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АНОТАЦІЯ.
Клінічні ознаки ураження паренхіми легень спостерігаються більше, ніж у 70 %
хворих на саркоїдоз органів дихання. Абсолютна більшість хворих на саркоїдоз ІІ та ІІІ
стадій підлягають лікуванню глюкокортикостероїдами (ГКС), серед яких провідне місце
посідає метилпреднізолон (МП). Недостатня ефективність лікування хворих та висока
частота незадовільних результатів терапії є однією з найважливіших проблем курації
хворих на саркоїдоз.
Алгоритм, який пропонується до впровадження, визначає конкретні показання
для призначення глюкокортикостероїдів (ГКС), гідроксихлорохіну (ГХ), метатрексату
(МТХ). Вказано дози, тривалість застосування, показання для роздільного та
комбінованого використання даних лікарських засобів. В запропонованому алгоритмі
особливо підкреслено, що в окремих клінічних випадках несприятливого перебігу
захворювання подальше збільшення дози ГКС є недоречним. Відповідно, терапію
необхідно підсилити ГХ, МТХ та пентоксифіліном.
Застосування алгоритму спрямовано на оптимізацію терапії та зменшення
частоти випадків неефективного лікування та рецидивів захворювання.
Апробацiя запропонованого алгоритму проведена у відділенні інтерстиціальних і
бронхообструктивних захворювань легень у хворих на туберкульоз ДУ "Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних
наук України".
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: саркоїдоз із ураженням паренхими легень.
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ВИСНОВОК ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ.
Нововведення, що стосується алгоритму лікування хворих на саркоїдоз із
ураженням паренхіми легень, є актуальним і має практичне значення.
Новизна розробки полягає у тому, що визначено конкретні показання для
призначення глюкокортикостероїдів (ГКС), гідроксихлорохіну (ГХ), метатрексату (МТХ),
вказано дози, тривалість застосування, показання для роздільного та комбінованого
використання даних лікарських засобів. В запропонованому алгоритмі особливо
підкреслено, що в окремих клінічних випадках несприятливого перебігу захворювання
подальше збільшення дози ГКС є недоречним. Відповідно, терапію необхідно
підсилити ГХ, МТХ та пентоксифіліном.
Застосування алгоритму спрямовано на оптимізацію терапії та зменшення
частоти випадків неефективного лікування та рецидивів захворювання.
Нововведення може бути впроваджене шляхом проведення курсів інформації та
стажування, лекцій, публікацій у наукових виданнях.
Нововведення рекомендовано для впровадження у спеціалізованих закладах
практичної охорони здоров’я фтизіатричного та пульмонологічного профілю.
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