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ВСТУП 

Актуальність теми 

Негоспітальна пневмонія (НП) є однією з найважливіших проблем 

сучасної медицини. Захворюваність на НП коливається в межах від 1,7 до 11,6 

випадків на 1000 населення у країнах Європи [1]. В Україні цей показник 

протягом 2010-2014 років коливався в межах 392,7 -520 випадків на 100 000 

населення, а рівень смертності був 11,6 на 100 000 населення у 2014 році [2-4]. 

Супутня патологія зустрічається у переважної більшості госпіталізованих 

пацієнтів із НП, особливо у старших 65 років. Часто визначається поєднання 

кількох хронічних захворювань. Домінуючі позиції в її структурі займають 

захворювання серцево-судинної системи, ХОЗЛ, ЦД та неврологічні розлади [5-

9]. За даними В.Б. Івановського та співав., 2011, у 87,5% пацієнтів із затяжним 

перебігом НП спостерігались хронічні захворювання: серцево-судинної системи - 

у 54,3%, ХОЗЛ - у 37,1%, захворювання шлунково-кишкового тракту - у 20%, 

ендокринні захворювання та патологія нирок - у 17,1%, злоякісні новоутворення 

та алкоголізм - у 5,7% [10]. 

Дослідження останніх років показали, що застійна СН, ХОЗЛ, БА, 

порушення мозкового кровообігу, гастроезофагальна-рефлюксна хвороба, 

патологія печінки, ожиріння, ЦД, злоякісні новоутворення є факторами ризику 

виникнення НП, розвитку її ускладнеь та збільшення показників летальності [11, 

12, 13, 14]. 

Коморбідність впливає на етіологію НП. Домінуючим збудником НП у 

пацієнтів із хронічними захворюваннями залишається S. pneumoniae, однак 

перебіг пневмококової інфекції у них важкий, ускладнений, із високими 

показниками смертності [14]. При наявності важкого ХОЗЛ зростає етіологічна 

значимість ентеробактерій та P.aeruginosa [15, 16, 17]. Серцево-судинна 

патологія, ЦД збільшують ризик грамнегативних ентеробактерій та S.aureus, 

особливо в якщо НП виникає в період епідемії ГРВІ [18]. У осіб із 

гастроезофагальною рефлюксною хворобою, орофарінгеальною дисфункцією, 

порушенням мозкового кровообігу, коли існує ймовірність аспірації, до вказаних 
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вище збудників приєднуються анаероби, що призводить до розвитку деструкції 

легень [15, 19]. 

Перебіг НП на тлі ІХС, ГХ та СН характеризується відсутністю типових 

ознак гострого запального процесу [20]. Клінічні ознаки НП маскуються 

симптомами СН, нестабільної стенокардії, аритмії, що призводить до невчасної 

діагностики та затримки лікування НП, збільшує ризик ускладнень та смерті як 

під лікування у стаціонарі так протягом 1-5 років після одужання від НП [21, 22]. 

Взаємно обтяжуючий перебіг НП та ХОЗЛ зумовлений складностями 

діагностики, які виникають через маскування ознак НП симптомами бронхіальної 

обструкції, і навпаки, легенева та серцева недостатність іноді трактується як ознаки 

важкої НП, що призводить до недооцінки симптомів ХОЗЛ та збільшує ризик 

несприятливого наслідку [23-25]. Найбільш небезпечним є поєднання цих 

захворювань під час епідемій грипу та респіраторних вірусних інфекцій. 

Поєднання ЦД та НП призводить до важкого стану пацієнта, зумовленого 

як гострим інфекційним захворюванням так і втратою контролю над рівнем 

глюкози, часто ускладнюється розвитком ексудативного плевриту, гострого 

коронарного синдрому, аритмій [2, 26-28]. 

В сучасних керівництвах щодо курації пацієнтів із НП певною мірою 

враховується наявність супутніх захворювань при визначенні місця лікування та 

прогнозу пацієнта, наприклад при підрахунку індексу важкості пневмонії (PSI) 

[29]. Однак, особливості симптоматики, діагностики та лікування НП у таких 

пацієнтів визначені фрагментарно. Тому пошуки діагностично значимих маркерів 

несприятливого наслідку НП, розробка зручних у застосуванні та інформативних 

шкал, що дозволили б виявити найбільш вразливих пацієнтів є одним із 

провідних напрямків сучасних досліджень НП [2, 20, 30, 31]. 

