, активності фосфорилювання 
цитоплазматичних білків після стимуляції мітогеном.

Оцінку функції фагоцитарних клітин здійснюють за допомогою:
1) скринінгових досліджень – морфологія периферичної крові з маз-

ком, морфологія нейтрофілів за стандартного фарбування, зниження 
показників НСТ-тесту, визначення адгезивних молекул методом про-
точної цитометрії;

2) розширених досліджень – хемілюмінесценція (використовується 
для оцінки активності окислювальних процесів у фагоцитарних кліти-
нах), визначення хемотаксису й фагоцитозу методом проточної цито-
метрії, активності пероксидази гранулоцитів і глюкозо-6-фосфатдегід-
рогенази, а також здатності до знищення бактерій або грибків, біопсія 
кісткового мозку (кількісна та морфологічна оцінка мієлоїдних клітин).

Для оцінки системи комплементу використовують такі методи:
1) скринінгові – визначення загальної гемолітичної активності 

комплементу (CH50), а також гемолітичної активності альтернативного 
шляху активації комплементу (AH50);

2) розширені – визначення концентрації або активності окремих ком-
понентів комплементу, а також хемотаксичної активності продуктів роз-
щеплення компонентів комплементу.

10.2. НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ В ОСІБ З ІМУНОДЕФІЦИТОМ
Це досить серйозна інфекція, спричинена зазвичай розповсюдже-

ними збудниками з множинною лікарською стійкістю до антибіотиків, 
яка виникла в позалікарняних умовах і характеризується вогнищевим 
ураженням респіраторних відділів легень із внутрішньоальвеолярною 
ексудацією [3]. Щороку в структурі НП дедалі більша частка припадає 
на пацієнтів з імунодефіцитними станами. На думку багатьох фахівців, 
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пневмонія є найпоширенішою інвазивною інфекцією в цього контин-
генту хворих, залишаючись важливою причиною захворюваності та 
смертності в усьому світі, причому досить часто вона є першим проявом 
порушення захисних механізмів організму людини [4-8]. На НП припа-
дає приблизно 75 % усіх легеневих інфекцій у хворих з імуносупресією, а 
рання та точна діагностика має вирішальне значення в досягненні пози-
тивних результатів лікування [9].

Старіння населення та суттєвий прогрес, досягнутий у терапії хворих 
із тяжкими патологічними станами, призвели до збільшення пошире-
ності хронічних захворювань, а також до тривалого лікування імуноде-
пресантами. Тому серед пацієнтів із НП, які надходять у лікарню, число 
імунокомпромісних осіб постійно збільшується [10, 11]. Проте реальна 
поширеність імунодефіциту серед хворих на НП досі невідома [12-14].

Важливі епідеміологічні дані про НП у госпіталізованих пацієнтів 
з ослабленим імунітетом було одержано в міжнародному багатоцентрово-
му наглядовому досліджені GLIMP (Global initiative for meticillin-resistant 
S. aureus pneumonia), що виконувалось у 2015 р. у 222 лікарнях у 54 краї-
нах [15]. Усього в дослідження було включено 3702 хворих на НП. Мікро-
біологічне дослідження впродовж 24 годин після надходження в  стаці-
онар було виконано в 3193 пацієнтів. У 37 % випадків культуральним 
методом виділили хоча б один патоген. Встановлено, що розповсюдже-
ність НП, спричиненої MRSA, становила 3 % (n = 95), а факторами ризику 
виникнення захворювання цієї етіології були: попередня інфекція, зумов-
лена MRSA, чи колонізація цим збудником, рецидивні шкірні інфекції та 
тяжкий перебіг НП. Надалі M. F. Di Pasquale та співавтори [5] на основі 
вторинного аналізу бази даних дослідження GLIMP виявили в 652 паці-
єнтів із НП ≥ 1 чинник імунодефіциту. До імуноскомпрометованих авто-
ри відносили пацієнтів із ≥ 1 фактором ризику з таких: 1) СНІД із кіль-
кістю лімфоцитів CD4+ < 200/мкл або СНІД-асоційовані захворювання; 
2) апластична анемія; 3) аспленія; 4) рак крові (гематологічні злоякісні 
новоутворення), що визначається як лімфома, гострий/хронічний лейкоз 
або мієломна хвороба; 5) хіміотерапія цитостатиками протягом останніх 
3 місяців; 6) нейтропенія, що визначається як число нейтрофілів < 500/дл;
7) біологічне вживання наркотичних препаратів (включаючи трастузу-
маб і засоби для лікування автоімунних захворювань, зокрема TNF, який 
застосовується протягом ≥ 6 місяців до надходження в лікарню); 8) транс-
плантація легень; 9) тривале застосування КС (> 10 мг на добу преднізо-
лону протягом ≥ 3 місяців до надходження в лікарню); 10) рак легені з ней-
тропенією чи хіміотерапією; 11) інша солідна пухлина з нейтропенією чи 
хіміотерапією; 12) інший імунодефіцит (будь-який стан із  послабленим
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імунітетом, у тому числі вроджений/генетичний імунодефіцит та імуно-
супресивна терапія внаслідок гематологічного раку чи трансплантації 
внутрішніх органів, окрім легень). Відзначено, що частота факторів ри-
зику імунодефіциту має суттєві відмінності на різних континентах і в 
різних країнах (табл. 10.1, 10.2). Наприклад, розповсюдженість чинників 
порушення імунітету серед 3702 госпіталізованих хворих на НП станови-
ла 17,6 %. Вона була значно вища в Південній і Північній Америці, ніж се-
ред пацієнтів решти світу, котрих включили в дослідження (24,8 % проти 
17,2 % відповідно, р = 0,006; 24,0 % проти 16,5 %, р < 0,001). Частота вияв-
лення факторів ризику імунодефіциту серед пацієнтів із НП, які увійшли 
в дослідження GLIMP, у різних країнах коливався від 4,1 % (Чорногорія) 
до 80 % (Австрія) [5]. Встановлені географічні особливості, на думку ав-
торів, зумовлені відмінностями систем охорони здоров’я в цих регіонах 
світу та частотою госпіталізації пацієнтів з ослабленим імунітетом.

Найчастішим чинником імуносупресії є тривале використання 
системних КС, його частка сягає 45 % (рис. 10.1). Окрім того, важливу 
роль у розвитку порушень імунітету відіграють рак крові (25 %) та хіміо-
терапія цитостатиками (22,0 %) [5].

Таблиця 10.1. Розповсюдженість імунодефіциту серед пацієнтів із НП, які увійшли 
в дослідження GLIMP, на різних континентах порівняно з рештою світу [5]

Континент
Розповсюдженість на 

континенті, 
% (n/N)

Розповсюдженість 
у решті світу,

% (n/N)
Р

Південна Америка 24,8 % (54/218) 17,2 % (598/3484) 0,006
Північна Америка 24,0 % (127/529) 16,5 % (525/3173) < 0,001
Океанія 20,0 % (8/40) 17,6 % (644/3662) 0,849
Азія 16,4 % (68/415) 17,8 % (584/3287) 0,530
Європа 15,8 % (371/2344) 20,7 % (281/1358) < 0,001
Африка 15,4 % (24/156) 17,7 % (628/3546) 0,523
Примітки: n – кількість імунокомпромісних пацієнтів із НП на різних континентах; 
N – кількість пацієнтів із НП на різних континентах.

Важливість установлення етіологічного діагнозу НП при лікуванні 
осіб з ослабленим імунітетом складно переоцінити. Число потенційних 
легеневих патогенів у разі НП, що виникає в осіб з ослабленим імуніте-
том, збільшується в результаті нових імуносупресивних методів ліку-
вання, появи мікроорганізмів із множинною лікарською стійкістю та 
поліпшених методів діагностики. Тестування чутливості до протимік-
робних препаратів, кількісне молекулярне тестування й імуногістохімія
є важливими компонентами діагностичної оцінки. Нові молекулярні 
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методи, зокрема мультиплексну ПЛР широкого спектра дії, секвенуван-
ня цілого геному клінічного зразка, дедалі частіше використовують у клі-
нічній практиці [5, 16].

Таблиця 10.2. Розповсюдженість імунодефіциту серед пацієнтів із НП, 
які увійшли в дослідження GLIMP, у різних країнах порівняно з рештою світу [5]

Країна Розповсюдженість 
у країні, % (n/N)

Розповсюдженість 
у решті світу, % (n/N) Р

Австрія 80,0 % (4/5) 17,5 % (648/3697) 0,002
Іран 50,0 % (2/4) 17,6 % (650/3698) 0,296
Камерун 37,5 % (3/8) 17,6 % (649/3694) 0,311
Конго 33,3 % (1/3) 17,6 % (651/3699) 0,475
Ліван 31,6 % (6/19) 17,5 % (646/3683) 0,193
Замбія 30,8 % (4/13) 17,6 % (648/3689) 0,377
Японія 29,4 % (5/17) 17,6 % (647/3685) 0,337
Бельгія 28,6 % (10/35) 17,5 % (642/3667) 0,137
Туреччина 27,3 % (9/33) 17,5 % (643/3669) 0,217
Мексика 26,3 % (10/38) 17,5 % (642/3664) 0,229
Ізраїль 25,9 % (7/27) 17,6 % (645/3675) 0,376
Аргентина 25,3 % (48/190) 17,2 % (604/3512) 0,006
Польща 25,0 % (1/4) 17,6 % (651/3698) 1
США 24,3 % (116/477) 16,6 % (536/3225) 0,001
Австралія 23,1 % (6/26) 17,6 % (646/3676) 0,634
ОАЕ 23,1 % (3/13) 17,6 % (649/3689) 0,878
Того 22,2 % (2/9) 17,6 % (650/3693) 1
Колумбія 22,2 % (6/27) 17,6 % (646/3675) 0,706
Данія 21,3 % (19/89) 17,5 % (633/3613) 0,426
Саудівська Аравія 20,9 % (9/43) 17,6 % (643/3659) 0,709
Ефіопія 20,0 % (2/10) 17,6 % (650/3692) 1
Україна 20,0 % (1/5) 17,6 % (651/3697) 1
Велика Британія 19,4 % (36/186) 17,5 % (616/3516) 0,588
Італія 18,7 % (86/459) 17,5 % (566/3243) 0,542
Нігерія 18,5 % (5/27) 17,6 % (647/3675) 1
Хорватія 18,4 % (19/103) 17,6 % (633/3599) 0,925
Німеччина 17,9 % (31/173) 17,6 % (621/3529) 0,995
Бенін 16,7 % (2/12) 17,6 % (650/3690) 1
Пакистан 16,5 % (18/109) 17,6 % (634/3593) 0,859
Іспанія 15,6 % (100/643) 18,0 % (552/3059) 0,147
Нідерланди 15,2 % (7/46) 17,6 % (645/3656) 0,815
Нова Зеландія 14,3 % (2/14) 7,6 % (650/3688) 1
Єгипет 13,2 % (5/38) 17,7 % (647/3664) 0,610
Франція 12,1 % (8/66) 17,7 % (644/3636) 0,308



383

РОЗДІЛ Х

Індія 11,6 % (18/155) 17,9 % (634/3547) 0,058
Сербія 10,7 % (6/56) 17,7 % (646/3646) 0,235
Португалія 9,7 % (13/134) 17,9 % (639/3568) 0,020
Греція 9,2 % (8/87) 17,8 % (644/3615) 0,052
Ірландія 8,5 % (4/47) 17,7 % (648/3655) 0,145
Болгарія 7,8 % (4/51) 17,7 % (648/3651) 0,097
Панама 7,1 % (1/14) 17,7 % (651/3688) 0,497
Румунія 5,0 % (1/20) 17,7 % (651/3682) 0,234
Молдова 4,3 % (2/47) 17,8 % (650/3655) 0,026
Чорногорія 4,1 % (2/49) 17,8 % (650/3653) 0,021
Росія 0,0 % (0/6) 17,6 % (62/3696) 0,550
Непал 0,0 % (0/17) 17,7 % (652/3685) 0,111
Гамбія 0,0 % (0/4) 17,6 % (652/3698) 0,788
Бахрейн 0,0 % (0/3) 17,6 % (652/3699) 0,966
Південна Корея 0,0 % (0/2) 17,6 % (652/3700) 0,513
Бразилія 0,0 % (0/1) 17,6 % (652/3701) 0,644

Пневмонія в пацієнтів з імунодефіцитом часто зумовлена опортуніс-
тичними патогенами зі зниженою вірулентністю, що практично не спри-
чиняють це захворювання в імунокомпетентних пацієнтів. Однак НП, 
яка виникає на тлі порушень імунітету, може бути спричинена й тими 
самими збудниками, що спричиняють НП в імунокомпетентних осіб.

Рис. 10.1. Частота факторів ризику імунодефіциту серед госпіталізованих 
пацієнтів із НП, за даними дослідження GLIMP [5]
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Існує чотири основні групи збудників, які відповідальні за виникнен-
ня НП у пацієнтів з ослабленим імунітетом.

1. Бактеріальні мікроорганізми: мікобактерії туберкульозу й атипо-
ві мікобактерії, переважно Mycobacterium avium complex, S. pneumoniae, 
P. aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Enterococcus spp., MRSA та MSSA, 
Enterobacter spp., E. coli, H. influenzae, K. pneumoniae, M. catarrhalis, 
P. mirabilis, Serratia marcescens, C. pneumoniae, M. pneumoniae та 
L. pneumophila.

2. Грибкові патогени: P. jirovecii, Aspergillus fumigatus, Candida spp., 
C. neoformans й інші гриби, включаючи C. immitis і H. capsulatum.

3. Респіраторні віруси: метапневмовірус, бокавірус, ЦМВ, вірус про-
стого герпесу, вірус вітряної віспи та ін.

4. Паразитарні патогени: S. stercoralis, T. gondii та ін.
Спектр збудників НП у пацієнтів з ослабленим імунітетом багато 

в чому залежить від основного чинника, що призвів до імунного дефекту 
(табл. 10.3).

Таблиця 10.3. Найпоширеніші збудники легеневих інфекцій залежно 
від виду імунологічних дефектів і деяких чинників ризику [7]

Дефекти 
імунітету

Збудники
Бактеріальні Грибкові Вірусні Паразитарні

Фагоцитоз S. aureus, 
P. aeruginosa,
K. pneumoniae, 
E. coli

Aspergillus spp.,
Candida spp. – –

В-клітин S. pneumoniae, 
S. aureus, 
H. influenzae, 
P. aeruginosa

– – –

Т-клітин Legionella spp., 
Nocardia spp., 
Mycobacteria spp.

P. jirovecii, 
C. neoformans, 
H. capsulatum, 
C. immitis, 
Candida spp.

ЦМВ, вірус 
герпес зостер, 
вірус простого 
герпесу

T. gondii, 
S. stercorali

Спленектомія S. pneumoniae, 
S. aureus, 
H. influenzae

– – –

Терапія КС S. aureus, 
Legionella spp., 
Nocardia spp., 
Mycobacteria spp., 
P. aeruginosa, 
інші грамнега-
тивні бактерії

Aspergillus spp., 
Candida spp., 
C. neoformans, 
H. capsulatum, 
C. immitis

ЦМВ, вірус 
герпес зостер, 
вірус простого 
герпесу

T. gondii, 
S. stercoralis
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Водночас у осіб з імунодефіцитом, так само як і в імунокомпетентних 
хворих на НП, провідним збудником є S. pneumoniae [17, 18]. Серед па-
тогенних мікроорганізмів тільки P. aeruginosa достовірно частіше виді-
ляють у пацієнтів з ослабленим імунітетом, аніж у імунокомпетентних.

Ці дані відрізняються від мікробіологічних результатів попередніх до-
сліджень, у яких встановлено частіше виявлення грампозитивних бактерій, 
особливо S. aureus [19-21]. Лише F. Li та співавтори [22] відзначили в цих 
хворих вищу частоту інфекцій, спричинених грамнегативними бактеріями, 
головним чином P. aeruginosa. Надалі схожі результати були отримані 
M. F. Di Pasquale та співавторами [5], котрі вважають, що емпірична терапія 
в таких пацієнтів має включати антибіотики, активні проти P. aeruginosa.

Симптоми й ознаки пневмонії неабияк залежать від виду патогену та за-
хворювань, які пригнічують імунну систему. Вони можуть бути такими са-
мими, як і в імунокомпетентних пацієнтів із НП, та включати підвищення 
температури тіла, озноб, жар, слабкість, кашель, задишку та біль у грудях. 
Проте хворі з ослабленим імунітетом можуть не мати лихоманки чи респі-
раторних ознак і з меншою вірогідністю виділяти гнійне мокротиння, якщо 
в них виникає нейтропенія. У деяких пацієнтів єдиним проявом захворю-
вання є підвищення температури тіла. Діагноз встановлюється на підставі 
результатів клінічних, рентгенологічних і лабораторних досліджень. Ліку-
вання залежить від стану імунної системи хворого та виду збудника.

10.3. НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ ПНЕВМОЦИСТНОЇ 
          ЕТІОЛОГІЇ
Пацієнти зі вторинним імунодефіцитом мають високий ризик виник-

нення низки легеневих опортуністичних інфекцій, серед яких найпоши-
ренішою є НП, спричинена пневмоцистами [3, 23]. Уперше про ПП спові-
стили під час Другої світової війни, коли це захворювання було виявлено 
в переповнених дитячих будинках у Центральній і Східній Європі серед 
недоношених і виснажених дітей [25, 26]. Незважаючи на високоефектив-
ну терапію та хіміопрофілактику, ПП і сьогодні залишається провідною 
причиною захворюваності та смертності серед пацієнтів з імунодефіци-
том і є досить важливою проблемою в усьому світі [27-29].

Фактори ризику
Найвищий ризик виникнення ПП мають насамперед такі категорії 

імуноскомпрометованих хворих [30]:
• із ВІЛ-інфекцією, в яких рівень CD4+ Т-лімфоцитів стає < 200/мкл 

і які не отримують хіміопрофілактику ко-тримоксазолом, а також 
за наявності інших опортуністичних інфекцій (наприклад, молочниця 
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ротової порожнини, рецидивні бактеріальні пневмонії тощо), незалежно 
від кількості CD4+ клітин;

• із первинним імунодефіцитом, включаючи деякі форми гіпогам-
маглобулінемії (наприклад, дефіцит CD40-ліганду, також відомий як 
X-зчеп лений гіпер-IgM-синдром);

• котрі отримують тривалу імуносупресивну терапію (табл. 10.4) в разі за-
хворювань сполучної тканини, васкулітів, трансплантації внутрішніх орга-
нів (серця, легень, печінки, нирок) або гемопоетичних стовбурових клітин;

• із гематологічними й іншими злоякісними новоутвореннями, вклю-
чаючи солідні пухлини та лімфоми;

• із тяжким недоїданням.

Провідним фактором ризику розвитку ПП є ВІЛ-інфекція [31]. Із ви-
никненням пандемії ВІЛ/СНІД поширеність пневмонії різко зросла: 
вона траплялася приблизно в 75 % пацієнтів зі СНІД, а смертність дося-
гала 40 % [32]. У зв’язку з цим ПП стали розцінювати як визначальне 
СНІД-асоційоване захворювання [26, 33, 34].

Натепер розповсюдженість ПП у різних країнах істотно відрізняється. 
Так, у Російській Федерації кількість випадків цього захворювання ста-
новить 5,6-8,5 % зі всіх пацієнтів із діагнозом СНІД, яких госпіталізують 

Таблиця 10.4. Імуносупресивні засоби, асоційовані з розвитком ПП
Назва препаратів

КС Інгібітори mTOR
Алкілувальні сполуки: 
– циклофосфамід; 
– темозоломід

Еверолімус
Сиролімус
Темсиролімус

Антибіотики/імуносупресанти: 
– блеоміцин

Інгібітори TNF
Адалімумаб

Антиметаболіти: 
– цитарабін; 
– фторурацил; 
– метотрексат

Цертолізумаб пегол
Етанерцепт
Голімумаб
Інфліксимаб

Інгібітори кальциневрину: 
– циклоспорин; 
– такролімус

Сарилумаб
Тоцилізумаб
Моноклональні антитіла

Пуринові аналоги: 
– азатіоприн; 
– кладрибін; 
– флударабін; мікофенолату мофетил

Алемтузумам
Ритуксимаб
Інгібітор JAK
Тофацитиніб
CTLA4-Ig

Імунодепресант Белатацепт
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у стаціонар [35]. В Іспанії у 2008-2012 рр. захворюваність на ПП дорів-
нювала 13,4-15,5 % серед ВІЛ-інфікованих [29]. У США до 1980-х рр. що-
річно реєстрували < 100 випадків ПП, що виникали в пацієнтів з іму-
носупресією (наприклад, у хворих на рак, які отримували хіміотерапію, 
й у реципієнтів трансплантації внутрішніх органів, які приймали імуно-
депресанти) [36]. Проте впродовж тільки першого десятиліття епідемії 
ВІЛ/СНІД було зареєстровано > 100 тисяч випадків ПП серед людей, які 
не мали інших причин для імунодефіциту [30].