Ефективне лікування НП можливе лише за умови адекватної 

антибактеріальної терапії, яка зазвичай призначається емпірично. Застосування 

клінічних настанов у наданні кваліфікованої лікарської допомоги хворим із НП є 

запорукою успіху [32-36]. Нераціональне призначення антибіотиків є однією з 

причин зниження їх ефективності через розвиток резистентності мікроорганізмов 
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та виникнення небажаних побічних ефектів, що особливо небезпечні у осіб із 

коморбідністю [37-39]. Проведення фармакоепідеміологічних доліджень дозволяє 

отримати найбільш обґрунтовану інформацію про прихильність лікарських 

призначень рекомендаціям із лікування НП та оцінити реалії споживання 

антибіотиків, їх ефективність, сформулювати прогноз розвитку 

антибиотикорезистентності та відкорегувати існуючі рекомендації відповідно до 

епідеміологічної ситуації, що змінилась [38, 40-42]. 

Стикаючись із пацієнтом, що має хронічні захворювання та НП, лікар 

керується переважно власним досвідом. Призначення діагностичних та 

лікувальних заходів відповідно до узгоджувальних документів із метою лікування 

НП та хронічного захворювання часто призводить до поліпрагмазії [43]. 

Застосування антибактеріальної терапії для лікування пацієнтів із НП на тлі 

хронічних захворювань створює додаткові ризики небажаних побічних ефектів, 

небезпечних взаємодій лікарських препаратів базисної терапії з антибіотиками [44-

49]. 

Сучасні відомості про вплив лікарських препаратів, що застосовуються для 

лікування поширених хронічних захворювань, на перебіг та ефективність 

лікування НП не систематизовані. 

Існують суперечливі дані щодо впливу інгаляційних кортикостероїдів на 

виникнення НП. Перші свідчення про розвиток НП при тривалому вживанні цих 

препаратів отримали Caverley P.M. et al., 2007, Ferguson G.T. et al., 2008 [50, 51]. 

Інші науковці, вивчаючи ризики виникнення НП, особливості клінічного перебігу 

та її наслідки у даного контингенту хворих не встановили статистично значимої 

різниці у осіб, які отримували та не отримували ІКС [52-56]. 

Триває дискусія щодо ефективності застосування системникх 

кортикостероїдів у хворих НП на тлі хронічних супутніх захворювань [57-60]. 

Вивчаються механізми позитивного впливу інгібіторів АПФ, статинів, 

низьких доз аспірину, антикоагулянтів на перебіг НП у пацієнтів із хронічними 

захворюваннями серцево-судинної системи, її ранню та віддалену смертність [33, 

61, 62, 63]. 



 9 

Оцінка економічних витрат на НП у осіб із хронічними супутніми 

захворюваннями є надзвичайно важливою складовою у проведенні досліджень 

спрямованих на оптимізацію надання допомоги цьому контингенту хворих. 

Накопичені певні відомості про економічні збитки у разі лікування НП та тлі 

супутніх хронічних захворювань в різних країнах світу [64-67]. В Україні 

отримані дані про економічні переваги відповідного до національних 

узгоджувальних документів лікування НП та загострення ХОЗЛ, однак 

врахування витрат на лікування осіб із коморбідністю не проводилось [68, 69]. 

На сучасному етапі розвитку внутрішньої медицини не зверталось 

достатньої уваги на особливості перебігу НП у осіб із коморбідною патологією. 

Обмежено проводились фармакоепідеміологічний та фармакоекономічний аналіз 

лікування, не розроблені та не запропоновані рекомендації щодо ґрунтовного 

обстеження та оптимальної терапії таких пацієнтів. В зв’язку з цим вивчення 

зазначеної проблеми є актуальним, що має практичне та соціально-економічне 

значення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного 

університету ім М. І. Пирогова на тему «Особливості перебігу гострих та 

хронічних неспецифічних захворювань органів дихання в поєднанні з патологією 

серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем з урахуванням 

фармакоекономічних показників та параметрів якості життя», роки дії 2011-2015, 

№ Держреєстрації 0111U003631. 