Епідеміологія
Найвищі показники розповсюдженості ПП спостерігаються серед 

ВІЛ-інфікованих, які не отримують ВААРТ і не підозрюють про наяв-
ність у них цієї патології [37]. Водночас серед тих, хто отримує антире-
тровірусну терапію та хіміопрофілактику, рівень захворюваності на ПП 
у розвинених країнах, незалежно від кількості CD4+, поступово знижу-
ється [38, 39]. Утім, ПП досі є найпоширенішою легеневою інфекцією 
при ВІЛ/СНІД, адже виникає приблизно у 25 % випадків [40]. На проти-
вагу зазначеній тенденції в розвинених країнах збільшується кількість 
випадків ПП, пов’язаних з іншими імуносупресивними станами 
[31]. За даними A.-L. Bienvenu та співавторів [41], у клініці Ліонського уні-
верситету (Франція) за період із 1 січня 2005 р. до 31 грудня 2013 р. кількість 
випадків ПП на рік збільшилася на 39,5 %. При цьому частка ПП серед ВІЛ-
негативних пацієнтів зросла з 63 до 85 % (p = 0,004), а серед ВІЛ-позитив-
них – знизилася з 37 до 15 % (рис. 10.2).

ВІЛ-інфіковані та ВІЛ-негативні Кількість випадків
100 %

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0 %

100

80

60

40

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Рис. 10.2. Щорічна кількість випадків ПП (стовбці) та частка (%) ВІЛ-інфікованих 

(пунктирна лінія) та ВІЛ-негативних (суцільна лінія) пацієнтів на рік [41]



388 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

Загальний рівень смертності серед пацієнтів на 14-й день становив 
16 %: у ВІЛ-негативних осіб – 20,6 %; у ВІЛ-інфікованих – 1,4 % (р < 0,0001). 
У дослідженні не було встановлено відмінностей стосовно рівнів смерт-
ності залежно від вираженості клінічних симптомів і рентгенологічних 
ознак (р > 0,1 і р = 0,09 відповідно) [41].

Етіологія
Збудником ПП є атиповий гриб P. jirovecii (стара назва – Pneumocystis 

carinii) – повсюдно поширений мікроорганізм, який входить до складу 
нормальної мікробіоти людини й не спричиняє захворювання в імуно-
компетентних осіб [37, 42]. Патоген названо на честь чеського вченого-
паразитолога Отто Їровеця, котрий першим описав його як причину за-
хворювання людини. Загалом цей вид уперше був ідентифікований бра-
зильським лікарем Карлусом Шагасом у 1909 р. після виявлення його 
в легенях ссавців [43]. Мікроорганізм було названо збудником захворю-
вання Шагаса, його розглядали як одну з форм американської трипано-
соми (Trypanosoma cruzi). У 1912 р. Ф. Деланое довів, що описаний К. Ша-
гасом мікроорганізм не є стадією розвитку американської трипаносоми, 
та запропонував виділити його в окремий вид під назвою Pneumocystis 
carinii (на честь дослідника-мікробіолога А. Каріні) [44, 45].

Таксономічне положення P. jirovecii тривалий час залишалося предметом 
суперечок, однак у результаті досліджень у 1988 р. вчені дійшли висновку, 
що мікроорганізм належить до царства грибів, класу аскоміцетів [42]. До-
казами приналежності пневмоцисти до грибів служать ламелярна ультра-
структура мітохондрій (у простіших – тубулярна), наявність ферментів 
дигідроптероатсинтетази та дигідрофолатредуктази, нуклеотидна послі-
довність рРНК. Вивчення біології цього мікроорганізму ускладнюється 
тим, що він не росте в культурі. У своєму розвитку P. jirovecii проходить 
декілька стадій, утворюючи дрібні поліморфні трофозоїти (1-4 мкм), пе-
редцисти та цисти (5-8 мкм). Останні оточені товстою клітинною стінкою, 
мають сферичну форму та до 8 спорозоїтів. Трофозоїти є амебоїдними за 
зовнішнім виглядом і мають ≥ 1 прозору сферичну вакуоль та 1 ядро в 
цитоплазмі. Від його поверхні відходять відростки, за допомогою котрих 
трофозоїт прикріплюється до альвеолоцитів. Внутрішньоцистні тіла полі-
морфні, амебоїдні чи подовжені (рис. 10.3) [46].

У життєвому циклі P. jirovecii відбувається як безстатеве (на стадії тро-
фозоїту), так і статеве розмноження, що завершується виходом із цист 
спорозоїтів. Безстатеве розмноження трофозоїтів, імовірно, відбува-
ється під час гострої інфекції, а статеве – тоді, коли вони кон’югують-
ся й утворюють диплоїдну передцисту. Остання дозріває через ранню, 
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проміжну та пізню фази, утворюючи зрілу цисту, що в підсумку вивіль-
няє молоді трофозоїти. Внутрішньоклітинне паразитування не виявле-
но [28]. Мікроорганізм має примітивні органели, метаболізм його май-
же не вивчено.

P. jirovecii – єдиний представник групи Pneumocystis, який спричиняє за-
хворювання в людини [47]. Первинне зараження P. jirovecii в імунокомпе-
тентної особи зазвичай має безсимптомний перебіг і відбувається на по-
чатку життя. Встановлено, що у 85 % дітей віком до 20 місяців виявляють 
антитіла до Pneumocystis, причому в більшості випадків жодних ознак клі-
нічного захворювання не виникає [48]. Це дало підстави протягом три-
валого часу вважати, що ПП розвивається внаслідок активації латентної 
пневмоцистної інфекції при ушкодженні імунної системи. Проте сьогод-
ні отримано переконливі докази, що P. jirovecii поширюється від людини 
до людини, поки збудник не потрапляє до імуноскомпрометованої осо-
би, в якої може зумовити ПП [30, 49]. P. jirovecii передається переважно 
повітряно-краплинним шляхом. Окрім того, ймовірно, може відбуватися 
трансплацентарна вертикальна передача від матері до дитини [50-52].

Патогенез
Захворювання розвивається після потрапляння P. jirovecii в нижні 

дихальні шляхи та прикріплення трофозоїтної форми до альвеолоци-
тів I типу. Крім того, пневмоцисти в альвеолах активують і альвеолоци-
ти II типу з використанням специфічних білків сурфактанта. Ця склад-
на взаємодія за участю поверхневих антигенів мікроорганізму, білків 
сурфак танта, молекул адгезії, макрофагів, нейтрофілів, лімфоцитів і від-
повідних цитокінів і хемокінів призводить до запалення з деструкцією 
клітин, порушенням цілісності альвеолярної вистілки й ексудацією. Вну-
трішньоальвеолярні макрофаги служать основним захистом макроор-
ганізму від цього збудника, а дефіцит або дисфункція їх може зумовити 
неконтрольо вану реплікацію мікроорганізму та виникнення інфекції [37].

Рис. 10.3. Цисти P. jirovecii в тканині легень
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Відомо, що CD4+ T-лімфоцити переважно допомагають іншим клі-
тинам досягати їхньої ефекторної функції. При цьому низька кількість 
CD4+, яка корелює зі ступенем імуносупресії, спричиняє порушення ди-
ференціювання B-клітин. Це, своєю чергою, призводить до пригнічення 
функцій В-лімфоцитів, особливо клітин пам’яті [54].

ПП зазвичай розвивається в осіб із ВІЛ-інфекцією, коли кількість 
CD4+ стає < 200 клітин/мкл, особливо < 100 клітин/мкл [30, 43]. Однак 
у 10-15 % випадків захворювання виникає при кількості CD4+ > 200 клі-
тин/мкл [55]. Водночас у осіб з імунодефіцитом іншої природи в більшості 
випадків захворювання розпочинається при CD4+ > 200 клітин/мкл [56].

Діагностика
Через відсутність патогномонічних симптомів, точних лабораторних 

критеріїв і частого поєднання з іншими опортуністичними захворюван-
нями діагностика ПП є складною [57, 58]. Вона ґрунтується на оцінці 
клінічних, функціональних, рентгенологічних і лабораторних проявів. 
Залежно від їх вираженості виділяють легку, середньотяжку й тяжку 
форми ПП (табл. 10.5).

Основний стан пацієнтів, їхній імунний статус й інші потенційні 
фактори ризику підсилюють підозри на це захворювання, особливо 
якщо виключено інші інфекції, спричинені типовими бактеріальними 
чи вірусними патогенами. Особливості перебігу ПП залежно від виду 
імунодефіциту наведено в таблиці 10.6.

Таблиця 10.5. Тяжкість НП, спричиненої P. jirovecii, 
залежно від клініко-рентгенологічних проявів і газового складу крові [59]

Прояви
Пневмоцистна пневмонія

Легка Середньотяжка Тяжка
Клінічні симптоми 
й ознаки

Задишка під 
час фізичного 
навантаження 
з або без кашлю 
та пітливості

Задишка під час 
мінімального 
фізичного 
навантаження або 
інколи в спокої, 
кашель і лихоманка

Задишка й тахіпное 
в спокої, персистентні 
лихоманка та кашель

PaO2 
в артеріальній 
крові в спокої

> 80 мм рт. ст. 60-80 мм рт. ст. < 60 мм рт. ст.

SpO2 > 96 % 91-96 % < 91 %
Рентгенографія 
ОГК

Без змін або 
мінімальна 
прикоренева 
інтерстиційна 
інфільтрація

Дифузна 
інтерстиційна 
інфільтрація

Поширена інтерстиційна 
інфільтрація з 
потенційною дифузною 
консолідацією
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Таблиця 10.6. Характеристика ПП у ВІЛ-інфікованих і ВІЛ-негативних 
імуноскомпрометованих пацієнтів [60]

Характеристика 
захворювання

ВІЛ-інфіковані 
пацієнти

ВІЛ-негативні 
імуноскомпро-

метовані пацієнти
Коментар

Ознаки  
та симптоми

Класична тріада: 
1) задишка під 
час фізичного 
навантаження; 
2) сухий 
непродуктивний 
кашель; 
3) лихоманка 
(частіше 
субфебрильна 
температура тіла)

Основні симптоми 
включають 
лихоманку, задишку 
та непродуктивний 
кашель; 
гіпоксія/ДН – більш 
часті, а задишка, 
кашель і підвищення 
ЛДГ – менш часті, 
ніж у ВІЛ-інфікованих

ЛДГ має слабку 
прогностичну 
цінність

Тяжкість  
і перебіг

Субгострий розвиток 
симптомів; гострий/
хронічний перебіг 
хвороби (протягом 
днів, тижнів); 
ризик раптового 
погіршення стану 
після тривалої 
стабілізації

Гостра поява 
симптомів; 
швидке 
прогресування 
(протягом кількох 
днів)

Високий рівень 
смертності серед 
ВІЛ-негативних 
імуноскомпро-
метованих 
пацієнтів (35-50 %)

Радіологічний патерн

Рентгенографія 
легень Прикореневі, білатеральні, інтерстиційні інфільтрати

ц Частіше кістозні/
порожнинні 
ураження

Ініціальні зміни 
можуть бути 
несуттєвими; 
рідше альвеоляр-
ний або альвеоло-
інтерстиційний 
патерн; 
частіше вузлики, 
консолідація 
та плевральний випіт

Враховувати 
дихальні 
порушення 
та коінфекцію

Товстостінні 
кістозні ураження 
різних розмірів 
і форм, більше 
асоційовані зі СНІД

Типове 
розповсюджене 
зниження прозорості 
легень за типом 
матового скла, рідше 
виникають кістозні 
ураження; частіше 
вузлики, консолідація 
та плевральний випіт
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У всіх хворих, незалежно від природи імунодефіциту, клінічні симп-
томи ПП зазвичай неспецифічні та вказують на ураження респіратор-
ної системи. Вони включають лихоманку, непродуктивний кашель, біль 
у грудях і задишку (особливо під час фізичного навантаження), причому 
задишка та кашель на початку захворювання можуть бути менш частими 
у ВІЛ-негативних осіб. Проте, на відміну від ВІЛ-інфікованих пацієнтів, 
у них відзначають гострішу появу інших симптомів, швидше прогресу-
вання захворювання, гірший результат лікування, а також вищі смерт-
ність і ризик виникнення коінфекцій [27, 61-63]. Значно вищий рівень 
смертності серед ВІЛ-негативних імуноскомпрометованих пацієнтів на-
самперед пов’язують із затримкою початку специфічної протиінфекцій-
ної терапії [27, 41]. Крім того, у ВІЛ-негативних хворих частіше виника-
ють гіпоксія та ДН, які потребують частішого використання ШВЛ [64]. 
Це зумовлено передусім сильною імунною відповіддю, що впродовж 
декількох днів призводить до появи тяжких симптомів захворювання. 
Водночас у ВІЛ-інфікованих прогресування ПП відбувається повільніше 
(протягом декількох тижнів) [65].

Утім, незалежно від причини імунодефіциту, фізикальні прояви ПП 
є досить скудними. Лише в поодиноких випадках можуть вислуховувати-
ся жорстке дихання, сухі хрипи та крепітація в нижніх відділах легень [66].

Лабораторні прояви
У гемограмі реєструються зміни, характерні для пізніх стадій 

ВІЛ-інфекції: анемія, лейко-, лімфо- та тромбоцитопенія [67]. При цьо-
му в периферичній крові пацієнтів із ПП спостерігаються значне збіль-
шення ШОЕ та висока активність ЛДГ (особливо у ВІЛ-інфікованих), що 
є неспецифічним маркером ступеня ушкодження тканини легень [58, 68]. 
Рівень ЛДГ має обмежену цінність для прогнозування перебігу ПП, про-
те він є несприятливою ознакою й може свідчити про тяжкість захво-
рювання [60]. У дослідженні L. Wu та співавторів [69] показано, що рі-
вень ЛДГ > 350 Од/л є важливим фактором ризику смерті в пацієнтів 
із  ПП та  вказує на серйозне пошкодження легень. Рутинні серологічні 
методи для діагностики ПП малопридатні через виражений імунодефі-
цит (захворювання розвивається за низького рівня СD4+ Т-лімфоцитів – 
< 200 клітин/мкл), коли вони втрачають свою діагностичну значущість, 
а в низці випадків узагалі не визначаються [70].

P. jirovecii не зростає на поживних середовищах in vitro [31], тому діаг-
ностика ПП історично ґрунтувалася на візуалізації кіст або трофозоїтів 
у респіраторному матеріалі (табл. 10.7). Мікроскопічне дослідження ви-
конується в пофарбованому за різними методами (Романовського – Гімзи, 
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Райта – Гімзи, Гоморі – Грокотта та Грама – Вейнгерта) мазку індукова-
ного мокротиння, отриманого після інгаляції гіпертонічного розчи-
ну NaCl, або рідини, отриманої при БАЛ під час фібробронхоскопії. 
Чутливість дослідження індукованого мокротиння становить 55-90 % 
[71, 72], а рідини при БАЛ – >  95  % [60]. Найінформативнішим мі-
кроскопічним методом є імунофлюоресцентне дослідження з моно-
клональними антитілами проти P. jirovecii. Чутливість його становить 
близько 90 % [7]. Однак цей метод потребує багато часу й має певні 
погрішності [58]. Інформативність мікроскопічних методів дослід-
ження є нижчою у ВІЛ-негативних імуноскомпрометованих пацієн-
тів порівняно з ВІЛ-інфікованими у зв’язку з нижчим навантаженням 
P. jirovecii [73, 74].

Останнім часом дедалі вагомішу роль в ідентифікації P. jirovecii віді-
грають ПЛР у реальному часі та визначення концентрації (1,3)-β-D-глю-
кану (табл. 10.7). ПЛР є важливим додатковим діагностичним методом, 
особливо в пацієнтів, не інфікованих ВІЛ, і може підвищити інформатив-
ність мікроскопії мазка респіраторного матеріалу приблизно на 7 % [75]. 
Цей метод дає змогу виявляти дуже низькі навантаження P. jirovecii, що 
можна розглядати як колонізацію [60].

Високочутливим (≥ 90 %) методом ідентифікації P. jirovecii є вияв-
лення в сироватці крові полісахариду (1,3)-β-D-глюкану, присутнього в 
клітинній стінці більшості грибів [76, 77]. Цей маркер характеризується 
високою прогностичною цінністю та допомагає виключити діагноз ПП 
у пацієнтів із негативним результатом тесту [78]. Водночас його специ-
фічність не перевищує 70 % [79], і тому результат може бути позитивним 
при інших грибкових патогенах, які нерідко спричиняють респіраторні 
інфекції при імунодефіцитах. У зв’язку з цим отримання позитивних 
результатів тесту потребує застосування інших методів верифікації 
P. jirovecii. Встановлено, що концентрації (1,3)-β-D-глюкану дають змогу 
диференціювати ПП із колонізацією цим збудником дихальних шляхів. 
Рівень маркера у хворих на пневмонію становить > 100 пг/мл, а при 
колонізації – < 90 пг/мл [80].

На думку A. Alanio та співавторів [73, 74], для ідентифікації P. jirovecii 
краще використовувати комбінацію різних методів, зокрема мікроско-
пію (імунофлюоресценцію чи звичайне фарбування) та ПЛР. Дійсно, 
висока чутливість методу зазвичай супроводжується низькою спе-
цифічністю, й навпаки. Тому об’єднання декількох тестів дасть змогу
з упевненістю виключити діагноз ПП, якщо кожен із них буде нега-
тивним, а також підтвердити, якщо більш ніж один із них буде пози-
тивним [31].



394 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

Таблиця 10.7. Методи виявлення P. jirovecii [60]
Діагностичні 

методи Матеріал За та проти Коментар

Імунофлюорес-
центна 
мікроскопія; 
традиційне 
фарбування

Рідина БАЛ, 
індуковане 
мокротиння

За: традиційне фарбування 
всюди наявне й доступне, 
імунофлюоресценція має 
перевагу над фарбуванням 
Проти: варіабельна 
чутливість (55-90 %) 
для фарбування (залежить 
від матеріалу, специфічності 
фарбування, досвіду 
лабораторії); 
менш чутливе 
у ВІЛ-негативних пацієнтів 
з імунодефіцитом (менша 
кількість клітин збудника 
та більша кількість запальних 
клітин у рідині БАЛ); 
можливі псевдонегативні 
результати

БАЛ має перевагу 
завдяки вищій 
діагностичній цінності 
порівняно 
з мокротинням; 
різні методи 
фарбування мають 
зіставну ефективність 
(наприклад, 
калькофтор білий, 
кресил фіолетовий, 
за Гоморі – Грокоттом 
метамін срібний, 
толуїдиновий синій, 
фарбування 
за Папаніколау)

ПЛР Рідина БАЛ, 
індуковане 
мокротиння

За: чутливість ПЛР вища 
за таку мікроскопії 
(традиційне фарбування 
й імунофлюоресценція); 
кількісна ПЛР рідини БАЛ 
[46, 72, 73]: 
чутливість – 94-99 %, 
специфічність – 89-91 % 
Проти: можливий 
псевдопозитивний результат 
(контамінація/колонізація); 
не існує валідованого 
клінічного порогу

Поріг: 8 копій 
у 5 мкл (площа 
під кривою ROC – 
0,92) [46];
генотипування 
з використанням 
маркера 
мультилокусної 
послідовності 
для епідеміологічних 
досліджень

(1,3)-β-D-
глюкан

Рідина БАЛ, 
індуковане 
мокротиння

За: високе предикторне 
значення; 
корисно для виключення ПП; 
корисно для підтвердження 
ПП, коли неможлива 
бронхоскопія 
Проти: неспецифічний 
при використанні 
стандартних порогових 
значень (парафунгальний 
маркер);
позитивний результат 
потребує проведення 
додаткових тестів;
недоступний у багатьох 
клініках

Метааналіз 
і систематичний огляд 
[47, 49]:
узагальнена 
чутливість – 95-96 % 
і специфічність – 
84-86 %; 
власний досвід 
свідчить, що рівень 
(1,3)-β-D-глюкану 
в пацієнтів із ПП 
становить > 500, 
навіть > 1000 пг/мл,
тобто значно вище, 
ніж порогове 
значення 80 мг/мл
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Морфофункціональні порушення
Розвиток ПП призводить до виникнення різноманітних функціональ-

них і морфологічних змін [57]. Яскравою ознакою хвороби є гіпоксемія. 
PaO2 в артеріальній крові при диханні атмосферним повітрям може па-
дати до ≤ 70 мм рт. ст. Окрім того, відзначається різке зниження наси-
чення киснем капілярної крові (табл. 10.5). При дослідженні функції 
зовнішнього дихання виявляють помірне зниження життєвої ємності 
та загальної ємності легень, але найбільш постійним та інформативним 
є зниження показника DLCO. Чутливість методу визначення DLCO до-
сягає 89 % [81].

За даними Ю. Р. Зюзі та співавторів [82], при макроскопічному 
дослідженні в разі ПП легені мають еластичну, резиноподібну щільність, 
сірувато-червоний або сірувато-фіолетовий колір, безповітряні, з глад-
кою блискучою поверхнею на розрізі. При натисканні з поверхні розрізу 
рясно стікають слизові маси пінистого виду з геморагічним відтінком. 
При зворотному розвитку ПП буває досить добре видно інтерстицій 
у вигляді сірувато-білуватих, дещо потовщених прошарків із ділянками 
карніфікації.