Мета дослідження: підвищити якість діагностики та лікування НП у 

пацієнтів із супутніми поширеними хронічними захворюваннями внутрішніх 

органів на основі комплексного клінічного аналізу, фармакоепідеміологічних та 

фармакоекономічних даних. 
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Завдання дослідження: 

1. Встановити поширеність супутніх ХЗВО серед хворих, що були 

госпіталізовані з приводу НП за даними ретроспективного аналізу, оцінити їх 

вплив на виникнення ускладнень та смертність від НП. 

2. Вивчити особливості перебігу НП на тлі найбільш поширених ХЗВО, 

оцінити короткотривалі та віддаленні наслідки НП. 

3. Провести фармакоепідеміологічний аналіз антибактеріального 

лікування НП у пацієнтів із супутніми ХЗВО. 

4. Дослідити ризики застосування антибактеріальних препаратів для 

лікування НП у хворих із ХЗВО. 

5. Вивчити відповідність та сумісність базисного лікування ХЗВО із 

призначеними антибактеріальними препаратами. 

6. Вивчити доцільність призначення патогенетичної терапії для лікування 

НП, оцінити ризики та переваги їх застосування у хворих із ХЗВО. 

7. Виконати фармакоекономічну оцінку застосування лікарських 

препаратів для терапії НП на тлі супутніх ХЗВО та без них, порівняти прямі 

медичні витрати, показники вартість-ефективність, провести ABC- та VEN - 

аналізи. 

Об’єкт дослідження: негоспітальна пневмонія на тлі поширених 

хронічних захворювань внутрішніх органів. 

Предмет дослідження: особливості клінічного перебігу, застосування 

лікарських препаратів та фармакоекономічні показники лікування НП на тлі 

поширених ХЗВО. 

Наукова база дослідження: міська клінічна лікарня №1 (МКЛ №1) та 

міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (МКЛШМД) м. Вінниці. 

Методи дослідження: 

- ретроспективний аналіз медичної документації хворих НП – для 

визначення поширеності супутніх ХЗВО серед хворих, що були 

госпіталізовані з приводу НП, їх впливу на виникнення ускладнень та 

смертність; 
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-  клінічні, рентгенологічні, функціональні (ЕКГ, спірометрія, 

пульоксіметрія, ехо-кардіографія), бактеріологічні, цитологічні – для 

вивчення особливостей перебігу НП на тлі поширених ХЗВО; 

-  фармакоепідеміологічний аналіз застосування лікарських препаратів – 

для оцінки відповідності призначень державним рекомендаціям з 

лікування НП та ХЗВО, ризиків застосування антибіотиків для 

лікування НП у хворих із ХЗВО, враховуючи їх зсумісність з базисною 

терапією; 

- визначення прямих медичних витрат, показників вартість-

ефективність, ABC/VEN-аналіз - для вивчення ефективності 

використання фінансових ресурсів; 

-  статистичні – для математико-статистичної обробки отриманих 

даних. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Встановлено, що поширеність ХЗВО серед хворих НП, які потребують 

госпіталізації, становить 70,2%. Третина пацієнтів мають поєднання НП з 

кількома ХЗВО з враженням двох та більше систем органів. 

Встановлено, що клінічний перебіг НП у пацієнтів з ІХС, ГХ, які 

ускладнені застійною СН має у півтори рази вищий показник ризику смерті від 

НП за шкалою індексу важкості пневмонії (PSI), повільну відповідь на лікування, 

супроводжується розвитком ексудативного плевриту, втричі вищим показником 

летальності у стаціонарі (3,4% проти 1,0%). 

Виявлено, що перебіг НП на тлі ХОЗЛ, бронхіальної астми (БА) частіше 

характеризується двобічним ураженням (у 25,5% випадків проти 15,5%), 

домінуванням ознак бронхообструктивного синдрому (у 20,3%) та легеневої 

недостатності різного ступеня важкості (у 86,0%). Тривале попереднє 

застосування інгаляційних кортикостероїдів для базисного лікування ХОЗЛ та БА 

не впливає на перебіг НП. 
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Поєднання НП з ЦД супроводжується розвитком важкої або 

середньоважкої легеневої недостатності у 85,0%, порушенням гомеостазу 

глюкози у 80,0% та прогресуючої СН у 55,0% пацієнтів. 

Наявність серцево-судинної декомпенсації у пацієнтів з НП не залежно від 

важкості враження інших систем органів асоціюється з гіршими показниками 

виживання протягом 30 місяців після одужання від НП. 

Встановлено збільшення прихильності до державних рекомендацій при 

призначенні антибактеріальної терапії хворих НП в амбулаторних умовах втричі 

та при лікуванні пацієнтів з важкою НП у відділенні інтенсивної терапії вдвічі у 

2012 р. в порівнянні з 2004-2006 рр.. Лікування НП середньої важкості у 2012 р. 

характеризується надмірним застосуванням комбінацій антибіотиків, що не 

відповідають державним рекомендаціям, та призводить до потреби у 

доліковуванні в амбулаторних умовах побічних явищ антибіотикотерапії у 

пацієнтів з хронічними супутніми захворюваннями. 

За результатами фармакоепідеміологічного дослідження виявлено, що 

лікування хворих НП з множинними ХЗВО характеризується поліпрагмазією з 

призначенням в середньому 12,3±4,3 препаратів проти 8,8±2,6, у пацієнтів НП без 

ХЗВО. Недоцільне призначення лікарських засобів патогенетичної дії, які не 

мають достатньої доказової бази ефективності при лікуванні пацієнтів з НП, не 

покращує перебіг, наслідки НП на тлі ХЗВО, але збільшують нераціональні 

медичні витрати в середньому на 108,5±34,2 грн. (7,8%). 

Ґрунтуючись на оцінці ефективності, взаємодій препаратів для лікування 

НП та лікарських засобів базисної терапії хронічних супутніх захворювань, даних 

фармакоекономічного аналізу оптимізовано лікування хворих НП з 

коморбідністю. 

Практичне значення одержаних результатів 

Оптимізовано діагностично-лікувальний алгоритм надання допомоги 

хворим НП на тлі супутніх ХЗВО, який повинен включати оцінку ознак 

декомпенсації або загострення ХЗВО, що маскують прояви НП, та застосування 
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шкали PSI, яка має більшу прогностичну значимість у даної категорії хворих, при 

виборі місця лікування. 

Доведено, що для зниження частоти розвитку небажаних побічних явищ 

при антибактеріальному лікуванні у хворих НП середньоважкого перебігу на тлі 

ХЗВО слід уникати застосування комбінації левофлоксацину з цефалоспоринами 

3-4 генерації, включаючи антипсевдомонадні препарати, та/або амікацином, 

застосування яких збільшує частоту побічних явищ більш ніж у чотири рази. 

На підставі комплексної оцінки ефективності та ризиків при застосуванні 

бета-лактамів, макролідів та фторхінолонів для лікування хворих НП з ГХ, ІХС та 

СН показано, що комбінація амоксіцилін/клавуланату або цефалоспорину 3 

генерації та макроліду є найбільш раціональною. У разі нетяжкого перебігу НП та 

ризику подовження інтервалу QT можливо призначення монотерапії бета-

лактамом. 

Отримані дані про перебіг НП на тлі ЦД, який супроводжується легеневою 

недостатністю різного ступеня, прогресуванням СН та порушенням контролю 

ЦД, що зумовлює додаткові ризики несприятливого кінця при застосування 

фторхінолонів, показали, що для лікування НП у пацієнтів з ЦД перевагу слід 

надавати поєднанню бета-лактаму з макролідом, призначення фторхінолонів 

потребує контролю рівня глюкози протягом прийому антибіотику та після його 

відміни. 

За результатами фармакоепідеміологічного та фармкоекономічного аналізів 

виявлено напрямки оптимізації лікування хворих НП на тлі поширених ХЗВО 

шляхом оцінки можливих сприятливих та небезпечних взаємодій між медичними 

препаратами різних груп, уникнення призначення лікарських засобів 

патогенетичної дії, які не мають достатньої доказової бази ефективності та 

безпечності, спричиняють поліпрагмазію, додаткові медичні витрати. 

Створено програмний додаток «Оптимізація вибору лікування хворого з 

коморбідністю», який дозволяє оцінити переваги, недоліки та ризики при 

поєднанні кількох препаратів і зробити найбільш прийнятні та безпечні 

призначення пацієнтам з НП на тлі ХЗВО. 
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За результатами дисертаційного дослідження видані методичні 

рекомендації та посібники: «Антибіотики у таблицях і схемах: у фокусі - 

амоксіцилін» (Ю. М. Мостовой, Г. В. Демчук, Київ, 2012); «Негоспітальна 

пневмонія. Ключові положення» (Ю. М. Мостовой, А. В. Демчук, Київ, 2015). 