Типова морфологічна картина ПП у вигляді гомогенного пінистого ео-
зинофільного ексудату, що містить цисти з дочірніми формами, спосте-
рігається в набряковій стадії захворювання, котра триває в середньому 
7-10 днів. Складніша для морфологічної діагностики ПП в ателектатич-
ній стадії, що розвивається далі впродовж 1-4 тижнів. Вона характери-
зується приєднанням запальної інфільтрації інтерстицію з можливим 
подальшим руйнуванням альвеолярних перетинок. Такі зміни трапля-
ються зазвичай у разі рецидивного перебігу захворювання. Подеколи 
констатується формування порожнин розпаду, стінки котрих представ-
лені еозинофільними масами, ідентичними за морфологічною та гісто-
бактеріоскопічною картинами вмісту альвеол. У процесі утворення біл-
кових мас у стінках порожнин можуть формуватися дрібні кальцинати, 
що мікроскопічно помилково можна прийняти за казеозно-некротичні 
вогнища при туберкульозі [82].

Найбільші труднощі в морфологічній верифікації ПП виникають 
у разі зворотного розвитку процесу, в так званій емфізематозній стадії, 
тривалість якої досить варіабельна. Вона характеризується формуван-
ням фіброзно-кістозних змін, які нагадують фіброзувальний альвеоліт, 
облітерацією бронхіол, чергуванням ателектатичних ділянок з емфізе-
матозно розширеними альвеолами. При розвитку склеротичних змін 
мікро скопічна картина в легенях буває схожою не лише на карніфіку-
вальну бактеріальну пневмонію, але й на перифокальні ексудативні 
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явища при туберкульозі й інтерстиційний фіброз унаслідок ураження 
ЦМВ. Виявлення дрібних скупчень пневмоцист в ексудаті, що утворю-
ється, при імуногістохімічній реакції із застосуванням моноклональних 
антитіл Мonoclonal Mouse Anti-Pneumocystis Jirovecii дає змогу диферен-
ціювати ПП з іншими інфекційними процесами [82].

Радіологічна діагностика
Рентгенографія грудної клітки зазвичай є первинним візуальним 

дослідженням, яке виконується в пацієнтів із підозрою на пневмонію 
(табл. 10.5). Проте в третини інфікованих пацієнтів виявляють нормаль-
ну рентгенологічну картину, а в решти – неспецифічні зміни з наявністю 
двобічних і переважно симетричних інтерстиційних інфільтратів [83-85].

У перші 7-10 днів хвороби в 75 % пацієнтів спостерігається посилен-
ня судинного малюнку, найвираженіше в ділянці коренів легень. На-
далі за відсутності специфічного лікування відбувається погіршення 
рентгенологічної картини у вигляді виникнення дифузних білатераль-
них прикореневих інтерстиційних інфільтратів, часто в нижньобазаль-
них відділах легень, які розповсюджуються від коренів до периферії 
(симптом «матового скла») [86]. Крім того, можуть визначатися диско-
подібні ателектази, дисемінація, верхньочасткові інфільтрати, а також 
кісти та порожнини, що імітують туберкульоз і були, котрі передують 
пневмотораксу [87].

КТВРЗ є оптимальним радіологічним дослідженням, яке слід вико-
ристовувати на ранніх стадіях захворювання, особливо в пацієнтів із 
нормальними чи майже нормальними рентгенографічними даними, 
коли клінічна ситуація дає підстави запідозрити ПП [88]. Чутливість 
і специфічність КТ у хворих на ПП становить 100 та 83 % відповідно 
[89]. Зниження прозорості легеневої тканини за типом «матового скла» 
є розповсюдженим КТ-патерном ПП, причому він може варіювати від 
мозаїчного до дифузного (табл. 10.6). Менш розповсюджені ознаки ПП 
включають вузлики (до 10 мм), консолідацію, плевральний випіт, а та-
кож кістозні/порожнинні ураження з ризиком виникнення спонтанного 
пневмотораксу.

Отже, діагностика ПП, особливо в країнах, які розвиваються, є досить 
складною. Про це дуже наочно свідчать дані дослідження, проведеного в 
Південно-Африканській Республіці, в якому показано, що у 89 % випад-
ків ПП було встановлено лише під час аутопсії [90]. Клінічні прояви ПП 
неспецифічні: у ВІЛ-інфікованих вони зазвичай легкі чи помірні, а в осіб 
з іншими імунодефіцитами – тяжчі [31]. Рентгенологічні ознаки здебіль-
шого теж неспецифічні, але в поєднанні з факторами ризику дають змогу 
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запідозрити наявність ПП та розпочати специфічну терапію. Поява су-
часних високоінформативних методів (ПЛР у реальному часі та визна-
чення (1-3)-β-D-глюкану) підвищує ефективність етіологічної діагнос-
тики цього захворювання, хоча мікроскопічна ідентифікація P.  jirovecii 
в респіраторних зразках залишається золотим стандартом.

Лікування
Терапія хворих на ПП асоційована зі значними труднощами, оскільки 

на її ефективність впливають тяжкість перебігу захворювання, чинни-
ки виникнення імунодефіциту, супутня патологія та зростання резис-
тентності P. jirovecii до протимікробних засобів. У зв’язку з цим частота 
несприятливих результатів лікування досить значна. При цьому рівень 
смертності особливо високий серед ВІЛ-негативних імуноскомпроме-
тованих пацієнтів, тоді як ВІЛ-інфіковані мають кращу виживаність 
(від 86 до 92 %) [37].

Лікування може бути розпочате навіть до остаточного підтверджен-
ня діагнозу, оскільки цисти збудника зберігаються в легенях протягом 
кількох тижнів [60]. Незважаючи на те що P. jirovecii належить до царства 
грибів, він не містить у клітинній стінці ергостерин, тому протигрибкові 
препарати при ПП не використовуються [31]. Центральне місце серед те-
рапевтичних засобів у цих пацієнтів посідає TMP/SMX (ко-тримоксазол) – 
комбінований антибіотик, до складу котрого входять сульфаніламідний 
препарат сульфаметоксазол та інгібітор дифолатредуктази триметоприм 
(табл. 10.8).

Механізм дії зумовлений подвійним блокувальним впливом на мета-
болізм бактерій, найпростіших і пневмоцист. На практиці синергізм 
складових препарату виявлявся лише in vitro, а клінічно – майже ні, тому 
активність антибіотика розраховують переважно за триметопримом. 
Співвідношення складових препарату становить 1:5 (одна таблетка/
ампула містить 80 мг триметоприму та 400 мг сульфаметоксазолу; існу-
ють також таблетки подвійної сили – 160 мг триметоприму та 800  мг 
сульфаметоксазолу). Ко-тримоксазол є препаратом вибору (засобом 
першого ряду) при ПП, має таку саму ефективність, як парентеральний 
пентамідин, і більшу, ніж інші схеми лікування [7]. Антибіотик при-
значають із розрахунку за триметопримом по 15-20 мг/кг маси тіла 
на  добу в 3-4 прийоми протягом 3 тижнів. У пацієнтів із легкими/
середньотяжкими формами ПП застосовується пероральна амбулаторна 
терапія TMP/SMX, дозування котрого має бути скореговане з огляду 
на функцію нирок. У тяжчих випадках використовується внутрішньо-
венна форма препарату (табл. 10.8).
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Клінічне погіршення в процесі лікування TMP/SMX може виникну-
ти впродовж перших 4-8 днів [60]. Важливо, що це погіршення часто 
спостерігалося у ВІЛ-інфікованих в епоху до запровадження ВААРТ. 

Таблиця 10.8. Схеми лікування хворих на ПП [60]
Режим 

лікування
Шляхи 

введення Доза Тривалість Коментар

Препарат вибору
TMP/SMX В/в, per os TMP 15-20 мг 

і SMX 75-100 мг/кг 
у 3-4 прийоми

21 день Легка/середньотяжка 
ПП: per os у 3 прийоми. 

Середньотяжка/тяжка 
ПП: спочатку в/в, після 
покращення – per os

Альтернативні засоби
Дапсон + 
TMP/SMX

Рer os Дапсон 100 мг + 
TMP 15 мг/кг/
день у 3 прийоми

21 день Показання для легкої/
середньотяжкої ПП

Кліндаміцин + 
примаквін

В/в, per os Кліндаміцин 
(в/в 600 мг кожні 
6-8 годин або 
per os 450 мг 
кожні 6-8 годин + 
примаквін 30 мг
1 раз на добу

21 день Показання для будь-
якої тяжкості ПП. 
У разі легкої/
середньотяжкої ПП 
кліндаміцин уводиться 
per os

Атоваквон Рer os 750 мг 2 рази 
на добу 
під час їди

21 день Показання для легкої/
середньотяжкої ПП

Пентамідин В/в 4 мг/кг 1 раз 
на добу

21 день Показання 
для середньотяжкої/
тяжкої ПП. 
Доза може бути 
зменшена до 3 мг/кг 
1 раз на день у разі 
токсичності препарату

Капсофунгін 
(самостійно 
чи з TMP/SMX)

В/в 70 мг у першу 
добу, а потім 
50 мг щодня

21 день Терапія другої лінії

Додаткова терапія
Преднізон Рer os 1-5-й день: 

40 мг 2 рази 
на добу; 
6-10-й день: 
40 мг на добу; 
11-21-й день: 
20 мг на добу

21 день Показання 
для середньотяжкої/
тяжкої ПП, якщо 
PaO2 < 70 мм рт. ст.
при диханні 
кімнатним повітрям; 
альвеолярно-
артеріальний градієнт 
≥ 35 мм рт. ст.
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Погіршення зазвичай не вказує ані на запальний синдром відновлення 
імунної системи, ані на невдачу терапії. Імовірно, це пов’язано із запаль-
ною відповіддю, спричиненою лізисом мікроорганізмів у легенях, які 
зумовлені протимікробними препаратами [91]. Якщо через 8 днів ліку-
вання TMP/SMX клінічного покращення не відбувається чи виникають 
серйозні побічні ефекти, слід перейти на альтернативні схеми терапії 
(табл. 10.8). Відсутність позитивної відповіді на ко-тримоксазол може 
бути пов’язана також із резистентністю P. jirovecii до цього й інших АБП. 
Ця проблема існує вже понад 10 років, але визначити масштаб її поки що 
важко через обмеження традиційних мікробіологічних підходів. Полі-
морфізм у генах збудника, на котрі націлена протимікробна терапія, 
дедалі частіше визнається причиною резистентності P. jirovecii. За до-
помогою прямих молекулярних методів діагностики виявляють мутації 
в  дигідрофолатредуктазі та дигідроптероатсинтетазі, що визначають 
стійкість до TMP/SMX, а мутація A144V у цитохромі b пов’язана зі стій-
кістю до атоваквону [92-95].

Широке використання ко-тримоксазолу обмежують досить часті сер-
йозні побічні ефекти: шкірний висип, лихоманка, шлунково-кишкові 
розлади, цитопенія, пригнічення кісткового мозку, електролітні розлади 
(гіперкаліємія), гепатотоксичність, інтерстиційний нефрит, асептичний 
менінгіт, анафілаксія, ниркова недостатність і панкреатит. Вони виника-
ють навіть у разі використання терапевтичних доз TMP/SMX і потребу-
ють відміни препарату та застосування засобів другого ряду [96].

За легкого/середньотяжкого перебігу ПП альтернативні схеми (пре-
парати другого ряду) включають дапсон + TMP/SMX, примахін (тільки 
перорально) + кліндаміцин (внутрішньовенно) та суспензію атоваквону, 
хоча останній менш ефективний, аніж TMP/SMX [97]. Терапія при серед-
ньотяжкій/тяжкій формі захворювання включає внутрішньовенне вве-
дення пентамідину чи кліндаміцину/примахіну, причому комбінація кра-
ще переноситься, хоча вона й менш ефективна [97]. Препарати другого 
ряду також нерідко зумовлюють побічні реакції. Так, дапсон може спри-
чиняти метгемоглобінемію та гемолітичну анемію в сприйнятливих осіб, 
тому пацієнтів слід обстежувати на предмет дефіциту глюкозо-6-фос-
фатдегідрогенази перед його застосуванням. Окрім того, препарат може 
призводити до виникнення потенційно фатального ідіосинкратичного 
синдрому гіперчутливості, проявом якого можуть бути шкірний висип, 
еозинофілія й дисфункція основних органів. Також імовірними є десква-
мація епітелію, нейтропенія, анемія, агранулоцитоз, шлунково-кишкові 
розлади, інтерстиційний нефрит і гепатит [98]. Атоваквон зазвичай 
добре переноситься та, ймовірно, має таку саму ефективність, як й інші 
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препарати другого ряду, хоча його застосування може бути обмежене 
вищими витратами на ліки. Загальні побічні ефекти включають висип
і шлунково-кишкові розлади. Абсорбція атоваквону покращується 
завдя ки наявності жирної їжі в кишківнику. Основним обмеженням 
засто сування пентамідину є висока частота токсичних побічних ефектів, 
у тому числі гострої ниркової недостатності, гіпотензії та гіпоглікемії.

Додатково до протимікробної терапії застосовують КС (табл. 10.8), 
які насамперед мають доведену користь у ВІЛ-інфікованих пацієнтів 
із середньотяжкою/тяжкою формою ПП. Лікування КС доцільно розпо-
чинати впродовж перших 72 годин після початку специфічної терапії. 
Метааналіз використання цих засобів показав зниження смертності 
в таких хворих, особливо на ранній стадії захворювання [99]. Роль 
КС у лікуванні ВІЛ-негативних імуноскомпрометованих пацієнтів не до 
кінця з’ясована.

Дуже важливо в разі виникнення ПП, що розвинулася на тлі раніше 
не діагностованої ВІЛ-інфекції, якомога скоріше розпочинати ВААРТ. 
У великому багатоцентровому дослідженні (ACTG A5164) встановле-
но, що негайне застосування антиретровірусних препаратів сприя-
ло повільнішому прогресуванню СНІД і зменшенню смертності без 
зростання частоти побічних ефектів або втрати вірусологічної відпові-
ді порівняно з відтермінованим початком терапії [100].

У лікуванні ПП слід також використовувати інші патогенетичні 
та симптоматичні засоби, що спрямовані на нівелювання дії чинників 
імуно дефіциту, боротьбу з ускладненнями та супутніми захворюван-
нями.

Отже, ПП нині перебуває на перехідній стадії з істотними епідеміо-
логічними відмінностями в різних регіонах і країнах. Широке викорис-
тання ВААРТ сприяло значному зниженню захворюваності на ПП се-
ред ВІЛ-інфікованих пацієнтів, тоді як прогрес у медицині призводить 
до зростання числа випадків у ВІЛ-негативних імуноскомпрометованих 
осіб. Тому лікарі повинні знати, що ПП є важливим інфекційним усклад-
ненням у онкогематологічних і посттрансплантаційних пацієнтів, у тому 
числі після пересадки внутрішніх органів або алогенних і автологічних 
стовбурових клітин, а також у хворих, які одержують протягом три-
валого часу імунодепресанти у зв’язку з автоімунним захворюванням. 
Зважаючи на швидкий перебіг ПП у ВІЛ-негативних імуноскомпроме-
тованих осіб, рання діагностика та терапія гострої інфекції мають 
вирішальне значення в досягненні позитивних результатів лікування 
цієї категорії хворих. Не менше значення мають своєчасне виявлен-
ня та початок ВААРТ у ВІЛ-інфікованих. Завдяки використанню ПЛР 
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у реальному часі та визначення (1,3)-β-D-глюкану, діагностика ПП є 
відносно прос тою, а комбіноване тестування зводить нанівець необхід-
ність відбору інвазивних проб. Сьогодні молекулярна діагностика дає 
можливість ідентифікувати генетичні маркери стійкості P. jirovecii, хоча 
вплив її на клінічний результат іще остаточно не з’ясований. Розроблен-
ня правил клінічного прогнозування, якщо вони включають мікологічну 
діагностику, може забезпечити індивідуальне ведення пацієнтів, у якому 
важливим моментом, безумовно, є профілактика ПП, що дає змогу зни-
зити захворюваність і смертність унаслідок цієї недуги.
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АСПІРАЦІЙНИЙ СИНДРОМ 
ТА АСПІРАЦІЙНА НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ

Термін «аспірація» охоплює різні респіраторні синдроми, і багато 
захворювань можуть призводити до аспірації. Вдихання чужорідно-
го тіла й аспірація інфекційних або неінфекційних виділень із рото-
глотки та шлунка – це події, що можуть спричинити розвиток леге-
невих симптомів [1]. Точна та своєчасна діагностика аспіраційного 
синдрому потребує ретельного збору анамнезу й фізикального обсте-
ження, оскільки відсутні високочутливі та специфічні діагностичні 
тести.

Аспірація є звичайним явищем і майже в половини дорослих вини-
кає під час сну. У здорових осіб аспірація невеликої кількості секрету 
(мікроаспірація), що містить мікроорганізми, котрі колонізують рот 
і носоглотку, рідко завершується клінічно значущою легеневою інфек-
цією [2]. Це пов’язано з наявністю на всіх рівнях дихальної си стеми 
захисних механізмів – анатомічні особливості, функціональний каш-
льовий і блювотний рефлекси, мукоциліарна система очищення та гу-
моральний і клітинний імунітети (антибактеріальні та протизапальні 
властивості секреторних імуноглобулінів й альвеолярних макрофа-
гів). Усі вони забезпечують ефективну елімінацію інфікованого секре-
ту з нижніх дихальних шляхів [3]. Водночас порушення будь-якого з 
цих захисних бар’єрів може призводити до виникнення аспіраційного 
синдрому.

Виділяють декілька типів аспіраційних синдромів, до котрих на-
лежать: аспірація кислого вмісту шлунка, що зумовлює хімічний 
пневмоніт; аспірація секрету ротоглотки, що містить бактеріальні 
збудники, здатні спричиняти АП; аспірація олії (мінеральної чи рос-
линної), що призводить до екзогенної ліпоїдної пневмонії; аспірація 
чужорідного тіла, що може зумовлювати виникнення гострої респі-
раторної ситуації та подеколи бактеріальну пневмонію. Патофізіоло-
гія, клінічні прояви, лікування й ускладнення кожного з цих  типів 
мають як багато спільного, так і свої особливості [4]. Серед відзначе-
них синдромів найчастішими й найвагомішими є аспіраційний (хі-
мічний) пневмоніт та АП (рис. 11.1), основні відмінності котрих наве-
дено в таблиці 11.1 [1].
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Дуже важливо, що клінічний перебіг аспіраційного пневмоніту й АП 
варіює від легкого, коли хворого є можливість спостерігати та лікувати 
в амбулаторних умовах, до критичного стану з ознаками й симптомами 
септичного шоку та/або ДН, що потребує негайного лікування у ВІТ.

11.1. АСПІРАЦІЙНИЙ ПНЕВМОНІТ
Це гостре хімічне пошкодження легень, спричинене аспірацією кис-

лого вмісту шлунка з pH < 2,5 та об’ємом ≥ 0,3 мл/кг маси тіла (20-25 мл 
у дорослих) [1, 5]. Причому що більші кислотність і об’єм аспірата, то 
тяжче протікає цей синдром, а ймовірність летального наслідку підви-
щується. Аспіраційний пневмоніт виникає приблизно в 10 % пацієнтів, 
яких госпіталізували після передозування психотропними лікарськими 
засобами [6]. Він також є визнаним ускладненням загальної анестезії, що 
розвивається в 1 випадку на 3000 операцій, у яких застосовується нар-
коз. На частку аспіраційного пневмоніту припадають 10-30 % усіх смер-
тей, пов’язаних з анестезією [7, 8].

Аспіраційний пневмоніт іще називається синдромом Мендельсона на 
честь фахівця, котрий у 1946 р. описав виникнення цього патологічного 
процесу в пацієнток, які отримували загальний наркоз під час акушер-
ських операцій [9]. У дослідженні C. L. Mendelson [9] встановив важли-
вість соляної кислоти в патогенезі аспіраційного пневмоніту після того, 
як увів кислий уміст шлунка в легені кроликів; це призвело до тяжко-
го ураження, подібного тому, що спричиняє соляна кислота. Пізніше 
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Рис. 11.1. Аспіраційний пневмоніт та аспіраційна пневмонія



411

РОЗДІЛ ХI

J. R. Teabeaut [10] було показано, що нейтралізація pH умісту шлунка 
до аспірації зумовлює мінімальне ушкодження легень. В експеримен-
тальних дослідженнях встановлено, що тяжкість ураження легень знач-
но зростає зі збільшенням об’єму аспірата та зниженням його рН [11, 12]. 
Проте шлунок містить безліч інших речовин, окрім кислоти. Аспірація 
твердих часток їжі зі шлунка може спричинити серйозне ушкодження 
легень, навіть якщо pH аспірата > 2,5 [13, 14].

Таблиця 11.1. Основні відмінності аспіраційного пневмоніту від АП [1]
Ознаки Аспіраційний пневмоніт Аспіраційна пневмонія

Механізм Аспірація стерильного 
вмісту шлунка

Аспірація колонізованого 
ротоглоткового матеріалу

Патофізіологічний процес Гостре ураження легень 
кислими та твердими 
частками шлункового 
матеріалу

Гостра легенева запальна 
відповідь 
на бактеріальний збудник

Виявлення бактеріального 
патогену

Вміст шлунка спочатку 
стерильний, а потім 
можливе інфікування 
бактеріальними 
збудниками

Грампозитивні коки, 
грамнегативні палички 
та рідко анаеробні бактерії

Головні фактори ризику Помітно пригнічений 
рівень свідомості

Дисфагія та шлункові 
розлади

Вікова група уражених Будь-яка, але частіше 
молоді люди

Зазвичай люди похилого 
віку

Аспіраційна подія Можуть бути свідки Зазвичай без свідків
Типові прояви Пацієнти, в яких в анамнезі 

є пригнічення рівня 
свідомості та виникають 
легеневі інфільтрати й 
респіраторні симптоми

Пацієнти з підтвердженою 
дисфагією, в яких 
з’являються клінічні 
ознаки пневмонії та 
розвиваються інфільтрати 
в залежних сегментах 
легень

Клінічні симптоми Немає чи виникають 
кашель, тахіпное, 
кров’янисте чи пінисте 
мокротиння, ГРДС, 
що може розвинутися 
протягом 2-5 годин після 
аспірації

Тахіпное, кашель та інші 
клінічні прояви пневмонії

Факторами ризику синдрому Мендельсона є: змінений рівень свідо-
мості, наявність судом, травма голови, захворювання центральної нер-
вової системи (інсульт, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона та ін.), 
дисфагія, наркотична інтоксикація внаслідок передозування тощо. 
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Цей патологічний процес характеризується двофазною бронхолегене-
вою реакцією: виникненням обструкції бронхів і розвитком запалення 
з гострим ушкодженням легеневої тканини [15].

Фаза обструкції бронхів стрімко наростає, клінічна маніфестація ви-
никає вже в перші хвилини після аспірації. До бронхообструкції призво-
дять: а) великий об’єм аспірата чи наявність у ньому великих твердих час-
ток їжі; б) бронхоспазм (іноді ларингоспазм) через механічне подразнення 
рефлексогенних зон; в) набряк слизової оболонки трахеї та бронхів. У ре-
зультаті виникає гостра ДН із наростанням гіпоксемії та гіперкапнії [16].

Фаза запалення та гострого ушкодження легеневої тканини розви-
вається протягом перших 4-6 годин. Причинами її розвитку є: хімічні 
опіки трахеобронхіального дерева та респіраторних відділів легень; за-
пальна реакція з набряком та інфільтрацією ушкоджених ділянок ней-
трофілами й вивільненням значної кількості прозапальних медіаторів 
(TNF, IL-8 та ін.), молекул адгезії та ферментів, продуктів циклоокси-
генази й ліпооксигенази, а також активних форм кисню; руйнування 
альвеолярного сурфактанта з виникненням ателектазів легень і альвео-
лярних крововиливів [17-21].

Оскільки соляна кислота шлунка за нормальних умов робить його 
стерильним, бактеріальна інфекція не відіграє важливої ролі на ранніх 
стадіях аспіраційного пневмоніту. Вона може ускладнювати перебіг цьо-
го патологічного процесу в пізніші терміни. Контамінація вмісту шлун-
ка потенційно патогенними мікроорганізмами спричиняє підвищення 
рівня рН унаслідок використання антацидів, антагоністів Н2-рецепто-
рів гістаміну або інгібіторів протонної помпи [22, 23]. Крім того, може 
відзначатися колонізація шлунка грамнегативними бактеріями в паці-
єнтів, які отримують ентеральне харчування, а також із гастропарезом 
або непрохідністю тонкої кишки [24-26]. За цих обставин запалення в 
легенях, імовірно, є результатом як бактеріальної інфекції, так і запаль-
ної відповіді на тверді частки шлункового вмісту.

У пацієнтів з аспіраційним пульмонітом відбувається гострий або 
навіть стрімкий розвиток ушкодження легень із драматичними ознака-
ми та симптомами. Основними клінічними проявами ураження є: при-
скорене дихання, задишка, підвищення температури тіла, тахікардія, 
сильний кашель із виділенням рожевого чи пінистого мокротиння, сухі 
та вологі хрипи, ціаноз, набряк легень, гіпотензія та гіпоксемія. Ці озна-
ки можуть зникнути мимовільно, зазвичай протягом кількох днів, або 
швидко прогресувати, призводячи до розвитку тяжкого ГРДС і смерті 
[27]. Проте якщо обструкцію дихальних шляхів вдається зменшити чи 
ліквідувати, то настає стабілізація стану хворого з менш вираженою 
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клінічною симптоматикою. Слід зауважити, що в багатьох пацієнтів мо-
жуть спостерігатися тільки кашель і хрипи в легенях або лише артері-
альна десатурація з радіологічними ознаками аспірації (так звана тиха 
аспірація). M. A. Warner і співавтори [28] встановили, що серед 67 паці-
єнтів, які перенесли аспірацію під час загальної анестезії, 63 % не мали 
симптомів. Із 25 хворих, які мали симптоми аспірації, 13 потребували 
проведення ШВЛ упродовж ≥ 6 годин, а 4 – померли.

Діагностика аспіраційного пульмоніту включає, крім загального 
й біохімічного аналізів крові, пульсоксиметрію та дослідження газів ар-
теріальної крові, а також рентгенологічне й ультразвукове обстеження. 
Результати аналізу газів артеріальної крові здебільшого демонструють 
розвиток гострої гіпоксемії з нормальним або низьким PaCO2.

Рентгенологічна картина в легенях у пацієнтів із хімічним пневмо-
нітом характеризується наявністю інфільтратів, переважно альвеоляр-
ного (інтерстиційного) типу, в одній чи обох нижніх частках або ди-
фузним ураженням, зумовленим набряком легень. Зменшення об’єму 
в будь-якій частці легені дає підстави припустити розвиток обтурації 
бронха (наприклад, потрапляння в просвіт бронха частки їжі або інших 
чужорідних тіл).

Ускладнення аспіраційного пневмоніту включають гостру ДН, ГРДС і 
бактеріальну пневмонію [29].

У багатьох хворих, у яких виник аспіраційний пневмоніт, симптоми ре-
гресують протягом 24-48 годин, отож є потреба в застосуванні лише під-
тримувальної симптоматичної терапії без призначення антибіотиків [30].

Водночас у разі тяжкого перебігу синдрому Мендельсона необхідно 
проводити невідкладні лікувальні заходи, що мають включати інтуба-
цію трахеї й аспірацію трахеобронхіального вмісту, перехід на венти-
ляцію 100 % киснем, застосування бронходилататорів і виконання са-
наційної фібробронхоскопії. Промивання трахеобронхіального дерева 
як 0,9 % розчином NaCl, так і лужними розчинами бікарбонату натрію 
наосліп (без бронхоскопа) несе в собі суттєві ризики, тож у авторитет-
них виданнях не рекомендується. У разі використання фізіологічного 
розчину виникає ризик проштовхування кислотного вмісту шлунка в 
дистальні відділи бронхіального дерева, що призводить до збільшення 
площі ураження. При використанні лужних розчинів виникає ризик 
термічних опіків бронхів, зумовлений екзотермічною реакцією між бі-
карбонатом натрію та соляною кислотою.

КС десятиліттями застосовували в лікуванні хворих на аспірацій-
ний пневмоніт [31]. Однак існують обмежені дані про їх позитивну роль 
у  цього контингенту. У проспективному плацебо-контрольованому 
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дослідженні M. Sukumaran і співавтори [32] виявили, що покращення 
стану в пацієнтів з аспіраційним пневмонітом швидше відбувалося при 
застосуванні КС, аніж плацебо. Проте пацієнти, котрі використовува-
ли ці протизапальні засоби, довше перебували у ВІТ, і між двома гру-
пами не було значних відмінностей у частоті розвитку ускладнень або 
кінцевих результатах лікування [32, 33]. Натомість у дослідженні «випа-
док – контроль» J. E. Wolfe та співавтори [34] виявили, що АП, спричи-
нена грамнегативними бактеріями, частіше траплялася в пацієнтів, які 
отримували КС, аніж у тих, хто їх не використовував. У дослідженнях 
на тваринах також не встановили позитивного впливу КС на функцію 
легень, альвеолярно-капілярну проникність або наслідок аспірації со-
ляної кислоти [35, 36]. Крім того, ще у двох багатоцентрових рандомізо-
ваних контрольованих дослідженнях, проведених G. R. Bernard і співав-
торами [37] й R. C. Bone та співавторами [38], не встановлено переваги 
призначення високих доз КС у пацієнтів з аспіраційним пневмонітом, 
який ускладнився ГРДС. Тому автори дійшли висновку про недоціль-
ність застосування цих засобів.

Лікувальні заходи при ГРДС унаслідок аспірації мають бути сфо-
кусовані передусім на проведенні легеневопротективної вентиляції 
(з достатнім рівнем ПТНВ і помірними величинами ДО). За тривалого 
бронхоспазму й підвищеного резистивного опору дихальних шляхів 
потрібно продовжити застосування бронходилататорів. Слід також ви-
рішити питання щодо проведення бронхоскопії (якщо вона не була про-
ведена до цього).

Існують вагомі докази того, що в перші години після аспірації шлун-
кового вмісту бактеріальна інфекція в ушкоджених ділянках легень за-
звичай не розвивається [4]. У більшості випадків при аспірації помірних 
об’ємів шлункового вмісту й за помірної тяжкості аспіраційного син-
дрому інфекції легеневої тканини не виникає й у відстроченому періоді. 
У таких випадках ані профілактичне, ані лікувальне застосування анти-
біотиків не показано. Проте за масивної аспірації, коли явища уражен-
ня легень не минають протягом 48 годин, у разі виникнення тяжкого 
синдрому Мендельсона, як і при ГРДС будь-якої іншої етіології, ризик 
розвитку пневмонії підвищується. У таких випадках питання про не-
обхідність внутрішньовенної антибіотикопрофілактики залишається 
відкритим і може визначатися індивідуально (оскільки докази ефек-
тивності антибіотикопрофілактики, навіть за масивної аспірації, дуже 
обмежені й неоднозначні). Показаннями до застосування антибіотиків 
у  хворих на аспіраційний пневмоніт є: збереження симптомів ураження 
легень понад 48 годин після аспірації; непрохідність тонкого кишківника 
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чи застосування антацидів або антисекреторних лікарських засобів; 
тяжкі захворювання ротової порожнини, гнилісне мокротиння чи алко-
голізм [4].

11.2. АСПІРАЦІЙНА НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ
Це гостре ураження легень, зумовлене аспірацією великого об’єму 

(макроаспірацією) контамінованого вмісту ротоглотки чи шлунка з на-
ступним розвитком інфекційного процесу в паренхімі легень [39, 40].

Встановлено, що розповсюдженість АНП у США становить 5-15 % від 
усіх випадків НП, тобто щорічно на АНП хворіють від 300 до 600 тисяч 
населення цієї країни [4]. У ретроспективному дослідженні M.  J. Lanspa 
та співавторів [41] показано, що при АНП порівняно зі звичайною бак-
теріальною НП частішими були: 30-денна смертність (19 % проти 4,2 %; 
p < 0,0001), порушення свідомості (12,7 % проти 5,1 %; p < 0,0001), госпіта-
лізація в стаціонар (98,8 % проти 57,8 %; p < 0,0001), необхідність лікуван-
ня у ВІТ (37,1 % проти 14,2 %; p < 0,0001) і супутні захворювання за Чарль-
соном (3 проти 1; p < 0,0001). На підставі отриманих результатів автори 
дійшли висновку, що АНП має тяжчий перебіг і виникає переважно в осіб 
похилого та старечого віку, воднораз у пацієнтів із цією патологією спо-
стерігаються значно більше коморбідних захворювань і вища смертність, 
аніж у разі НП, навіть після поправки на вік і супутню патологію.

У дослідженні за участю пацієнтів із пневмонією віком понад 80 ро-
ків особи з аспірацією мали вищу смертність, рівень натрію в сироватці 
та гіршу функцію нирок, аніж особи без аспірації [42]. Вища смертність 
при АП порівняно з іншими формами НП (29,4 % проти 11,6 %) відзначе-
на й у дослідженні P. K. Lindenauer і співавторів [43]. У ході опитування 
понад 1 млн пацієнтів у більш ніж 4200 лікарнях було встановлено, що 
макроаспірація спостерігалася в 4-26 % усіх випадків пневмонії.

Патогенез АП є досить складним. Одна з гіпотез стосовно механізму 
виникнення цієї недуги передбачає вплив аспірата на мікробіоту легень, 
що призводить до її змін (дисбіозу) та порушення легеневого захисту. 
Макроаспірація (рис. 11.2), особливо в пацієнтів із чинниками ризику 
порушення бактеріальної елімінації, такими як зниження свідомості чи 
пригнічення кашльового рефлексу, може подавити елімінаційний ас-
пект балансу «імміграція – елімінація», ще більше порушуючи бактері-
альний гомеостаз і спричиняючи виникнення гострої інфекції [3].

 Аспірація часто є результатом порушення ковтання [44], що дає змо-
гу ротоглотковому чи шлунковому вмісту потрапляти в легені, особ-
ливо в пацієнтів, які також мають неефективний кашльовий рефлекс 
(рис.  11.1). Аспірація великого об’єму відбувається за наявності: 
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дисфагії; раку голови та шиї; стриктури й дисфункції стравоходу; ХОЗЛ; 
судом [1, 3, 39]. У дослідженні «випадок – контроль», у якому брали 
участь літні пацієнти з пневмонією та «здорові» літні люди контрольної 
групи, ротоглоткова дисфагія підвищила ризик розвитку АП (відношен-
ня шансів 11,9) і була присутньою майже в 92 % пацієнтів із цим захво-
рюванням. Результати відеофлюороскопічної оцінки показали, що лише 
16,7 % пацієнтів основної групи могли безпечно ковтати, порівняно з   
80 % – контрольної групи [45].

Додаткові фактори ризику, що включають дегенеративні неврологічні 
захворювання (розсіяний склероз, паркінсонізм і деменція) та порушен-
ня свідомості, особливо в результаті інсульту, також можуть погірши-
ти кашльовий кліренс. Частота АНП, пов’язаних з інсультом, зумовле-
на тяжкістю неврологічного захворювання й порушеннями імунітету, 
причому вищі показники спостерігаються в пацієнтів, які потребують 
інтенсивної терапії [46]. Пригнічення свідомості також може бути ре-
зультатом передозування алкоголем/наркотиками чи ліками, в  тому 
числі наркотичними засобами, загальними анестетиками, деякими 
анти депресантами. У дослідженні за участю 146 552 госпіталізованих 

Порушення ковтання
Захворювання стравоходу: дисфагія, рак, стриктура
Хронічне обструктивне захворювання легень
Неврологічні захворювання: судоми, розсіяний
склероз, nаркінсонізм, інсульт, деменція
Екстубація після механічноі вентиляції

Порушення свІдомості
Неврологічне захворювання: інсульт
Серцевий напад
Медикаменти
Загальна анестезія
Вживання алкоголю

Підвищений ризик потрапляння вмісту
шлунка у леrенІ
Рефлюкс
Зондове харчування

Порушення кашльовоrо рефлексу
Медикаменти
Алкоголь
Інсульт
Деменція
Дегенеративні неврологічні захворювання
Порушення свідомості

 Центральна регуляція ковтання
 Вміст глотки
 Вміст шлунка

Рис. 11.2. Патогенез і фактори ризику розвитку НП після макроаспірації [3]
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пацієнтів було встановлено, що антипсихотичні препарати збільшують 
ризик АП у 1,5 раза [47].

Ентеральне годування може призвести до інтенсивної аспірації, 
особ ливо коли пов’язане з порушенням моторики шлунка, пониженим 
кашльо вий рефлексом і зміною психічного статусу [48].

Пацієнти зі множинними факторами ризику мають підвищену час-
тоту АНП, смерті й інших несприятливих наслідків. Метааналіз дослід-
жень за участю слабких пацієнтів літнього віку показав, що дисфагія 
збільшила відношення шансів щодо АП у 9,4 раза, проте за наявності це-
реброваскулярних захворювань показник зріс до 12,9 [49]. У досліджен-
ні, що включало 1348 пацієнтів із позалікарняною пневмонією, 13,8 % 
були схильні до розвитку аспірації, в них відзначали вищу однорічну 
смертність (відношення ризиків 1,73), підвищену ймовірність рецидиву 
пневмонії (коефіцієнт ризику 3,13) і повторної госпіталізації (коефіцієнт 
ризику 1,52) порівняно з рештою досліджуваних [50]. В іншому випробу-
ванні, в якому взяли участь 322 пацієнти з АНП, виявили такі важливі 
чинники ризику, як деменція (відношення шансів 5,20) і використання 
снодійного (відношення шансів 2,08) [51]. В осіб із ≥ 2 чинниками ризику 
відзначалися підвищена частота рецидиву пневмонії, а також підвищена 
смертність упродовж 30 днів і 6 місяців, причому показники збільшува-
лися паралельно з числом чинників ризику. Взаємозв’язок між різними 
чинниками ризику макроаспірації та частотою АП підкреслює її відмін-
ність від традиційної НП [3].

Важливим клінічним контекстом АП є зупинка серця. У дослідженні 
за участю 641 пацієнта із зупинкою серця пневмонія розвинулася впро-
довж 3 днів після події в 65 осіб [52]. Передбачуваними механізмами є ас-
пірація вмісту шлунка під час реанімації (до чого призводить процедура 
реанімації) та вдихання ротового секрету під час вентиляції. Коли піс-
ля зупинки серця використовувалася терапевтична гіпотермія до 33 °C, 
відношення шансів для виникнення ранньої пневмонії збільшилося 
в 1,9 раза [52]. Цільова температура 36 °C може бути пов’язана з нижчим 
ризиком розвитку АП [53]. Деякі дослідження показали, що частота ви-
никнення ранньої пневмонії знизилася серед пацієнтів, які отримували 
системні антибіотики під час зупинки серця [54]. Два інтер венційні до-
слідження за участю коматозних пацієнтів показали перевагу профілак-
тичного застосування антибіотиків упродовж 24 годин після екстреної 
інтубації [55, 56].

Бактерії можуть заселяти різні ділянки ротової порожнини людини, 
такі як ясна, зубний наліт і язик [57, 58]. Патогенні бактерії, включаю-
чи грамнегативні види, котрих немає в здорових осіб, можуть виникати 
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в літніх людей, а також у пацієнтів із назогастральними трубками [59-61]. 
При цьому розщеплювання фібронектину на поверхні епітеліальних 
клітин нижніх дихальних шляхів призводить до оголення рецепторів 
для грамнегативних паличок і розвитку патологічного процесу [62].

Виникнення АНП можливе за таких умов:
• значна концентрація мікроорганізмів у аспіраті, а також наявність 

у  ньому високовірулентних патогенів, що зумовлює подолання захис-
них механізмів макроорганізму;

• висока кислотність умісту шлунка (рН = 3,5-4,0), що призводить 
до колонізації грамнегативними бактеріями слизової оболонки дихаль-
них шляхів;

• великий об’єм аспірата чи наявність у ньому великих часток, 
що спричиняє механічну обструкцію дихальних шляхів, розвиток ате-
лектазу та застій бронхіального секрету [3].

АП зумовлюється бактеріями, що зазвичай перебувають у порожни-
нах ротоглотки та носа [40]. Історично вважалося, що АП спричиняють 
менш вірулентні бактерії, насамперед ротоглоткові анаероби, внаслідок 
істотного об’єму аспірації [63-66]. Проте в цих дослідженнях часто за-
стосовували для мікробіологічної діагностики ТА й обстеження про-
водили на пізніх стадіях захворювання, нерідко при виникненні таких 
ускладнень, як абсцес легені або емпієма плеври, що, можливо, призво-
дило до вищої ймовірності виявлення анаеробних збудників [4]. Надалі 
це припущення знайшло підтвердження у двох дослідженнях, проведе-
них у 1990-х рр. [67, 68]. У них зразки нижніх дихальних шляхів у паці-
єнтів із гострим аспіраційним синдромом відбирали на ранніх етапах 
спостереження за допомогою «захищених» щіток із подальшим аероб-
ним і анаеробним культивуванням. Зокрема, L. Mier і  співавтори [67] 
обстежили 52 пацієнтів, які надійшли до ВІТ із діагнозом АП. Бактері-
альні патогени було виділено в значущих концентраціях (≥ 103 КУО/мл) 
тільки в 19 пацієнтів, до того ж спектр виявлених мікро організмів зале-
жав від того, де була придбана АП. S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae, 
представники родини Enterobacterales переважали в пацієнтів з АНП, 
тоді як грамнегативні організми, включаючи P. aeruginosa, Acinetobacter 
spp., найчастіше зумовлювали нозокоміальну АП. Анаеробні мікроорга-
нізми не було ідентифіковано в жодному випадку. В іншому досліджен-
ні P. Marik і P. Careau [68] здійснили відбір проб із нижніх дихальних 
шляхів у 25 пацієнтів зі шлунковою аспірацією також сліпим методом 
за допомогою «захищених» щіток. Бактеріальні патогени було виділено 
у 12 хворих, 8 з яких мали фактори ризику колонізації шлунка збудника-
ми (непрохідність тонкої кишки, наявність поживної трубки чи терапія 
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антагоністами Н2-рецепторів гістаміну). Спектр патогенних мікроорга-
нізмів був аналогічний такому в дослідженні L. Mier і співавторів [67], жод-
них патогенних анаеробних мікроорганізмів виділено не було.

Нині доведено, що АНП часто виникають у результаті макроаспі-
рації вмісту рота, носоглотки чи шлунка, котрий колонізований більш 
віру лентними патогенами – S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus і GNEB [66, 
69]. Отже, етіологія АП здебільшого є полімікробною. Провідні асоціа-
ції мікроорганізмів включають поєднання анаеробів (Bacteroides spp., 
Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp.) з аеробними грампозитивними 
коками (S. рneumoniae, S. aureus, S. pyogenes, S. viridans) або грамнегатив-
ними мікроорганізмами (H. influenzae, K. pneumoniae, E. coli, Enterobacter 
cloacae, P. mirabilis, P. aeruginosa) та/або мікроаерофільними стрептоко-
ками (Streptococcus milleri). Проте чимало фахівців схиляються до думки, 
що етіологічний спектр АП не надто відрізняється від спектра збудників 
НП загалом [67, 68, 70, 71].