Впровадження результатів дослідження 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в лікувально-

діагностичний процес пульмонологічного відділення міської клінічної лікарні №1 

м. Вінниці, Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці, 

пульмонологічного відділення Клінічного Військово-мідичного Центру 

Центрального регіону, міської клінічної лікарні № 6 м. Дніпоропетровськ, міської 

клінічної лікарні № 17 м. Київ, міської клінічної лікарні № 6, м. Київ, навчальний 

процес кафедр пропедевтики внутрішньої медицини, внутрішньої медицини № 2 

та 3 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, 

кафедри внутрішньої медицини 2 Дніпропетровської медичної академії, кафедри 

медичної статистики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. 

П. Л. Шупика, що підтверджено актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача 

Планування дослідження та обговорення отриманих результатів 

проводилося разом із науковим консультантом – доктором медичних наук, 

професором Ю.М. Мостовим. 

Дисертація є самостійною роботою автора. На основі аналізу світової 

медичної літератури автор вивчила актуальність проблеми діагностики, перебігу 

та лікування НП на тлі хронічних супутніх захворювань, визначила напрямок 

наукового дослідження та його етапи, вибрала методи обробки даних. Здобувачем 

проведено ретроспективний аналіз медичної документації стаціонарних хворих, 

які лікувались з приводу НП у МКЛ №1 та МКЛШМД м. Вінниці з січня 2004 

року по грудень 2006 року. Ґрунтуючись на даних ретроспективного аналізу, 

автором особисто проводився відбір, обстеження, контроль лікування та тривале 

спостереження тематичних хворих для виявлення особливостей перебігу та 

лікування НП на тлі хронічних супутніх захворювань за методикою «випадок-
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контроль». Дисертантом самостійно створені бази наукових даних для проведенні 

статистичного аналізу, виконано статистичне опрацювання матеріалу, аналіз та 

узагальнення результатів, оформлення дисертаційної роботи. Підготовка 

наукових публікацій, навчально-методичних посібників здійснена особисто 

дисертантом. 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення та результати дисертаційної роботи висвітлювались 

на XVI Щорічному Конгресі Європейського Респіраторного Товариства 

(Мюнхен, Німеччинна, 02-06.09.2006); Х Щорічному конгресі Турецького 

Торакального Товариства (Анталія, Tурція 26-28.04.2007); науково-практичній 

конференції «Терапія 2008: досягнення та перспективи» (м. Вінниця, 20.03.2008); 

IV З’їзді фтизіатрів і пульмонологів України ІІ Національному Астма-конгресі 

України (м. Київ, 20-22.10.2008); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини в Україні: шляхи 

до високої якості» (м. Київ, 23.10.2009); XIX Щорічному Конгресі Європейського 

Респіраторного Товариства (Відень, Австрія, 12-16.09.2009); науково-практичній 

конференції «ХОЗЛ - шляхи оптимізації, профілактики, лікування та реабілітації» 

(м. Київ, 18.03.2010); ХІІІ Конгресі СФУЛТ України (м. Львів, 02.10.2010); 

науково-практичній конференції «Принципы диагностики и лечения заболеваний 

бронхолегочной системы» (м. Донецьк, 5-6.10.2010); ХIII Международном 

Конгрессе МАКМАХ/ESCMID (м. Москва, Російська Федерація, 18-20.05.2011); 

XXI Щорічному Конгрес Європейського Респіраторного Товариства (м. 

Амстердам, Нідерланди, 24-28.09 2011); науково-практичній конференції 

«Вибрані питання терапії в державних та міжнародних узгоджувальних 

документах» (м. Вінниця,13-14.03.2012); ХХІІ Міжнародному Конгресі ESCMID 

(Великобританія, м. Лондон, 31.03-03.04.2012); XXII Щорічному Конгресі 

Європейського Респіраторного Товариства (м. Відень, Австрія, 01-04.09.2012); 

науково-практичній конференції «Терапія-2013: досягнення та перспективи» (м. 