У разі тяжкої АП, коли пацієнт тривалий час перебуває в стаціона-
рі, особливо на механічній вентиляції, суттєво зростає частота суперін-
фекції. Провідними етіологічними чинниками в таких випадках стають 
нозоко міальні антибіотикорезистентні бактерії.

Початок АП може бути гострим, підгострим або повільним (посту-
повим) із появою симптомів від кількох годин до кількох днів і навіть 
тижнів після аспірації, що зумовлено видом і вірулентністю збудників. 
Клінічні прояви АП подібні до тих, які виникають у разі традиційної 
бактеріальної НП, і варіюють залежно від тяжкості захворювання, наяв-
ності ускладнень і факторів, пов’язаних із макроорганізмом. На додачу 
до симптомів основного патологічного процесу, що призвів до аспірації, 
в пацієнтів з АП спостерігаються такі неспецифічні прояви, як головний 
біль, нудота/блювання, анорексія та втрата ваги, лихоманка й озноб, за-
дишка під час фізичного навантаження, кашель із виділенням гнійного 
чи гнилісного мокротиння, міалгія та біль у грудях. При об’єктивному 
обстеженні виявляють тахіпное, тахікардію, послаблене чи жорстке дихан-
ня, вологі хрипи чи крепітацію, шум тертя плеври, порушення свідомості 
та зміну психічного стану, гіпоксію та гіпотензію (за септичного шоку).

Діагностика
Діагноз АП ґрунтується на характерному анамнезі (свідчення про 

макроаспірацію), наявності факторів ризику та результатах лаборатор-
них аналізів і рентгенографії грудної клітки [72]. Варто зазначити, що 
відхилення лабораторних показників при АП практично такі самі, 
як і при типовій бактеріальній НП. Але мають місце деякі особливості 
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рентгенологічних ознак цієї патології. Так, у пацієнтів з АП, спричине-
ною анаеробними збудниками, зазвичай виявляють консолідовану ін-
фільтрацію з деструкцією чи без неї в одному з гравітаційно залежних 
сегментів легень (тобто задні сегменти верхніх часток або верхні сег-
менти нижніх часток). При цьому локалізація змін у легенях залежить 
від положення пацієнта під час виникнення аспірації [73]. Переважним 
місцем утворення інфільтрату є нижня частка правої легені у зв’язку з 
більшим калібром і вертикальною орієнтацією відповідного головного 
бронха [73]. У пацієнтів з аспірацією в положенні стоячи можуть вини-
кати двобічні інфільтрати в нижніх частках легень. У положенні лежа-
чи на лівому боці частіше розвиваються лівобічні інфільтративні зміни. 
Права верхня частка може бути задіяна, зокрема, в алкоголіків, які аспі-
рують, перебуваючи в положенні лежачи на спині.

КТ грудної клітки не потрібно виконувати в усіх випадках АНП. Цей 
метод візуалізації може бути корисним для подальшої характеристики 
плеврального випоту й емпієми, а також для виявлення деструктивних 
змін в інфільтратах. КТ забезпечує краще визначення уражених ділянок 
і використовується для диференційної діагностики.

Ускладнення АНП включають парапневмонічний випіт, емпієму, абс-
цес легені, бронхоезофагальну норицю та суперінфекцію [69].

Лікування
Діагноз АНП є показанням для початку АБТ, яка майже завжди є 

емпіричною. Перед проведенням АБТ необхідно виконати весь ком-
плекс діагностичних заходів (докладно описаний вище) і переконатися 
в тому, що клінічно значущі зміни в легенях спричинені саме інфекцією. 
У багатьох дослідженнях доведено, що антибіотикопрофілактика при 
аспі рації вмісту ротоглотки та шлунка малоефективна та призводить 
до селекції антибіотикорезистентних штамів. Надалі ці штами можуть 
стати етіологічним чинником розвитку тяжкої нозокоміальної пневмо-
нії. Оскільки останніми роками встановлено, що в більшості випадків 
за неускладненого перебігу причиною АНП є типові бактеріальні пато-
гени, то в лікуванні хворих на цю недугу доцільно використовувати такі 
самі схеми АБТ, що й у разі типової НП. Це підтверджують результа-
ти рандомізованого дослідження за участю 96 пацієнтів з АНП, у яко-
му порівнювали ефективність моксифлоксацину з ампіциліном/суль-
бактамом [74]. Обидві схеми дали змогу досягти позитивної клінічної 
відповіді в 66,7 % хворих. Важливо, що анаероби було виділено лише 
у 29 пацієнтів з абсцесом легені. В інших випадках найчастіше виявляли 
такі аеробні патогени, як E. coli, K. pneumoniae та P. aeruginosa. Зважаючи 
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на доказові дані численних проспективних клінічних досліджень, 
сьогодні американські експерти за підозри на АНП і відсутності абсце-
су легені й емпієми плеври не рекомендують постійно використовувати 
антибіотики для охоплення анаеробних збудників [75].

Вибір антибіотика у хворих на АНП (табл. 11.2) залежить здебільшого 
від наявності чинників ризику інфікування збудниками зі множинною 
лікарською стійкістю. Вони включають лікування антибіотиками ши-
рокого спектра дії за останні 90 днів і госпіталізацію протягом не менш 
як 5 днів. У більшості пацієнтів лікування ампіциліном/сульбактамом, 
карбапенемом (ертапенемом) або фторхінолоном (левофлоксацином 
або моксифлоксацином) є ефективним [3]. У таких пацієнтів доцільно 
додавати кліндаміцин до іншого препарату тільки за наявності висо-
кого ризику анаеробної інфекції – тяжкого захворювання пародонта, 
абсце дувальної пневмонії чи абсцесу легені й емпієми плеври [4]. У разі 
змішаної інфекції ерадикація аеробних патогенів зазвичай змінює 
місцевий окисно-відновний потенціал, що призводить до припинення 
життє діяльності анаеробних мікроорганізмів [39].

Таблиця 11.2. Антибіотикотерапія хворих на АНП* [3]
Антибіотик Доза, частота та спосіб уведення

Ампіцилін/сульбактам 1,5-3 г кожні 6 годин внутрішньовенно
Амоксицилін/клавуланат 875 мг кожні 12 годин усередину

Піперацилін/тазобактам 4,5 г кожні 8 годин або 3,375 мг кожні 6 годин 
внутрішньовенно

Цефтріаксон 1-2 г кожні 24 години внутрішньовенно
Цефепім 2 г кожні 8-12 годин внутрішньовенно
Ертапенем 1 г кожні 24 години внутрішньовенно

Іміпенем 500 мг кожні 6 годин або 1 г кожні 8 годин 
внутрішньовенно

Меропенем 1 г кожні 8 годин внутрішньовенно
Левофлоксацин 750 мг кожні 24 години внутрішньовенно
Моксифлоксацин 400 мг кожні 24 години внутрішньовенно

Кліндаміцин 450 мг кожні 6-8 годин усередину чи 600 мг кожні 
8 годин внутрішньовенно

Гентаміцин або тобраміцин# 5-7 мг кожні 24 години внутрішньовенно
Амікацин# 15 мг кожні 24 години внутрішньовенно

Колістин 9 млн МО на день, розділених на 2-3 прийоми, 
внутрішньовенно

Ванкоміцин# 15 мг/кг кожні 12 годин внутрішньовенно
Лінезолід 600 мг кожні 12 годин внутрішньовенно чи всередину
Примітки: * доза для пацієнтів із нормальною функцією нирок; # доза препарату має бути 
скорегована залежно від функції нирок.
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У дослідженні, виконаному S. Marumo та співавторами [76], про-
демонстровано, що в пацієнтів з АНП без наявності факторів ризику ана-
еробних збудників азитроміцин (який має помірно виражену антианае-
робну активність) є не менш ефективним, аніж ампіцилін/сульбактам.

На сьогодні в Україні рекомендовано застосовувати для лікуван-
ня хворих на АНП як препарати вибору захищені амінопеніциліни 
(амоксицилін / клавуланова кислота чи ампіцилін/сульбактам). Альтер-
нативними засобами є цефалоспорини (інгібіторозахищені), карбапене-
ми чи фторхінолони (наприклад, моксифлоксацин) [77].

За даними L. A. Mandell і M. S. Niederman [39], тривалість АБТ у хворих 
на АНП має становити від 5 до 7 днів у разі доброї клінічної відповіді. 
Триваліше лікування варто призначати пацієнтам з абсцедувальною 
пневмонією, абсцесом легені чи емпіємою.

Інші методи терапії не відрізняються від тих, які застосовуються 
при НП.

Отже, на думку P. E. Marik [1], украй важливо при виконанні терапев-
тичних втручань відрізняти аспіраційний пневмоніт від АП. Хоча між 
ними є деякі збіги, вони є різними клінічними синдромами та потре-
бують різних підходів до терапії. Антибіотики не показані (принаймні 
на початковому етапі) в більшості пацієнтів з аспіраційним пневмоні-
том, а КС не мають доведеної користі. На АП потрібно зважати в будь- 
якого пацієнта з дисфагією й інфільтратом у залежному бронхолегене-
вому сегменті. Основу лікування пацієнтів з АНП мають становити 
антибіотики широкого спектра, котрі здебільшого призначаються 
емпірично.
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РОЗДІЛ ХІІ

ПРОФІЛАКТИКА НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

Профілактика НП здійснюється за трьома основними напрямами:
1) відмова від паління; 
2) вакцинація проти пневмококової інфекції; 
3) вакцинація проти грипу [1-3].

Відмова від паління
Тютюнопаління підвищує ризик розвитку багатьох гострих і хроніч-

них захворювань легень, у тому числі НП [4-8]. Це пов’язано головним 
чином із різноманітними морфофункціональними й імунологічними 
порушеннями, що виникають у дихальних шляхах під впливом тютю-
нопаління. Так, у активних і пасивних курців порушується мукоцилі-
арний кліренс унаслідок перебудови епітелію слизової оболонки ди-
хальних шляхів зі збільшенням продукції та в’язкості секрету, а також 
зменшенням кількості війок і частоти їх биття [9-11]. Такі порушення 
разом із підвищеною адгезією бактерій до епітеліальних клітин призво-
дять до колонізації респіраторного тракту умовно-патогенними мікро-
організмами, насамперед S. pneumoniae та H. influenzae [12-14].

На додаток до структурних механізмів паління може збільшити ри-
зик розвитку системних інфекцій, зумовлюючи зміни у функціонуван-
ні клітинної та гуморальної ланок імунної системи [15]. Паління пору-
шує функцію поліморфноядерних лейкоцитів, пригнічуючи їх мігра цію 
та  хемотаксис [16], знижує кількість CD4+ Т-клітин, що призводить 
до зменшення кількості В-клітин, які секретують антитіла [17-19], збіль-
шує кількість CD8+ Т-клітин [20] і зменшує секрецію прозапальних 
цито кінів, таких як IL-1 та IL-6 [21, 22]. Окрім того, нікотин може пригні-
чувати активність NK. Ці клітини зазвичай здійснюють ранній імунний 
епіднагляд за вірусними інфекціями [23].

Важливе значення в установленні впливу тютюнопаління чи пасив-
ного куріння на виникнення НП у дорослих мали систематичний огляд 
і  метааналіз, які було виконано V. Baskaran і співавторами [7]. В огля-
ді 13  досліджень узагальнено поточний рівень знань із цієї проблеми, 
а отримані результати доповнили описи з попередніх систематичних 
оглядів, у яких повідомлялося, що паління є незалежним змінюва-
ним фактором ризику НП разом з іншими чинниками способу життя,
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включаючи зловживання алкоголем, низький індекс маси тіла, регу-
лярний контакт із дітьми та погану гігієну зубів [24, 25]. Паління також 
опосередковано впливає на виникнення НП, оскільки пов’язане з роз-
витком ХОЗЛ і поганим станом зубів, які є незалежними чинниками 
ризику пневмонії [26-28]. Крім того, V. Baskaran і співавтори [7] встано-
вили, що ризик виникнення НП у курців у 2 рази вищий, аніж у тих, хто 
ніколи не палив. Водночас колишні курці мали на 49 %, а пасивні кур-
ці – на 13 % більше шансів захворіти на НП, аніж особи, котрі ніколи не 
палили. Проведений аналіз 5 досліджень дав авторам змогу підтверди-
ти, що вищий ризик розвитку НП залежить від інтенсивності паління. 
Це узгоджується з даними, отриманими серед пацієнтів з інвазивною 
пневмококовою інфекцією, що свідчили про лінійну залежність «доза – 
відповідь» від кількості сигарет, які викурювалися щодня [29]. У цьому 
огляді містяться переконливі докази на підтримку рекомендацій щодо 
припинення паління, а також уникнення пасивної дії тютюнового диму, 
особливо в осіб із високим ризиком розвитку пневмонії. Пацієнти, котрі 
видужують після епізоду НП і продовжують палити, визнаються схиль-
ними до виникнення повторних випадків захворювання [30, 31]. У зв’яз-
ку з цим госпіталізація пацієнтів із НП є досить повчальною, адже має 
сприяти припиненню паління [32, 33].

Відмова від куріння має позитивне значення як для самого курця, так 
і для суспільства загалом. Покращення здоров’я власного та рідних, 
заощадження коштів, турбота про оточення – ось далеко не повний пе-
релік переваг, які отримує кожен курець після того, як кинув палити. 
Держава ж отримує переваги у вигляді заощаджень на лікування хво-
роб, зумовлених курінням, і кращої продуктивності праці громадян.

Кинути палити – одне з найкращих рішень у житті кожного курця, 
оскільки вже з першого дня відмови від сигарет організм починає від-
новлюватися, а ризики виникнення хвороб, асоційованих із палінням, 
зменшуються. Що раніше людина вирішує кинути курити, то краще. 
Тільки повна відмова від паління зможе поліпшити здоров’я: згідно з ос-
танніми дослідженнями, лише 1 сигарета на день підвищує ризик роз-
витку інсульту, ІХС й інших небезпечних захворювань, при цьому без-
печного паління не існує. Поширене останніми роками використання 
електронних сигарет також викликає занепокоєння в лікарів. По-перше, 
немає спільної наукової думки щодо безпеки вейпів і електронних сига-
рет. По-друге, людина не лише не позбавляється від нікотинової залеж-
ності, але й може повернутися до паління звичайних сигарет: близько 
58,8 % вейперів повертаються до класичного способу вживання нікоти-
ну через паління [37].
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Існує декілька способів відмови від паління. Лікарі рекомендують 
обирати той, у якому курець упевнений найбільше та який йому макси-
мально підходить. Основними з них є:

1) самостійна відмова від паління. Близько 75 % осіб, які бажають ки-
нути палити, починають це робити без сторонньої підтримки: вони не 
вдаються до допомоги фахівців, застосування препаратів або медичних 
виробів. Незважаючи на «популярність» цього способу, його не можна 
назвати ефективним: тільки 4-7 % курців доводять справу до кінця [38];

2) поведінкова терапія. Цей метод ґрунтується на активній роботі 
з фахівцем із КПТ і спільному пошуку шляху до повної відмови від па-
ління. Разом із фахівцем курець визначає так звані тригери – ситуації, 
в яких людина відчуває особливо гостру тягу до нікотину; потім склада-
ється план із вилучення цих тригерів із життя курця [39];

3) фармакологічне лікування. Застосовуються різні засоби НЗТ 
й інноваційні препарати першої та другої ліній;

4) гіпноз, іглорефлексотерапія тощо.
Кожен із цих способів може бути ефективним, але комбінація пове-

дінкової та фармакологічної терапії частіше забезпечує досягнення по-
зитивних результатів [34-36].

Розроблено цілу низку поведінкових заходів, які дають змогу кинути 
палити. Вони спрямовані передусім на звичку палити, а не на основну 
фізичну нікотинову залежність. До цих заходів належать підтримка те-
лефоном або за допомогою електронних ресурсів, а також консультуван-
ня й поведінкове лікування [40, 41]. Усі ці підходи спрямовані на надання 
курцям інформації, мотивації та поведінкових навичок, які вважаються 
необхідними для досягнення первинного припинення та тривалої від-
мови від паління.

У деяких країнах діє безкоштовна телефонна/електронна програма 
з припинення паління, коли фахівець у телефонному/електронному ре-
жимі допомагає пацієнтові розробити план відмови від куріння. За да-
ними Американського онкологічного товариства, люди, котрі користу-
ються телефонною/електронною консультацією, кидають палити вдвічі 
частіше, ніж ті, хто не користується цим видом послуг [38].

Проведене Київським міжнародним інститутом соціології у вересні – 
жовтні 2016 р. загальноукраїнське опитування курців показало необхід-
ність створення в нашій країні сервісу з надання професійної допомоги 
в припиненні тютюнопаління. Таку думку підтримали 77 % респонден-
тів, її поділяли навіть 60 % із тих, хто поки що не бажав відмовлятися 
від куріння. Водночас 69 % опитаних висловили бажання кинути пали-
ти, а 70 % уже робили принаймні одну спробу. При цьому 34 % курців 
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хотіли би відмовитися від уживання тютюну протягом найближчого 
місяця, а понад половина з них (23 % від усіх опитаних) самостійно на-
магалися кинути курити чи шукають сторонньої допомоги. Українські 
курці готові користуватися різноманітними сучасними засобами для 
отримання допомоги: 21 % респондентів, які планували кинути кури-
ти, зазначили, що в процесі відмови від куріння готові користуватися 
вебсайтом для отримання порад, а 19 % – телефонними консультація-
ми. Майже 30 % хотіли би звернутися по допомогу до лікаря чи пси-
холога. У зв’язку з цим в Україні у 2017 р. було створено професійний 
сервіс: гаряча телефонна лінія (0-800-50-55-60, безкоштовно для дзвінків 
зі стаціонарних і мобільних телефонів на території України) та вебсайт 
www.stopsmoking.org.ua. На останньому наведена інформація щодо від-
мови від паління, що може стати в пригоді як курцям, так і їхнім близь-
ким, а також можна отримати консультацію, поставивши запитання 
в онлайн-чаті чи надіславши запит електронною поштою.

Використовуються також структуровані програми припинення палін-
ня, що запропоновані некомерційними групами, церквами, лікарнями 
тощо. Ці програми, за рекомендаціями Американського онкологічного 
товариства [38], мають включати щонайменше такі компоненти: три-
валість сеансу – не менш як 20-30 хвилин; їх кількість – не менш як 4-7; 
загальна тривалість програми – не менш як 2 тижні.

Консультування та поведінкове лікування – це широка категорія 
заходів, до котрих належать індивідуальне/групове консультування 
та КПТ.

На сьогодні є високоякісні докази того, що індивідуальні консульта-
ції можуть допомогти кинути курити. Результати метааналізу 49 дослід-
жень [42], до яких було залучено близько 19 тисяч осіб, дуже наочно 
продемонстрували переваги індивідуальних консультувань над корот-
кими рекомендаціями (порада телефоном або за допомогою електрон-
них ресурсів, звичайний нагляд або надання матеріалів самодопомоги) 
та  більшу ефективність інтенсивних консультувань порівняно з менш 
інтенсивними. Крім того, в огляді відзначено, що застосування індиві-
дуальних консультацій підвищує ефективність фармакотерапії, сприя-
ючи припиненню паління.

Групове консультування передбачає регулярні зустрічі, де групи 
курців отримують інформацію про те, як досягти утримання від ку-
ріння [43]. Сеанси потрібно проводити щотижня протягом принаймні 
1 місяця після спроби припинити паління. Запропоновано два підходи 
до проведення групових занять. Одним із них є схоластичний, який здійс-
нюють професіонали галузі охорони здоров’я, котрі діють як викладачі. 
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Інший полягає у взаємній підтримці між членами групи для досягнення 
абстиненції [44].

В огляді Кокранівської асоціації виявлено 16 досліджень, у яких по-
рівнювали групове консультування з програмою самодопомоги [45]. 
Зафіксовано збільшення частки припинення куріння завдяки викорис-
танню групової програми. Не знайдено жодних доказів того, що групове 
консультування ефективніше за індивідуальне аналогічної інтенсивнос-
ті. Також отримано обмежені докази того, що додавання групових кон-
сультацій до інших форм лікування, таких як порада від фахівців галузі 
охорони здоров’я чи заміна нікотину, підвищує частоту припинення 
куріння.

Критеріями виключення для групового консультування можуть 
бути розлади особистості чи виражені психопатологічні риси пацієнта 
(наприклад, нарцистичні/істеричні розлади, тривога, соціальні фобії, 
сильні маніпулятивні відносини, шизофренічна поведінка чи багато-
проблемні випадки).

До принципів КПТ належать: ініціювання відносин співпраці між 
лікарем і пацієнтом; уникання конфліктів; активне слухання – повто-
рення висловлювань пацієнта; оцінка успішності; створення навичок 
позитивної оцінки переваг відмови від куріння.

Це лікування спрямоване на зміну дерегуляції та погано пристосова-
ної поведінки курців, а також на визначення руху в напрямі адаптованої 
поведінки. Використання КПТ у відповідних центрах із припинення па-
ління допомагає навчитися оцінювати себе з огляду на те, що куріння є 
завченою звичкою, згодом підтримуваною через залежність, яка зазнає 
постійного впливу стимулів навколишнього середовища [46].

Завдяки КПТ курець дізнається про практичні методи поводження 
в ситуаціях, пов’язаних із курінням, і користається вигодами психо-
логічної та поведінкової підтримки для заохочення повністю кинути 
палити. Ця терапія сприяє збільшенню абстиненції згідно з оцінкою 
мотивації для відмови від куріння за рахунок вибудовування діало-
гу лікар – пацієнт на основі взаємоповаги та розуміння нікотинової 
залежності (аналіз апетиту до куріння з поясненням концепції тю-
тюнової залежності). Більшість курців не мають точних знань про те, 
що відбувається в їхньому мозку, коли вони палять, а також про при-
чини, через які важко кинути курити, навіть якщо вони мають ви-
соку мотивацію. Обговорення з фахівцем наслідків впливу нікоти-
ну на мозок і шляхів прояву нікотинової залежності може ефектно 
збільшити ініціативу пацієнта в напрямі повної відмови від куріння 
[47-49].
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Втручання також дає змогу здійснити поглиблений аналіз проблем 
і страхів, пов’язаних із процесом відмови від куріння та створює мож-
ливість для узгодження з пацієнтом адекватної терапевтичної стратегії.

Успішні втручання для припинення вживання тютюну передбачають 
урахування сукупності взаємопов’язаних факторів – особистих, сімей-
них, соціально-економічних, фармакологічних і поведінкових, які під-
тримують уживання й можуть виступати як основні перешкоди на шля-
ху до припинення куріння. Отже, крім фізичного та психологічного 
звикання, має також розглядатися поведінкова залежність, оскільки 
в деяких курців цей аспект може чинити серйозний вплив.

Нині одностайно визнано, що куріння сигарет є насамперед проявом 
нікотинової залежності й кожен курець має індивідуальний рівень спо-
живання нікотину, оскільки він регулює їхній власний спосіб паління 
для отримання бажаної дози цього алкалоїду [41, 44, 50, 51]. Тому вкрай 
важливе значення мають засоби фармакотерапії, котрі дають змогу 
зменшити абстинентні прояви нікотинової залежності (порушення сну, 
аритмія, погіршення настрою, уважності та працездатності, головний 
біль, порушення травлення, підвищена дратівливість і неспокійність, 
надмірна пітливість, зміни апетиту, загальна тривожність). Ці симптоми 
не завжди проявляються всі відразу, їх інтенсивність і тривалість від-
різняються в різних людей. Лікування зазвичай починається з викори-
стання засобів першої лінії, що включають нікотинозамісні препарати 
(транс дермальний пластир, жуйка, назальний спрей, інгалятор, льодя-
ники), а також вареніклін і бупропіон [52-54].

Вареніклін – частковий агоніст нікотинових рецепторів α4β2, зв’я-
зування з якими забезпечує зменшення симптомів потягу до палін-
ня та  проявів синдрому відміни й одночасно запобігає зв’язуванню 
нікотину з рецепторами α4β2, що зрештою призводить до зниження 
задоволення від паління (антагоністична дія). Бупропіон – атиповий 
антидепресант, структурно схожий на діетилпропіон, який пригнічує 
апетит. Механізм антидепресивного ефекту бупропіону до кінця не ви-
вчений, але встановлено, що він інгібує зворотне захоплення дофаміну, 
норадреналіну й серотоніну в центральній нервовій системі, є некон-
курентним антагоністом нікотинових рецепторів і за високих концен-
трацій інгібує активацію норадренергічних нейронів у locus caeruleus. 
Ці засоби спрямовані на зменшення проявів нікотинової абстиненції, 
полегшуючи припинення вживання тютюну.

Для більшості пацієнтів як фармакологічна терапія першої лінії 
N. A. Rigotti [8] пропонує або вареніклін, або комбінацію двох нікоти-
нозамісних продуктів. Комбінована НЗТ передбачає використання 
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як нікотинового пластиру (НЗТ пролонгованої дії), так і НЗТ короткої 
дії залежно від вибору пацієнта (нікотинова жувальна гумка чи нікоти-
нова пастила) [35].

Бупропіон, очевидно, дещо менш ефективний за вареніклін або ком-
бінацію НЗТ, але він є розумною альтернативою першої лінії, якщо: 
пацієнт мав короткочасний успіх у разі прийому бупропіону в попе-
редній спробі кинути палити, виникає необхідність зменшити ви-
трати на інші засоби терапії, в пацієнта розвинулася депресія чи він 
бажає тимчасово уникнути збільшення ваги після припинення палін-
ня [35, 55]. Проте бупропіон протипоказаний пацієнтам із судомами 
чи схильністю до судом.

Ефективність кожного терапевтичного засобу першої лінії для при-
пинення паління була встановлена в багатьох дослідженнях [56-61]. 
Переконливі докази надано в ході подвійного сліпого рандомізованого 
контрольованого дослідження EAGLES (Evaluating Adverse Events 
in a Global Smoking Cessation Study), в якому безпосередньо порівнювали 
вареніклін, бупропіон, нікотиновий пластир і плацебо в більш ніж 8 ти-
сяч курців [61]. Кожен із цих лікарських препаратів через 6 місяців ви-
користання був ефективнішим за плацебо, але при застосуванні варені-
кліну автори відзначили вищі показники відмови від паління, ніж у разі 
застосування бупропіону чи нікотинового пластиру. Поки існує небага-
то доказів стосовно ефективності варенікліну порівняно з комбінацією 
засобів НЗТ, яка не була протестована в дослідженні EAGLES. Так, у ран-
домізованому дослідженні за участю 1086 курців не виявлено відмін-
ностей у біохімічно підтверджених показниках абстиненції серед тих, 
хто приймав вареніклін або застосовував нікотиновий пластир / комбі-
націю засобів НЗТ (нікотиновий пластир із нікотиновою пігулкою для 
розсмоктування) впродовж 12 тижнів [58].

Декілька інших препаратів (нортриптилін і цитизин) належать до за-
собів другої лінії. Вони мають менше доказів ефективності, ніж препа-
рати першого ряду. Нортриптилін – трициклічний антидепресант, який 
неселективно інгібує зворотне нейрональне захоплення катехоламінів 
і серотоніну, проявляє центральну холіноблокувальну й антигістамінну 
дії [62, 63]. Цей лікарський засіб продемонстрував помірну ефективність 
у наданні допомоги в припиненні паління в осіб, які не можуть вико-
ристати препарат першої лінії або яким потрібне доповнення до терапії 
першої лінії [64-67].

Цитизин являє собою рослинне похідне, що, подібно до варенікліну, 
є частковим агоністом нікотинового ацетилхолінового рецептора α4β2 
[68, 69]. Він використовувався в східноєвропейських країнах як допомо га 
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в припиненні паління впродовж десятиліть, але поки що залишається 
незареєстрованим у США та деяких країнах Західної Європи [70, 71]. 
Систе матичний огляд і метааналіз 8 контрольованих досліджень за учас-
тю 4020 дорослих курців показали, що ефективність цитизину зіставна 
з іншими фармакологічними методами лікування, проте частота побіч-
них реакцій із боку шлунково-кишкового тракту є вищою [72]. У рандо-
мізованому дослідженні, в яке включили 1310 дорослих постійних кур-
ців, було встановлено, що через 1 місяць спостереження утримувалися 
від паління 40 % осіб (264 із 655), які отримували цитизин, і 31 % осіб 
(203 із 655) на НЗТ (р < 0,001). Ефективність цитизину переважала таку 
НЗТ через 1, 2 та 6 місяців [73].

Загалом фармакотерапія для припинення паління має застосовува-
тися протягом 2-3 місяців [34]. Але НЗТ нерідко продовжують на знач-
но більший (і навіть необмежений) термін, якщо це необхідно. Для 
запобігання рецидиву паління також можна пролонгувати прийом 
варенікліну ще на 3 місяці [74]. Якщо пацієнт кинув палити, але все ще 
відчуває ризик рецидиву з огляду на досвід попередніх спроб кинути 
палити, використання варенікліну та бупропіону можливо продовжу-
вати до 1 року [34].

Для пацієнтів, які успішно припинили курити, але потім виник ре-
цидив, N. A. Rigotti [34] пропонує розпочати лікування з використання 
фармакологічного агента, що був ефективним на попередньому етапі. 
Така стратегія може підсилюватися шляхом інтенсивнішої поведінко-
вої підтримки чи додавання інших препаратів першої/другої лінії.

Вакцинація проти пневмококової інфекції
Оскільки в усьому світі провідним збудником НП залишається 

S. pneumoniae, щеплення проти цього патогену є найефективнішим ме-
тодом запобігання недузі [75]. Згідно з позицією ВООЗ, вакцинація – 
єдиний спосіб істотно вплинути на захворюваність і смертність унаслі-
док НП, а також знизити рівень резистентності пневмококів до АБП [76]. 
Маючи підтвердження безпеки й ефективності пневмококових вакцин, 
фахівці ВООЗ і UNICEF наполягають на включенні їх у всі національні 
програми імунізації.

Пневмококова вакцинація є важливим профілактичним заходом охо-
рони здоров’я, що істотно знижує тягар НП, спричиненої пневмокока-
ми, у вакцинованих людей і населення загалом. Вона показана дорослим 
із чинниками ризику пневмококової інфекції чи тяжким ускладненим 
її  перебігом. Пневмококова вакцинація також є звичайною частиною 
планової імунізації немовлят і дітей у всьому світі [77].
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Хоча пневмококові вакцини не запобігають усім видам НП, вакци-
нація вважається найбезпечнішим і найефективнішим методом специ-
фічної профілактики цього захворювання, спричиненого S. pneumoniae 
[78]. Сьогодні в більшості країн світу використовуються два види вак-
цин: пневмококова (некон’югована) полісахаридна вакцина (PPV) і пнев-
мококова кон’югована вакцина (PCV), які дають змогу захистити паці-
єнта від деяких із більш ніж 90 серотипів пневмококів (табл. 12.1) [77].

Таблиця 12.1. Деякі властивості пневмококових полісахаридних 
і кон’югованих вакцин [77]
Властивості PPV PCV

Стимулює вироблення антитіл у немовлят і дітей Ні Так
Стимулює вироблення антитіл у дорослих Так Так
Стимулює вироблення антитіл у дорослих із послабленим імунітетом +/- +/-
Тривалість присутності антитіл +/- +/-
Стимулює імунітет слизової оболонки, що забезпечує зниження  
її колонізації патогенами Ні Так

Сприяє утворенню колективного імунітету (вторинний захист 
нещеплених осіб) Ні Так

Використання пов’язане із заміною серотипів пневмокока Ні Так

Історично PPV з’явилися першими. У США вони були зареєстровані 
ще в 1977 р. На сьогодні в клінічній практиці застосовується 23-валентна 
PPV, яка містить капсульні полісахариди 23 серотипів пневмококів (1, 2, 
3, 4, 5, 6В, 7F, 8, 9N, 9V, 10А, 11А, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 
33F). У минулому ці серотипи спричиняли 85-90 % випадків усіх пнев мо -
кокових інфекцій у дорослих [79], а тепер – лише 50-60 % [80]. Механізм 
дії PPV-23 полягає в активації В-лімфоцитів, що запускає клональну екс-
пансію цих клітин і продукцію імуноглобулінів класів М і G. Імунітет 
виникає через 10-15 днів після одноразової вакцинації та зберігається 
впродовж ≥ 5 років.

PCV були створені значно пізніше й надають тривалий, іноді пожит-
тєвий захист. Їх розробка є значним прогресом у профілактиці. Успіх 
PCV зумовлений здатністю безпосередньо запобігати виникненню ін-
фекції в імунізованих осіб і побічно індукувати імунітет у популяції 
шляхом зниження частоти колонізації слизової оболонки носоглотки 
мікроорга нізмами, що називається непрямим ефектом, або колектив-
ним імунітетом. Ці вакцини можуть містити полісахариди семи (4, 6B, 
9V, 14, 18C, 19F, 23F), десяти (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) або три-
надцяти (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) серотипів пневмо-
кока, кон’югованих із білком-носієм CRM197 і адсорбованих на фосфаті 
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алюмінію. Білковий кон’югат є генетично модифікованою нетоксичною 
формою дифтерійного анатоксину. Вакцина не містить консервантів. 
Уводиться одноразово, необхідність ревакцинації не встановлена. В ос-
нові дії лежить Т-залежна імунна відповідь. У результаті взаємодії по-
лісахаридів із білком-носієм формується якісно інша порівняно з PPV 
реакція імунної системи. Антигенопрезентувальна клітина розпізнає по-
лісахаридний антиген, захоплюючи білок-носій, одночасно обробляючи 
та презентуючи його Т-клітинам у складі з молекулами комплексу гісто-
сумісності. Т-клітини, своєю чергою, забезпечують необхідні процеси для 
перемикання класів антитіл переважно з IgM- й IgG2- на IgG1-тип, пов’я-
заний із вищим рівнем бактерицидної активності сироватки, а також для 
спорідненого дозрівання та вироблення В-клітин пам’яті [81-83].

Негативним ефектом широкого використання PCV стала поява «замі-
щальних штамів» – невакцинних пневмококових серотипів, які колонізу-
ють слизову оболонку носоглотки та спричиняють пневмококову інфекцію 
[84]. Зниження частоти носійства в носоглотці серотипів S. pneumoniae, 
що входять до складу PCV, мабуть, створює екологічну нішу для невак-
цинних серотипів [85]. Наприклад, S. pneumoniae типу 19a (не включений 
у PCV-7) став найпоширенішою причиною пневмококової інфекції в дітей 
і дорослих через декілька років після того, як  у  США почалося універ-
сальне щеплення цією вакциною [86, 87]. Поширеність декількох інших 
серотипів значно збільшилася від початку застосування PCV-13 [77].

Масову вакцинацію від пневмококової інфекції сьогодні проводять у по-
над 100 країнах, де вона включена в календар щеплень. Це сприяло знижен-
ню рівня захворюваності та смертності. У США частота інвазивних пне-
вмококових захворювань серед дітей віком до 5 років із 1998 р. по 2015 р. 
знизилася зі 100 до 9 випадків на 100 тисяч населення (тобто на 91 %), 
а серед осіб віком ≥ 65 років – із 59 до 23 випадків на 100 тисяч населення 
(тобто на 61 %) [88]. За оцінками експертів, у країнах Європи за 3 роки (2014-
2017 рр.) PCV запобігли виникненню більш ніж 30 тисяч випадків інвазив-
ної пневмококової хвороби та близько 3 тисяч смертей [89].

Пневмококові вакцини можуть застосовуватися з 6-тижневого 
(1,5- місячного) віку. У більшості країн, де вони є в календарі щеплень, 
вакцинацію починають із 2-місячного віку. Верхньої вікової межі не-
має. Згідно з рекомендаціями D. M. Musher [77], які багато в чому збіга-
ються з пропозиціями Консультативного комітету з практики імунізації 
(Advisory Committee on Immunization Practices – ACIP), первинну вакци-
націю проти пневмокока в США варто здійснювати всім людям віком 
≥ 65 років, а також особам віком 19-64 роки, котрі належать до груп ризи-
ку виникнення пневмококової інфекції (табл. 12.2).
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Необхідність вакцинації всіх дорослих віком ≥ 65 років пов’язана 
з  тим, що загальна частота пневмококових захворювань, у тому числі 
НП, значно зростає в цього контингенту [1, 90]. Щеплення в усіх випад-
ках рекомендовано здійснювати PPV-23, оскільки натепер імовірність 
інфікування серотипами S. pneumoniae, що входять до складу PCV-13, 
дуже низька у зв’язку з проведенням вакцинації в дитячому віці [91]. Крім 
того, очікувана користь від додаткового щеплення PCV-13 не перевищує 
ризик та/або витрати при її застосуванні [77]. Проте призначення PCV-13 
у осіб віком ≥ 65 років може бути розглянуте індивідуально за наявності 
аспленії, імунодефіциту, кохлеарного імплантата чи підтікання спинно-
мозкової рідини [91].

У пацієнтів, яких лікували від тяжкого ускладненого перебігу НП 
або іншого інвазивного пневмококового захворювання та які, ймовірно, 
відповідатимуть медичним рекомендаціям, первинну вакцинацію слід 
проводити через 2 місяці після одужання. Це пов’язано з тим, що захво-
рювання спричиняє тимчасову імуносупресію. Проте в тих випадках, 
коли пацієнт навряд чи повернеться до медичного закладу після випис-
ки, щеплення може бути виконане навіть під час перебування в стаціо-
нарі [77].

Здоровим дорослим віком від 19 до 64 років здійснювати щеплення 
проти пневмокока недоречно. Водночас у імунокомпетентних осіб за на-
явності хронічних захворювань, а також у поточних курців або людей, 
які зловживають алкоголем, первинна вакцинація виконується шляхом 
одноразового введення PPV-23.

У зв’язку з тим, що перенесені в минулому інвазивні пневмококові ін-
фекції (наприклад, бактеріємія, менінгіт), а також присутність у  цього 
контингенту аспленії, кохлеарного імплантата, підтікання спинномозко-
вої рідини й імунодефіциту (табл. 12.2) створюють значний ризик виник-
нення тяжкої НП або інших захворювань, спричинених S. pneumoniae, 
для первинної вакцинації використовується PCV-13 і PPV-23 [2, 90, 92]. 
Такий підхід забезпечує створення потужнішого імунного захисту від 
пневмококової інфекції. Причому щеплення, якщо змога, слід почина-
ти з уведення PCV-13, а через ≥ 8 тижнів продовжувати за допомогою 
PPV-23, що дає можливість виробити захисні антитіла до кожної з вак-
цин. Для ревакцинації, що проводиться через ≥ 5 років, використовуєть-
ся PPV-23 [77].

Рекомендації D. M. Musher [77] та ACIP [1] ґрунтуються на результатах 
багатьох серйозних контрольованих досліджень, до яких було залучено 
десятки тисяч осіб [93-98]. У всіх цих дослідженнях було продемонстро-
вано високу ефективність і безпеку насамперед PCV-13 і PPV-23.
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В Україні календар профілактичних щеплень, затверджений Наказом 
МОЗ  України № 947 від 18.05.2018 «Про внесення змін до календаря 
профілактичних щеплень в Україні», передбачає вакцинацію проти 

Таблиця 12.2. Рекомендації D. M. Musher [77] для початкової вакцинації 
проти S. pneumoniae в дорослих у США

Групи ризику Базовий стан PCV-13 PPV-23
Імунокомпетентні 
особи

Хронічне захворювання серця* 
Хронічне захворювання легеньх 
ЦД 
Підтікання спинномозкової рідини 
Кохлеарний імплантат 
Зловживання алкоголем 
Хронічне захворювання печінки 
Поточне паління сигарет 
Вік ≥ 65 років

– 
– 
– 
+ 
+ 
– 
– 
– 
¥

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+

Особи 
з функціональною/
анатомічною 
аспленією

Серпоподібно-клітинна анемія / інша 
гемоглобінопатія 
Вроджена чи набута аспленія

+ 

+

+ 

+

Особи 
з послабленим 
імунітетом

Вроджений або набутий імунодефіцит◊ 
ВІЛ/СНІД 
Хронічна ниркова недостатність
Нефротичний синдром 
Лейкемія 
Лімфома 
Хвороба Годжкіна 
Злоякісні новоутворення 
Ятрогенна імуносупресія§ 
Трансплантація органів 
Мієломна хвороба

+
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+

Примітки: вакцинація показана дорослим із чинниками ризику пневмококової інфекції чи тяжкими 
несприятливими результатами в разі її виникнення. Для тих, хто схильний до найбільшого 
ризику (особи з функціональною/анатомічною аспленією та послабленим імунітетом), рекомен-
дуються як PCV-13, так і PPV-23. У разі введення обох вакцин, якщо змога, спочатку слід призначи-
ти PCV-13. Рекомендовані інтервали між двома вакцинами варіюють залежно від послідовності 
та показань. Оскільки імунітет до PPV-23 зменшується після першої дози, ревакцинації рекомен-
дується проводити цією самою вакциною з інтервалами в 5-10 років. Але підходи до ревакцинації 
PPV-23 різняться серед експертів. Ревакцинація за допомогою PCV-13 не здійснюється. 
* За винятком гіпертензії та включаючи застійну СН і кардіоміопатії. 
Х У тому числі ХОЗЛ, емфізема та бронхіальна астма. 
¥ Застосування PCV-13 у осіб віком ≥ 65 років може інколи розглядатися індивідуально. Проте, 
оскільки поширеність захворювань, зумовлених серотипами пневмокока, що входять до скла-
ду PCV-13, є невисокою, очікувана користь від цієї додаткової вакцинації також низька. 
◊ Включаючи дефіцит B- або T-лімфоцитів, комплементу (особливо C1, C2, C3 та C4) і фагоци-
тарні порушення (за винятком хронічного гранулематозного захворювання). 
§  Лікування будь-якими імунодепресантами (в тому числі тривалі курси КС) або променева 
терапія.
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10  захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, 
кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. 
Державним коштом МОЗ України закуповує тільки ці вакцини й таким чи-
ном гарантує можливість українцям отримати безплатні щеплення проти 
зазначених хвороб. На жаль, сьогодні Україна разом із Румунією є єдини-
ми країнами Європи, в яких вакцинація проти пневмококової інфекції не 
включена до календаря профілактичних щеплень і не фінансується держа-
вою. Проте з 2014 р. пневмококова вакцина в нашій державі внесена до пере-
ліку рекомендованих щеплень (Наказ МОЗ України № 551 від 11.08.2014), 
які можуть здійснюватися власним коштом у приватних медичних кліні-
ках, а з 2022 р. вакцинація проти пневмококової інфекції стане обов’язковою. 
Наразі в Україні зареєстровано тільки дві вакцини – PCV-10 (Синфлорикс)
і PCV-13 (Превенар), які використовують як у дітей, так і в дорослих.