Вінниця, 19-20.03.2013); VІ національний конгрес «Людина та Ліки – Україна» 

(м. Київ, 21-22.03.2013); Науково-практичній конференції «Сучасні методи 
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діагностики та лікування розповсюджених захворювань серцево-судинної 

системи» (м. Вінниця, 30.05.2013); XXIIІ Щорічний Конгрес Європейського 

Респіраторного Товариства, (м. Барселона, Іспанія, 07-11.09 2013), V з’їзд 

фтизіатрів та пульмонологів України (м. Київ, 06-08.10.2013); науково-практичній 

конференції «Терапевтичні читання 2014: здобутки та напрямки розвитку» (м. 

Вінниця, 13-14.03.2014); ХХІ Російському Національному Конгресі «Людина та 

ліки», (м. Москва, Російська Федерація, 7-11.04.2014); науково-практичній 

конференції «Досягнення сучасної кардіології- лікарю загальної практики та 

сімейної медицини» (м. Вінниця, 28.05.2014); науково-практичній конференції 

«Терапія-2015: досягнення та перспективи» (м. Вінниця, 18-19.03.2015); ІІІ 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми лікування хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень» (м. Київ, 15.04.2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 56 наукових праць, 

серед них 25 статей, в тому числі у провідних фахових виданнях 21 (з них 13 

одноосібно, 6 – у журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз), 2 

статті у іноземних виданнях, 29 тез доповідей, 2 практичних посібника. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 374 сторінках 

друкованого тексту, який включає 299 сторінок основного тексту, ілюстрована 46 

рисунками, містить 85 таблиць. Вона складається з вступу, огляду літератури, 

розділу «Матеріали та методи дослідження», 5 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, переліку літератури, якій налічує 414 посилань (з них кирилицею – 

46, латиницею - 368) та додатків на 26 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ ТА ХРОНІЧНІ СУПУТНІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ – ВЗАЄМНЕ ОБТЯЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Епідеміологія та етіологія негоспітальної пневмонії у осіб із 

хронічними захворюваннями 

 

Негоспітальна пневмонія (НП) відноситься до найбільш поширених 

інфекційних захворювань людини, що характеризується високими показниками 

смертності та значними соціально-економічними збитками. У країнах Європи 

захворюваність на НП серед дорослих коливається в межах від 1,7 до 11,6 на 1000 

населення [1, 5]. В Україні показники захворюваності НП протягом останніх 6 

років коливаються в межах 3,93-5,2 на 1000 населення [2-4]. Різниця у показниках 

захворюваності пов’язана з гіподіагностикою НП та неузгодженістю 

статистичних звітів про інфекції нижніх дихальних шляхів у Європейських 

країнах [1]. 

Рівень смертності від НП залежить від важкості стану пацієнта, наявності 

хронічних супутніх захворювань, резистентності збудника НП до антибіотиків та 

інше, і може коливатись від 0,1% у разі нетяжкого перебігу до 48% у пацієнтів із 

важкою НП, яка ускладнена легеневою недостатністю та потребує вентиляційної 

підтримки [70-71]. В Україні рівень смертності від НП знаходиться в межах 10,3-

12,0 на 100 тис населення, тобто в середньому помирає близько 2% пацієнтів, що 

захворіли на НП [2, 4]. 

НП може виникнути у осіб будь-якого віку, однак потягом останніх 

десятирічь відмічається збільшення захворюваності пацієнтів старших вікових 

груп, у яких НП має нетипові клінічні ознаки (порушення свідомості, відсутність 

лихоманки та болю в грудній клітці), перебігає важче, призводить до втрати 
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контролю над хронічними супутніми захворюваннями, що зумовлює необхідність 

госпіталізації та значно збільшує ризик несприятливого наслідку [2, 73]. 

Своєчасна та компетентна оцінка ризику смерті від НП має надзвичайно 

важливе значення у виборі місця лікування пацієнта, тактики спостереження за 

ним та об’єму лікувально-діагностичних заходів [2]. 

До факторів, які збільшують ризик несприятливого наслідку НП, відносять 

етіологію та важкість захворювання, вік пацієнта, наявність супутньої патології 

[2, 73-76]. 