Вакцинація проти грипу
Грип залишається розповсюдженою й небезпечною вірусною інфекцією 

в усьому світі, що відповідальна за значний тягар госпіталізацій і смертно-
сті, причому негативні наслідки її найбільш значущі для дітей молодшого 
віку та літніх людей [99, 100]. Характерною особливістю цієї вірусної ін-
фекції є виникнення низки серйозних ускладнень і найперше з боку орга-
нів дихання. При цьому віруси грипу можуть зумовлювати тяжкі легеневі 
симптоми через пряме проникнення в легені, що призводить до первин-
ної вірусної пневмонії, чи шляхом пригнічення захисних механізмів легень 
різними способами, що спричиняють бактеріальну суперінфекцію [101]. Ці 
ускладнення нерідко є загрозою для життя, тому вкрай важливо запобіга-
ти виникненню грипозної інфекції, для чого найефективнішим засобом є 
вакцинація [102-104]. Хоча вакцинація не завжди забезпечує повноцінний 
захист людини від грипу, дієвішої альтернативи їй поки що немає. Єдиним 
методом специфічної профілактики грипу та його ускладнень є вакцинація.

Першу вакцину проти грипу розроблено в 1948 р. Вона була виго-
товлена з вірусу грипу, культивованого в курячих ембріонах, і харак-
теризувалася високим умістом яєчного білка та, відповідно, високою 
реактогенністю. У середині 60-х рр. ХХ ст. було винайдено метод зо-
нально-швидкісного центрифугування, застосування котрого у вироб-
ництві протигрипозної вакцини значно зменшило кількість невірусних 
домішок та її реактогенність. Приблизно тоді виникли передумови до 
застосування у виробничій практиці протигрипозних вакцин детерген-
тів та органічних розчинників для інактивації вакцини й розщеплення 
вірусів. Так була започаткована друга генерація вакцин проти грипу – 
інактивовані субвіріонні, або розщеплені. У 70-х рр. ХХ ст. завдяки 
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розробленню технології відокремлення білків суперкапсидної оболонки 
від нуклеокапсиду за допомогою триметилцетиламонію броміду було 
створено субодиничні вакцини третьої генерації.

Сучасні наукові розробки пов’язані зі створенням мукозальних вакцин 
проти грипу. Мукозальні вакцини є дуже перспективними імунобіологіч-
ними препаратами профілактичної дії. Вони в простий і доступний спо-
сіб (інтраназально) вводяться на слизові оболонки людини без будь-якого 
застосування шприців або ін’єкторів, індукують вироб лення не тільки 
системного, але й місцевого імунітету біля вхідних воріт інфекції.

Ефективність будь-якої вакцини проти грипу насамперед залежить 
від віку та стану організму вакцинованого й рівня схожості між віруса-
ми вакцини та вірусами, що циркулюють під час епідемічного сезону. 
У більшості дітей і молодих дорослих після щеплення реєструються ви-
сокі титри специфічних антитіл. Ці антитіла чинять захисну дію проти 
грипозної інфекції, спричиненої вірусами, схожими на вакцинні штами. 
Коли віруси вакцини та віруси грипу, що циркулюють у відповідний 
епідемічний період, схожі за антигенами, вакцинація запобігає виник-
ненню захворювання приблизно в 70-90 % здорових осіб віком до 65 років.

В осіб похилого віку й у пацієнтів із хронічними захворюваннями вак-
цинація може бути ефективною в запобіганні ускладнень, зниженні ризику 
пов’язаної з грипом госпіталізації та частоти смертельних випадків. У паці-
єнтів, які проживають у будинках для людей похилого віку, вакцина проти 
грипу може проявляти ефективність у 50-60 % випадків щодо запобігання 
госпіталізації та виникненню пневмонії й у 80 % – щодо запобігання смер-
ті. При цьому в зазначеного контингенту ефективність вакцинації стосов-
но профілактики захворюваності на грип часто становить лише 30-40 %.

Натепер у світі для профілактики грипу застосовуються вакцини трьох 
основних типів: живі, інактивовані та субодиничні. Крім того, в  США у 
2018 р. розроблена вакцина з живого генетично модифікованого вірусу гри-
пу, що реплікується в організмі тільки 1 раз і забезпечує стійкий імунітет 
без захворювання. Її безпека й ефективність перевірені на дорослих [105].

Живі вакцини імітують природну інфекцію, але їх ефективність є не-
постійною, адже вони вводяться через ніс (кількість вірусу, що прижив-
ся, варіює, а імунна відповідь може бути різною). Тому сьогодні найшир-
шого використання набули ІГВ, які застосовуються в клінічній практиці 
з 1977 р. Залежно від технології виготовлення та ступеня очистки сучас-
ні ІГВ поділяють на цільновіріонні, субвіріонні та субодиничні.

Цільновіріонні вакцини (першої генерації) являють собою суспензії ін-
тактних вірусних часток актуальних диких (неадаптованих) циркулюваль-
них штамів вірусів грипу А та В. Ці мікроорганізми культивують у курячих 
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ембріонах або культурах клітин in vitro, а потім інактивують формаліном 
або β-пропіолактоном. Цей тип вакцин має низьку реакто генність у до-
рослих, але в дітей часто спричиняє високу температуру після введення.

Субвіріонні вакцини (спліт-, або розщеплені) виробляють шляхом 
обробки цільновіріонних препаратів органічними розчинниками чи де-
тергентами, що зумовлює дезінтеграцію суперкапсидної фосфоліпідної 
оболонки вірусів грипу з наступним вивільненням поверхневих гліко-
протеїнів – HA та NA. Ці вакцини очищені від ліпідів і містять тільки 
вірусоспецифічні компоненти (HA, NA та білок М) вакцинних штамів ві-
русів грипу А та В.

Особливістю субодиничних протигрипозних вакцин є те, що вони 
мають у своєму складі тільки поверхневі білки вірусів грипу – найчасті-
ше HA, проте саме він є найбільш імуногенним чинником. В одній дозі 
вакцини міститься по 15 мкг HA вірусів грипу А (H1N1), A (H3N2) та В 
(загалом 45 мкг), а також невеликі домішки яєчного білка, формальдегіду 
чи мертіоляту. Ці вакцини вкрай рідко спричиняють алергічні реакції, не 
контаміновані сторонніми агентами, не містять живого вірусу та безпечні 
для осіб із будь-якими порушеннями імунної системи.

При застосуванні ІГВ в організмі формується переважно гумораль-
ний імунітет, який надійно захищає від грипозної інфекції.

Здебільшого ІГВ містять три компоненти – поверхневі антигени вірусів 
грипу А (H1N1) й А (H3N2), а також вірусу грипу B, що робить їх трива-
лентними вакцинами. Пізніше було встановлено, що вірус грипу В має дві 
антигенні гілки (В/Yamagata та В/Victoria), котрі відрізняються між собою, 
тож у деяких випадках обидві гілки почали включати до складу ІГВ, пе-
ретворюючи їх на чотиривалентні вакцини [106]. У ході досліджень вста-
новлено, що додавання четвертого компонента до складу ІГВ не пригнічує 
імунної відповіді на інші три компоненти вакцини, проте й достовірних 
прямих доказів щодо посиленішого захисту не виявлено [101].

Основною проблемою, пов’язаною з вакцинацією проти грипу, 
є постійна антигенна еволюція вірусів. Імунна відповідь організму лю-
дини на інфекцію чи вакцинацію спрямована на вірус, який заражає 
або імунізує. При цьому в людини виникає стійкий імунітет, а повторна 
захворюваність на грип є результатом мінливості вірусу [107].

Мутації в ключових епітопах HA та NA виникають майже щороку. 
Вони здатні ухилятися від дії вже сформованого поствакцинального та 
постінфекційного імунітетів і реінфікувати раніше імунізованих людей. 
Це призводить до того, що приблизно кожні 2-3 роки вироблений імуні-
тет забезпечує лише частковий захист від вірусу, що змінився в резуль-
таті антигенного дрейфу [100].
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Саме через це явище виникає потреба раз на рік переформатовувати 
склад вакцин, щоби забезпечити відповідність між антигенами, що міс-
тяться в них, з антигенами циркулювальних вірусів грипу нового сезо-
ну, котрими реципієнти можуть інфікуватися [101]. Оскільки принаймні 
один із компонентів ІГВ змінюється щосезону, вакцинацію проти грипу 
зазвичай проводять щорічно. Утім, окремі дослідження показали: пов-
торні щорічні щеплення можуть бути пов’язані зі зменшенням ефектив-
ності вакцин [108-112]. Висловлено припущення, що повторна вакцина-
ція може значною мірою знизити ефективність вакцинопрофілактики 
грипу в літніх людей [113]. Нині механізм, який лежить в основі цього фе-
номену, ще невідомий, але є гіпотеза, що він полягає в секвестрації анти-
гена попередніми антитілами та зниженні представлення його в імунній 
системі. Відповідно, інгібувальний ефект попередньої вакцинації може 
бути найбільшим за умови, коли компоненти вакцини не відрізняються. 
Попри це більшість фахівців вважають за доцільне проводити щорічну 
вакцинопрофілактику грипу для всіх [99, 100, 114].

Захист, який забезпечується ІГВ, ґрунтується на індукції вірусо-
нейтралізувальних антитіл, головним чином проти вірусного HA. 
Конкретні віруси грипу, що мають включатися до вакцини щороку, 
визначають фахівці Глобальної системи з епіднагляду за грипом і дій 
у відповідь (Global Influenza Surveillance and Response System – GISRS) 
ВООЗ. Виробничий процес (рис. 12.1) потребує, щоб ці рішення при-
ймалися в лютому для забезпечення своєчасного виробництва вакцин 
проти грипу та їх поширення в більшості країн в епідемічний період 
[115]. У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусів грипу ВООЗ 
практично щороку оновлює рекомендації щодо складу вакцин. Так, 
у  2020-2021 рр. у Північній півкулі рекомендовано використовувати 
чотиривалентну протигрипозну вакцину, виготовлену на основі куря-
чих ембріонів, яка міститиме:

1) вірус, подібний до штаму A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 
(H1N1) pdm09;

2) вірус, подібний до штаму A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
3) вірус, подібний до штаму B/Washington/02/2019 (лінія B/Victoria);
4) вірус, подібний до штаму B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).
До складу тривалентної протигрипозної вакцини на основі курячих 

ембріонів ВООЗ рекомендує включати перші три штами.
У чотиривалентні протигрипозні вакцини на основі клітинної куль-

тури чи чотиривалентні протигрипозні рекомбінатні вакцини будуть 
залучені:

1) вірус, подібний до штаму A/Hawaii/70/2019 (H1N1) pdm09;
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2) вірус, подібний до штаму A/Hong Kong/45/2019 (H3N2);
3) вірус, подібний до штаму B/Washington/02/2019 (B/Victoria);
4) вірус, подібний до штаму B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Світовий епідеміолоrічний моніторинг 
визначає нові антигенні варіанти

Січень

Літо, осінь
та рання 

зима

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Варіанти секвенуються 
та імунологічно характеризуються

Спеціальні штами для включення 
у вакцину відбираються на базі ступеня 

відмінності від попередніх штамів 
та доказу епідеміологічної значимості

Оцінка епідеміологічної ситуації

Віруси культивуються для росту  
в яйцях та доставляються виробнику

Референтні реагенти генеруються  
для характеристики вакцини

Пули розширюються та вводяться  
у велику кількість курячих ембріонів

Алантоїдна рідина збирається та  
віріони концентруються центрифугою

Віріони хімічно інактивуються та  
руйнуються детергентом, гемаглютинін 

та нейрамінідаза очищуються 

Індивідуальні моновалентні пули  
подрібнюються, а вміст тривалентної  

підготовки підтверджується

Вакцина запакована, пролейбована  
та доставлена

Нейрамінідаза

Гемаглютинін

B H1 H3

Вакцина

Рис. 12.1. Схема річного процесу розроблення, 
виготовлення та розповсюдження ІГВ [115]
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Якість ІГВ гарантується в усьому світі національними контрольни-
ми органами, чиї правила ґрунтуються на вимогах ВООЗ до ІГВ. Остан-
ні прийняті всіма членами цієї організації як обов’язкові, що дає змогу 
здійснювати міжнародний обмін вакцинами. Основні положення сто-
суються кількості HA, антигенного складу, чистоти та безпечності пре-
паратів.

В Україні для вакцинопрофілактики грипу застосовуються тільки 
ІГВ. Низький рівень охоплення населення (в тому числі хворих на НП) 
вакцинацією в нашій країні зумовлений кількома чинниками: обмеже-
ним завезенням вакцини; відсутністю довіри населення до вакцинації 
через недостатнє розуміння її важливості та негативні відомості про неї 
в засобах масової інформації; необхідність оплати щеплення власним 
коштом.

Сьогодні в багатьох дослідженнях доведено, що ІГВ здатні запобігати 
госпіталізації з приводу гострих респіраторних захворювань, пов’яза-
них із лабораторно підтвердженим грипом [116-118]. Ефективність вак-
цин варіює від 53 до 67 % серед дітей [119, 120], від 54 до 71 % серед дорос-
лих [121, 122] та від 42 до 61 % серед осіб віком ≥ 65 років [121, 123]. Проте 
була виконана невелика кількість досліджень, у яких вивчали роль ІГВ 
у відвертанні НП, пов’язаної з грипозною інфекцією [124-127]. За даними 
метааналізів [125, 128, 129], ефективність ІГВ у запобіганні виникненню 
цієї патології в осіб віком ≥ 65 років коливалася в межах 25-53 %.

Отже, отримані на сьогодні результати серйозних рандомізованих 
контрольованих досліджень переконливо свідчать про важливе значен-
ня щеплення проти грипу в профілактиці НП.

Профілактика НП, зумовленої SARS-CoV-2
Зважаючи на те що нині не існує готових засобів специфічної про-

філактики COVID-19 (вакцини розробляються чи проходять клініч-
ні випробування) та не знайдено противірусних препаратів із доведе-
ною в багатоцентрових рандомізованих контрольованих дослідженнях 
ефективністю, єдиною можливістю запобігти поширенню цього за-
хворювання стало дотримання карантинних заходів, спрямованих на 
ізоляцію хворих і контактних осіб, соціальне дистанціювання, широке 
застосування антисептиків і дезінфектантів. Глобальне запроваджен-
ня карантину, що триває вже понад пів року, призвело до трильйонних 
збитків для світової економіки, проте пік захворюваності не пройдено 
й достеменно не відомо, скільки ще часу триватиме пандемія. Надзви-
чайно актуальною медичною проблемою в протидії поширенню збуд-
ника COVID-19 став пошук ефективніших дезінфекційних засобів, 
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дія котрих була би спрямована на зменшення інфекційної активності 
чи повну інактивацію позаклітинного вірусу [130].

Одним із перспективних напрямів такого пошуку можуть бути до-
слідження зі встановлення віруліцидної активності щодо коронавіру-
сів четвертинних амонієвих сполук, які належать до групи поверхнево 
активних речовин і виявляють детергентні властивості. Типовим пред-
ставником цієї групи є декаметоксин – біс-четвертинна амонієва сполу-
ка, високоактивний напівсинтетичний препарат швидкої дії, що склада-
ється із синтетичної декаметиленової частини молекули та ментолового 
ефіру (L-ментолу) олії м’яти перцевої [131]. Відомо, що декаметоксин 
чинить виражений бактерицидний вплив на стафiлококи, стрептококи, 
дифтерійну та синьогнiйну палички, капсульнi бактерії та фунгіцид-
ну дію – на дрiжджоподiбнi гриби, збудники епідермофітії, трихофiтiї, 
мікроспорії, еритразми, деякі види плiснявих грибів, протистоцидну 
дію – на трихомонади, лямблії. Є поодинокі дослідження, в яких було 
встановлено вiруліцидну дію декаметоксину на віруси герпесу та грипу 
А (H1N1), A (H3N2) та B людини [132, 133]. Проте вiруліцидна активність 
декаметоксину щодо коронавірусів не вивчалася, тож О.  Я.  Дзюблик 
і  співавтори [134] в експериментальному дослідженні визначили актив-
ність цього препарату щодо прототипного штаму родини коронавірусів 
IBV (infectious bronchitis virus – вірус інфекційного бронхіту) птахів та 
оцінили можливість його використання для неспецифічної профілакти-
ки коронавірусної інфекції в людини. У роботі застососувалися сучасні та 
класичні вірусологічні методи дослідження: визначення цитотоксичної дії 
препарату на моношар клітинних культур в умовах in vitro; культивуван-
ня, накопичення та визначення інфекційного титру вірусу за цитопатич-
ною дією на моношар клітинних культур; оцінку віруліцидної дії препа-
рату in vitro; визначення інгібувальної активності препарату за ступенем 
зниження інфекційного титру вірусу в культурі клітин, суспензійний ме-
тод, фарбування препаратів за Романовським – Гімзою. Як тест-вірус ви-
користовували коронавірус IBV – вакцинний штам H-120 з інфекційним 
титром 6,0 lg ЕІД50/мл за культивування в курячих ембріонах.

Первинно-трипсинізована культура клітин ФЕК і ФЕКс одержа-
на з  10-денних курячих ембріонів методом теплової трипсинізації, як 
описано І. В. Дзюблик і співавторами [135]. Культура клітин BHK-21 
була надана Музеєм клітинних культур Інституту експериментальної 
патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України 
(м. Київ). У роботі використовували живильні середовища RPMI-1640, 
DMEM, фетальну сироватку крові корів виробництва Sigma (США), роз-
чини Версена 0,02 %, трипсину 0,25 % виробництва НВО «Біо Тест Мед» 
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(м. Київ). Ростові середовища для всіх культур клітин готували на основі 
RPMI-1640 і DMEM у рівних співвідношеннях із додаванням фетальної 
сироватки до 5 % і антибіотиків. Культивування клітин здійснювали 
у флаконах об’ємом 50 см3 (із поверхнею росту 75 см2) і мікроплан-
шетах на 24 та 96 лунок з адгезивною поверхнею виробництва Sarstedt 
(Німеччина). Як досліджуваний препарат використовували стерильний 
ізотонічний розчин декаметоксину в концентрації 0,02 % та 0,1 %, який 
широко застосовується в клінічній практиці, в тому числі при сучасних 
вірусних захворюваннях дихальних шляхів [136]. Система оцінки вірулі-
цидної дії препарату включала розрахування інфекційного титру вірусу 
в клітинних культурах (lg ТЦД50/0,1 мл) і зниження рівня накопичення 
вірусу під дією препарату (Δ lg), що визначали за формулою: Δ = Акв – 
Ад, де Акв – рівень накопичення вірусу при культивуванні без будь-якої 
обробки препаратом (lg ТЦД50/0,1 мл); Ад – рівень накопичення вірусу 
при культивуванні після експозиції з препаратом у різних концентраці-
ях (lg ТЦД50/0,1 мл). Дослідження проводили в стерильних умовах у ла-
мінарному боксі II класу безпеки фірми Jouan (Франція). Для мікроскопії 
моношарів клітинних культур, візуалізації, фіксації та документування 
зображення використовували інвертований мікроскоп Primo Vert вироб-
ництва Karl Zeis (Німеччина) з відеокамерою й відповідним програмним 
забезпеченням. Робота виконана згідно з вимогами Фармакологічного ко-
мітету України. Визначення цитотоксичності та віруліцидної активності 
декаметоксину, розрахування МІК та інших показників здійснювали від-
повідно до методичних рекомендацій [137, 138].