Встановлення етіологічного чинника НП, безумовно, є запорукою 

проведення відповідної етіотропної терапії. За даними європейських дослідників, 

бактеріологічне дослідження неможливо провести майже у 50% пацієнтів через 

складності у отримані інформативного матеріалу для дослідження з дихальних 

шляхів у осіб похилого віку [77, 78]. 

Сучасну НП спричиняє доволі широкий спектр збудників. Найчастіше 

виявляються Streptococcus pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus 

influenza, Legionella spp., Staphylococcus aureus та Enterobacteriacea. Схожі 

бактеріальні патогени викликають НП як у молодих пацієнтів, так і у осіб 

похилого віку [2, 72, 78]. 

Пневмокок є найчастішим збудником НП як в амбулаторних умовах (9-

38%), так і у госпіталізованих пацієнтів (11-39 %), включаючи тих, хто має 

важкий перебіг НП та потрапляє у ВРІТ (21-28 %) [2, 72, 79]. Особливо 

вразливими є пацієнти з ХОЗЛ, ЦД та хронічними серцево-судинними 

захворюваннями, у яких інфікування Streptococcus pneumoniae з однаковою 

частотою визначається протягом всього року, а не тільки у зимові місяці, 

спричиняє важкі НП, що супроводжуються бактеріемією та сепсисом [72, 80-83]. 

У пацієнтів із хронічними захворюваннями органів дихання (ХОЗЛ, БА, 

хронічний бронхіт) відношення шансів НП, яка спричинена Streptococcus 

pneumoniae, складає 13,5 проти 1,3 у тих, хто не має зазначених захворювань. При 

цьому ризик зростає з віком: пацієнти з ХОЗЛ 65 років та старші мають набагато 
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більший ризик пневмококової НП ніж хворі віком 45-64 роки [84-86]. Низькі 

показники ОФВ1 у хворих ХОЗЛ також сприяють розвитку НП. 

Доведено, що незалежними факторами ризику повторної НП є ХОЗЛ, 

похилий вік, відсутність щеплення проти пневмококу та кортикостероїдна терапія 

[21]. Пацієнти, які страждають на БА, мають менший ризик інвазивної S. 

pneumoniae інфекції ніж хворі ХОЗЛ, що пов’язано зі зниженням природних 

захисних механізмів дихальних шляхів, курінням та застосуванням 

кортикостероїдів [87]. 

Наявність ЦД сприяє розвитку інвазивної пневмококової інфекції, 

збільшуючи ВШ до 4,6, особливо у пацієнтів молодших 40 років, що пов’язують 

із негативним впливом гіперглікемії на імунну систему та функцію зовнішнього 

дихання хворих [88-92]. 

У пацієнтів з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи ризик 

тяжкої НП, яка спричинена S. pneumoniae, збільшений у 9,9 разів, та значно 

зростає у осіб старших вікових груп [84, 85, 88, 93-97]. 

Безперечно, поєднання кількох хронічних захворювань значно збільшує 

ризик інвазивної пневмококової інфекції, що частіше має важкий перебіг та вищі 

показники смертності як у молодих пацієнтів, так і осіб похилого віку [6, 93]. 

Важливою проблемою в теперішній час є розповсюдження серед 

пневмокока штамів зі зниженою чутливістю до пеніциліну, яка, зазвичай, 

асоціюється зі стійкістю до цефалоспоринів І-ІІ покаоління, тетрациклінів, ко-

тримоксазолу, що може бути причиною ефективності антибактеріального 

лікування та збільшувати смертність від НП [2]. 

За даними Європейської системи спостереження за 

антибіотикорезистентністю (EARSS), близько 10 % досліджених штамів S. 

pneumoniae були стійкими до пеніциліну. Нижчий рівень стійкості цього 

збудника спостерігається у північних країнах Європи, він не перевищує 5%. 

Високі рівні резистентності пневмококу, понад 25%, встановлено переважно на 

півдні та сході. Стійкість до макролідів складала в середньому 15%. Низькі 

показники різистентності до цієї групи антибіотиків спостерігались у північних 



 20 

країнах Європи, Чехії та Болгарії, вони не перевищували 5%. Найвищий рівень 

резистентності спостерігався в Італії, Туреччині, Франції, Угорщині, Кіпрі 

(більше 25%) [98]. 