У зв’язку з великою небезпекою нового пандемічного штаму корона-
вірусу SARS-CoV-2 та забороною проводити прямі дослідження віру-
ліцидної дії дезінфектантів та антисептиків у лабораторіях загального 
режиму автори використали як тест-вірус репрезентативний, не пато-
генний для людини прототипний штам коронавірусу IBV, що має будову 
й основні фізико-хімічні властивості, притаманні всім представникам 
родини Coronaviridae, підродини Coronavirinae, родів Alphacoronavirus 
і Betacoronavirus, до котрих належать усі сім відомих коронавірусів лю-
дини, включаючи SARS-CoV-2 [139]. При застосуванні IBV було врахо-
вано вимоги до такого виду досліджень, а саме: тест-вірус мав бути до-
сить легко адаптованим до культивування в первинно-трипсинізованих 
і пере щеплюваних культурах клітин в умовах in vitro; здатним проявля-
ти характерну цитопатичну дію в клітинах; розмножуватись у високих 
інфекційних титрах як у культурі клітин, так і на курячих ембріонах; 
бути безпечним для персоналу вірусологічної лабораторії. При пла-
нуванні та проведенні дослідження опиралися на вже набутий досвід 
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і результати власних попередніх досліджень щодо вивчення віруліцид-
ної дії декаметоксину щодо вірусів грипу, поліовірусів, везикулярного 
стоматиту й аденовірусів людини [132]. Для визначення віруліцидної 
дії декаметоксину використовували тест-вірус у титрах від 4,0 до 8,0 lg 
ТЦД50/0,1 мл. Вірус, адаптований до курячих ембріонів, був позначений 
як IBV1; до первинно-трипсинізованих культур клітин ФЕК – IBV2; до 
культури клітини BHK-21 – IBV3. Застосували суспензійний метод, який 
дає змогу забезпечити оптимальний контакт досліджуваного дезінфі-
кувального засобу з вірусом у рідкому середовищі, моделювати умови 
дезінфекції та є відносно безпечним у виконанні. У пробірки вносили 
по 1,0 мл нативних зразків IBV із відомим титром, додавали 1,0 мл де-
каметоксину в концентрації, що відповідала 2 МІК для культур клітин 
ФЕК, ФЕКс і ВНК-21. Зразки (вірус + декаметоксин) інкубували в тер-
мостаті за температури 37 °С упродовж 30 хвилин згідно зі вказаними 
вище методичними рекомендаціями. Після закінчення експозиції зраз-
ки наносили на попередньо відмиті моношари клітинних культур у мік-
ропланшетах. Використовували по 4 моношари кожної культури клітин 
для кожного зразка, контролю клітин і контролю вірусу. Клітинні моно-
шари зі внесеними зразками інкубували за температури 37 °С в атмос-
фері 5 % СО2. Щоденно контролювали прояви цитопатичної дії вірусу 
в лунках планшетів. Остаточний результат (рис. 12.2) ураховували в разі 
повного прояву цитопатичної дії в контролі вірусу (4+) та за відсутності 
порушення цілісності клітинних моношарів у контролі клітин (4-). Кін-
цевий облік результатів проводили через 72 години. Важливо зазначити, 
що перед проведенням досліджень на виявлення віруліцидної активнос-
ті декаметоксину стосовно тест-вірусу оцінювали цитотоксичність до-
сліджуваного препарату окремо для кожної культури клітин. Було ви-
значено параметри цитотоксичної дії декаметоксину в культурах клітин 
ФЕК, ФЕКс і BHK-21. Встановлено, що цитотоксична дія декаметоксину 
в дослідженнях in vitro була різною та залежала від виду культури клі-
тин. Цитотоксична дія повністю реалізувалася через 24 години після 
нанесення на клітинні моношари. На всіх етапах дослідження препарат 
засто совували в максимально переносимих концентраціях, не токсич-
них для відповідної культури клітин.

Вплив декаметоксину на репродукцію коронавірусу IBV вивчали 
в культурах клітин ФЕК і ФЕКс. Встановлено, що в клітинах первинно- 
трипсинізованої культури та ФЕКс розчин декаметоксину в концентра-
ції 200 мкг/мл виявляв чітку вiруліцидну дію (рис. 12.3) стосовно IBV2, 
зменшуючи його інфекційний титр на 2,75-3,25 lg ТЦД50/0,1 мл 
(табл. 12.3).
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Водночас репродукцію IBV1 декаметоксин пригнічував тільки на 
1,0  lg ТЦД50/0,1 мл. Цілком можливо, що такий результат пов’язаний 
із великим умістом білка в зразках, оскільки було застосовано вірус 
у  складі алантоїсної рідини курячого ембріона при його накопиченні 
та титруванні. Якщо так, то розчин декаметоксину в дозі 200 мкг/мл 
за  показником віруліцидної дії щодо коронавірусу може розглядатись 
як ефективний дезінфікувальний засіб у разі відсутності значного біл-
кового навантаження.

Таблиця 12.3. Визначення віруліцидної дії декаметоксину щодо коронавірусів 
IBV1 та IBV2 у культурі клітин ФЕК

Досліджуваний зразок
Тривалість спостереження

24 години 48 годин 72 години
Титр вірусу IBV1, lg ТЦД50/0,1 мл 2,5 4,0 4,0
IBV1 + декаметоксин, 200 мкг/мл 1,5 3,0 3,0
Пригнічення репродукції IBV1, Δ lg 1,0 1,0 1,0
Титр IBV2, lg ТЦД50/0,1 мл 6,0 8,0 8,0
IBV2 + декаметоксин, 200 мкг/мл 3,0 4,75 5,25
Пригнічення репродукції IBV2, Δ lg 3,0 3,25 2,75

Рис. 12.2. Цитотоксична дія декаметоксину в культурі клітин ФЕК: 
А – культура клітин, МІК – 62,5-41,79 мкг/мл, нативний препарат (× 20); 

Б – цитотоксична дія декаметоксину, CD50 – 100 мкг/мл, нативний препарат (× 20);
В – культура клітин, МІК – 62,5-41,79 мкг/мл, пофарбований препарат (× 20); 

Г – цитотоксична дія декаметоксину, CD50 – 100 мкг/мл, 
пофарбований препарат (× 20)
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Аналогічні дослідження віруліцидної дії декаметоксину щодо тест- 
вірусу IBV було проведено в культурі BHK-21. Використовували IBV1 
(у вигляді алантоїсної рідини) й адаптований до культури клітин BHK-21 
вірус IBV3 у підтримувальному середовищі, що мали інфекційні титри 
5,0 lg ТЦД50/0,1 мл і 6,0 lg ЕІД50/0,1 мл відповідно. У пробірки вноси-
ли по 1 мл IBV1 й адаптований до культури клітин ВНК-21 тест-вірус 
(IBV3) із попередньо встановленим інфекційним титром і додавали 
дека метоксин у різних концентраціях. Зразки інкубували за температу-
ри 37 °С упродовж 30 хвилин. Після закінчення експозиції їх наносили 
на попередньо відмиті моношари культури BHK-21, використовуючи по 
4 моношари для дослідження кожного з них і для контролю. Показано, 
що досліджуваний розчин декаметоксину в концентраціях від 200,0 до 
1000 мкг/мл виявляв чітку віруліцидну дію щодо тест-вірусу IBV3, змен-
шуючи його інфекційний титр на 5,0-6,5 lg ТЦД50/0,1 мл. Щодо IBV1 де-
каметоксин у дозі 1000 мкг/мл виявляв віруліцидну дію, знижуючи інфек-
ційний титр вірусу навіть у разі високого вмісту білка в зразку (табл. 12.4).

Слід зазначити, що отримані результати щодо віруліцидної дії 
дека метоксину та зниження інфекційного титру тест-вірусу більш 
ніж на 4 lg ТЦД50/0,1 мл повністю відповідають наявним методичним 

Рис. 12.3. Віруліцидна дія декаметоксину на коронавірус IBV у культурі клітин ФЕК: 
А – культура клітин ФЕК, декаметоксин у дозі 100 мкг/мл, 100 ТЦД50 IBV, 

нативний препарат (× 40); Б – контроль вірусу: культура клітин ФЕК 100 ТЦД50 IBV, 
нативний препарат (× 40); В – культура клітин ФЕК, декаметоксин у дозі 100 мкг/мл, 

100 ТЦД50 IBV, пофарбований препарат (× 40); Г – культура клітин ФЕК, 
декаметоксин у дозі 100 мкг/мл, 100 ТЦД50 IBV, пофарбований препарат (× 40)
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рекомендаціям, хоча в деяких авторів мінімальною величиною зниження 
інфекційного титру тест-вірусу за 30 хвилин експозиції, що свідчить про на-
явність віруліцидної дії в дезінфектанту, вважається 2 lg ТЦД50/0,1 мл [140].

Таблиця 12.4. Визначення віруліцидної дії декаметоксину щодо коронавірусу 
IBV у культурі клітин BHK-21

Досліджуваний зразок
Тривалість спостереження

24 години 48 годин 72 години
Інфекційний титр IBV1, lg ТЦД50/0,1 мл 5,5 8,0 8,5
IBV1 + декаметоксин, 1000 мкг/мл < 0,5 1,5 3,0
Пригнічення репродукції IBV1, Δ lg 5,0 6,5 5,5
Інфекційний титр IBV3, lg ТЦД50/0,1 мл 6,0 8,0 8,0
IBV3 + декаметоксин, 1000 мкг/мл 1,5 2,5 3,0
Пригнічення репродукції IBV1, Δ lg 3,0 5,5 5,0

Отже, було встановлено, що декаметоксин, який є біс-четвертинною 
амонієвою сполукою, напівсинтетичним поверхнево-активним катіон-
ним детергентом із широкою протимікробною активністю, в умовах in vitro 
в культурах клітин ФЕК і ФЕКс виявляє чітко виражену віруліцидну ак-
тивність щодо прототипного штаму коронавірусу IBV. Показано, що в 
концентрації 200 мкг/мл засіб повністю інактивує 100-1000 інфекційних 
доз вірусу за тривалості експозиції 30 хвилин без проявів цитотоксичної 
дії при серійних розведеннях. В умовах in vitro в перещеплювальній куль-
турі клітин ВНК-21 декаметоксин виявляє чітку віруліцидну дію щодо 
IBV у концентраціях від 200 до 1000 мкг/мл, тобто повністю інактивує 
1000-10 000 інфекційних доз вірусу за тривалості експозиції 30 хвилин 
навіть у разі високого білкового навантаження. Тож у представленому 
дослідженні вперше вивчена віруліцидна дія декаметоксину щодо прото-
типного штаму коронавірусу IBV в умовах in vitro. Виявлені віруліцидні 
властивості декаметоксину у фармакопейно допустимих концентраціях 
стосовно коронавірусу дають змогу рекомендувати його як дезінфіку-
вальний засіб під час розроблення методів неспецифічної профілактики 
коронавірусної інфекції в дорослих.

На підставі отриманих даних було розроблено рекомендації із засто-
сування декаметоксину в комплексній профілактиці коронавірусної 
інфекції. Її слід проводити таким чином:

• для запобігання передачі коронавірусу контактним шляхом: регу-
лярна обробка рук розчином декаметоксину (0,2 або 0,25 мг/мл) – 3-5 мл 
розчину ретельно розподілити на внутрішній і зовнішній поверхні 
кисті, міжпальцевих проміжках і навколонігтьових ділянках, нижній 
третині передпліччя протягом 1-2 хвилин, після чого шкіру висушити. 
Кратність обробки – якнайчастіше;
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• для захисту слизової оболонки ока від проникнення коронавірусу: 
закапувати в кон’юнктивальний мішок по 2-3 краплі розчину декаметокси-
ну (0,2 мг/мл) 4-6 разів на добу протягом періоду епідеміологічної небезпеки;

• для захисту слизових оболонок носа й ротоглотки від проникнення 
коронавірусу: полоскати порожнину рота та зіва розчином декаметокси-
ну (0,2 мг/мл) по 25-50 мл 2-3 рази на день, після полоскання протягом 
1 години утримуватися від їди та пиття; закапувати розчин декаметокси-
ну (0,2 мг/мл) по 3-5 крапель у кожний носовий хід 2-3 рази на день;

• для захисту дихальних шляхів від проникнення коронавірусу: 
здійснювати інгаляції за допомогою небулайзера по 2 мл розчину дека-
метоксину (0,2 мг/мл) 2-3 рази на добу.

Профілактика НП в осіб з імунодефіцитом
Цьому аспекту ведення пацієнтів із різними чинниками імунодефі-

циту приділяється велика увага фахівців у всьому світі [141]. Так, у мета-
аналізі, проведеному H. Green і співавторами [142], було встановлено, що 
профілактичні заходи виправдані, коли в дорослих ризик виникнення 
ПП перевищує 3,5 %, а в дітей – навіть у разі нижчого рівня. Декіль-
ка настанов містять конкретні рекомендації щодо запобігання цьому 
захворюванню в пацієнтів із ВІЛ-інфекцією, онкогематологічними та 
пост трансплантаційними захворюваннями, а також осіб із васкулітами 
та злоякісними пухлинами різних локалізацій, які одержують тривалий 
час імуносупресивну терапію [143-145].

Узагальнювальні дані стосовно профілактики ПП у імуноскомпроме-
тованих хворих наведено в таблиці 12.5 [146].

У ВІЛ-інфікованих пацієнтів рекомендовано розпочинати профілак-
тику ПП, коли кількість CD4+ становить < 200 клітин/мкл або раніше 
було діагностовано кандидоз ротоглотки [147]. Проведення профілак-
тичних заходів також має розглядатись у хворих із раніше діагносто-
ваним СНІД або коли рівень клітин CD4+ становить < 14 %. У разі не-
можливості регулярно визначати кількість CD4+ профілактику слід 
розпочинати при значенні цього маркера в межах 200-250 клітин/мкл.

Первинним профілактичним засобом є TMP/SMX (80 мг TMP і 400 мг 
SMX), який призначається по 1 таблетці 1 раз на добу, чи TMP/SMX подвій-
ної сили (160 мг TMP і 800 мг SMX) 3 рази на тиждень. Альтернативні схеми 
включають застосування дапсону чи поєднання його з піриметаміном і фо-
ліновою кислотою, пентамідину в аерозолях й атоваквону (табл. 12.5).

Профілактику в дорослих рекомендується продовжувати доти, доки 
кількість CD4+ не буде підтримуватися на рівні > 200 клітин/мкл протягом 
понад 3 місяців, а частка CD4+ клітин – ≥ 14 %. Також варто враховувати 
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Таблиця 12.5. Профілактика ПП в імуноскомпрометованих пацієнтів [146]

ВІЛ-позитивні пацієнти ВІЛ-негативні пацієнти 
з імунодефіцитом

Коли 
починати 
профілактику

CD4 < 200/мкл 
(або < 14 % від загальної 
кількості лімфоцитів); 
рекурентна молочниця 
чи значуща супутня 
імуносупресія

Реципієнти алогенних та окремих 
автологічних трансплантатів гемато-
поетичних стовбурових клітин: не менш 
як 6 місяців після пересадки та якщо 
імуносупресивна терапія триває [9]
Реципієнти після трансплантації солід-
них органів: не менш як 6-12 місяців 
після трансплантації; розглянути більшу 
тривалість (наприклад, пересадка легень, 
тонкого кишківника, ЦМВ-інфекція) [25]
Гематоонкологічні пацієнти [57]
КС: дози, еквівалентні ≥ 20 мг протягом 
1 місяця чи довше в режимі монотерапії 
чи комбінації з додатковими імуносупре-
сивними препаратами 
Наведено специфічні рекомендації щодо 
алемтузумабу, темозоломіду, пуринових 
аналогів (наприклад, флударабіну) 
Гостра лімфобластна лейкемія: 
від ін дук    ції до завершення підтриму-
вальної терапії  
Усі пацієнти з успішним лікуванням 
ПП мають отримувати вторинну анти-
пневмоцистну профілактику (перевага 
віддається тому самому режиму, 
що й для первинної профілактики) 
Пацієнти з васкулітом, асоційованим 
з антинейтрофільними цитоплазма-
тичними антитілами, котрі отримують 
терапію циклофосфамідом [31] 
Розглянути застосування профілактики 
в імунодефіцитних хворих із комбінацією 
факторів ризику, таких як похилий вік 
і захворювання легень, із вищими дозами 
КС (≥ 15-20 мг на добу) протягом трива-
лого часу чи іншими імуносупресивними 
препаратами (наприклад, антагоністами 
TNF у разі запальних захворювань) або 
в пацієнтів з ідіопатичним імунодефіци-
том (наприклад, тяжким комбінованим 
імунодефіцитом або ідіопатичною CD4 
T-лімфоцитопенією та рівнем 
CD4 < 200/мкл)
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стійку відсутність у плазмі крові РНК ВІЛ [147]. Результати колаборацій-
ного обсерваційного епідеміологічного дослідження, проведеного в Єв-
ропі (COHERE), свідчать про те, що профілактика може бути безпечно 
завершена у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із відсутнім вірусним наванта-
женням і кількістю CD4+ у межах 100-200 клітин/мкл [148].

Профілактика має поновлюватися, коли кількість CD4+ стає 
< 200 клітин/мкл [149]. Якщо ПП була діагностована при кількості CD4+ 
>  200 клітин/мкл, слід розглянути використання довічної профілак-
тики [147].

Під час вагітності профілактика ПП майже така сама, як і в інших 
випадках, з єдиним винятком: вона має бути скасована в першому три-
местрі через тератогенність, пов’язану з дією ліків [147]. Через відсут-
ність системної абсорбції й обмежений ризик для ембріона перевагу 
варто віддавати аерозольному пентамідину.

Профілактика ПП у ВІЛ-негативних імуноскомпрометованих паці-
єнтів має суттєві відмінності (табл. 12.5). Так, у реципієнтів внутріш-
ніх органів її слід проводити, якщо місцева частота ПП дорівнює ≥  3  % 
[150, 151]. Ризик виникнення цієї патології є найбільшим упродовж пер-
ших 6  місяців після трансплантації, коли захворюваність на ПП дося-
гає 5-15  % [152]. Тривалість профілактики – від 3 місяців до 1 року, але 
зазвичай – 6-12  місяців. Ризик упродовж тривалішого періоду є ймовір-
ним у  пацієнтів, які страждають на відторгнення трансплантата, ЦМВ- 
інфекцію (як хронічну, так і рецидивну), тривалу нейтропенію, авто імунне 
захворювання або одержують тривалу терапію КС (> 20 мг на день понад 2 
тижні) [150, 153].

Правило 
припинення 
профілактики

CD4 > 200/мкл 
понад 3 місяці чи 
CD4 100-200/мкл 
і вірусне навантаження 
ВІЛ не визначається 
протягом 3 місяців

Правило припинення 
не розповсюджується на всіх пацієнтів, 
рішення приймається індивідуально 
(наприклад, у разі припинення 
імуносупресивної терапії) [56]

Препарат 
вибору TMP/SMX 400/80 мг щодня чи 800/160 мг 3 рази на тиждень

Альтерна-
тивні засоби

Не існує загальноприйнятого консенсусу щодо переважного 
режиму альтернативного лікування. У ВІЛ-позитивних пацієнтів 
із позитивними результатами серологічних тестів на токсоплазмоз 
піриметамін (+ фолінова кислота) має переваги. 
Пентамідин інгаляційно 300 мг у 6 мл води 1-2 рази на місяць. 
Дапсон 1 × 50 мг + піриметамін 50-75 мг 1 раз на тиждень + 
фолінова кислота 25-30 мг 1 раз на тиждень усередину. 
Суспензія атоваквону 1 раз 1500 мг під час їди + піриметамін 50-75 мг 
1 раз на тиждень + фолінова кислота 25-30 мг 1 раз на тиждень  
усередину. 
Суспензія атоваквону 1 раз 1500 мг під час їди
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Довічна профілактика може бути розглянута в реципієнтів легень, 
серця, нирок і тонкої кишки чи в тих, у кого раніше виникала ПП або 
має місце хронічна ЦМВ-інфекція [154].

Профілактику ПП слід починати в пацієнтів із гострим лімфобласт-
ним лейкозом і трансплантацією алогенних стовбурових клітин, а також 
у тих, хто отримує лікування алемтузумабом, комбінаціями флу-
дарабіну/циклофосфаміду/ритуксимабу та КС упродовж тривалого 
часу (≥ 20 мг на день понад 4 тижні). Крім того, профілактичні захо-
ди можуть бути застосовані й у хворих із лімфомою, котрі отриму-
ють R-CHOP14 або альтернативні з’єднання, що руйнують лімфоцити 
(наприклад, аналоги нуклеозидів), або радіотерапію при пухлинах/
метастазах головного мозку в поєднанні з КС [155]. У пацієнтів із го-
стрим мієлобластним лейкозом, церебральною лімфомою, деякими 
лімфопроліферативними порушеннями, автоімунною цитопенією 
та гемофагоцитарним синдромом дані про доцільність застосування 
профілактики поки що відсутні.

Немає точних відомостей про те, коли розпочинати профілактику 
ПП у гематологічній популяції. Утім, не рекомендується її проведення 
в період до приживлення трансплантата стовбурових клітин через по-
тенційну токсичну дію TMP/SMX на кістковий мозок. Тому тривалість 
профілактичних заходів має становити ≥ 6 місяців після приживлення 
трансплантата. Цей термін може бути подовжений у хворих, які одержу-
ють постійно імунодепресанти та/або мають хронічну реакцію «тран-
сплантат проти хазяїна» [155]. На відміну від ВІЛ-інфікованих пацієнтів, 
немає переконливих доказів, які підтверджують доцільність припинен-
ня профілактики, коли число CD4+ перевищує 200 клітин/мкл. Імовірно, 
це пов’язано з наявністю додаткових чинників ризику, таких як викори-
стання КС для лікування цієї популяції [155].

Основним засобом профілактики ПП у розглянутих ВІЛ-негативних 
імуноскомпрометованих пацієнтів є пероральна чи внутрішньовенна 
форма TMP/SMX. Цей або альтернативні препарати застосовуються 
за тією самою схемою, що й у ВІЛ-інфікованих осіб (табл. 12.5).

Варто зауважити, що профілактичні заходи з використанням TMP/
SMX також сприяють зменшенню частоти виникнення токсоплазмозу, 
малярії та бактеріальних пневмоній у осіб з імунодефіцитом [146].

Безперечно, для запобігання пневмонії використовуються й інші за-
соби (наприклад, миття рук із милом або обробка їх антисептиками, 
зменшення забрудненості повітря в помешканнях і на виробництві, 
використання ко-тримоксазолу в пацієнтів із ВІЛ-інфекцією тощо), 
але вони не мають необхідної доказової бази щодо ефективності й тому 
не можуть бути запропоновані для широкого застосування.
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