У країнах Азії та Далекого Сходу спостерігається найвищий у світі рівень 

стійкості S. pneumoniae і досягає 70% у деяких регіонах. Останнім часом 

надзвичайно стрімко поширюються мультирезистентні збудники, які резистентні 

до трьох та більше груп антибактеріальних препаратів, у таких країнах як Корея, 

В’єтнам, Тайвань, Гонконг [99]. 

За даними дослідження SOAR, яке охоплює низку країн Африки, Близького 

Сходу, Латинської Америки, Азії, Східної Європи, рівень резистентності 

пневмококу до пеніциліну значно відрізняється в різних країнах-учасницях 

проекту, коливаючись від 2,9 % у Алжирі до 13,4 % у Єгипті. Резистентність до 

макролідів коливається від 68,6 % у Об’єднаних Арабських Іміратах до 92,2 % у 

Синегалі [100]. 

Дані моніторингу резистентності клінічних штамів S. pneumoniae в Росії 

(дослідження ПеГАС-ІІІ) свідчать про те, що рівень його стійкості до пеніциліну 

та макролідів не перевищує 10 %, при цьому в більшості випадків виявляють 

помірностійкі штами. Амоксицилін, амоксицилін/клавуланат, респіраторні 

фторхінолони зберігають високу активність проти цього збудника НП [101]. 

Моніторинг чутливості S. pneumoniae до антибіотиків в Україні почали 

проводити з 2008 р. В нашій країні наявні дві основні проблеми щодо чутливості 

пневмокока до антибактеріальних препаратів – його стійкість до ко-

тримоксазолу, яка у 2008 р. визначалась на рівні 34 % і сягнула 90,3 % у 2010-

2012 рр, та ципрофлоксацину (22 %). Клінічно значима резистентність S. 

pneumoniae до пеніциліну в Україні відсутня, тому що було виявлено лише 12,7% 

нечутливих штамів, проти яких були активні амоксицилін/клавуланат, 

цефалоспорини ІІ-ІІІ поколінь, респіраторні фторхінолони. Резистентність до 

макролідних антибіотиків була на рівні 11,9% [2, 102]. 

Haemophilus influenza другий з частотою збудник НП, який визначається на 

рівні 5-14 % у хворих похилого віку [2, 72, 79]. Дихальні шляхи пацієнтів із ХОЗЛ 
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в більшості випадків колонізовані цим збудником, який вважається потенційно 

патогенним мікроорганізмом. Поряд з Moraxella catarrhalis він спричиняє НП у 

значної кількості таких хворих [103]. 

Основним механізмом стійкості до антибактеріальних препаратів у H. 

influenzae є продукція бета-лактамаз, які гідролізують бета-лактамне кільце 

антибіотиків. За даними дослідження SOAR, поширенність бета-

лактамазопродукуючих штамів цього збудника коливалась від 2,9 % у Марокко 

до 26,7 % у Сенегалі [100]. У країнах Європи рівень стійкості H. influenzae до 

незахищених бета-лактамів спостерігався на рівні 16,1-22 %. Однак у Росії 

визначалась тенденція до зниження рівня ампіцилінорезистентності H. Influenza з 

5,4 % у 2004-2005 рр до 2,8 % у 2006-2009 рр., при цьому висока чутливість 

зберігалась до захищених амінопеніциллінів, цефалоспоринів ІІ-ІІІ покоління, 

азітроміцину, кларитроміцину, респіраторних фторхінолонів. Високий рівень 

резистентності спостерігався до ко-тримоксазолу (32,8 %) [104]. 

В Україні частота резистентних до ампіциліну штамів гемофільної палички 

складала 4,5 %. Збудник зберігав чутливість до амоксицилін/клавуланату, 

цефалоспоринів ІІІ покоління, макролідів та фторхінолонів. Рівень стійкості до 

ко-тримоксазолу у H. Influenza був 40,3 % [102]. 

Хоча Staphylococcus aureus вважається не частим збудником НП – у 0,8-9,0 

%, наслідки захворювання у разі інфікування цим мікроорганізмом зазвичай 

погані [2, 72, 104]. 

Етіологічна значимість метицилін-резистентного Staphylococcus aureus 

(MRSA) з кожним роком зростає, що призводить до важкого перебігу НП з 

розвитком деструкції легеневої тканини та значним збільшенням показників 

смертності [79, 105]. Визначення ризику цього збудника є клінічно значимим, 

адже дозволить призначити вчасно виправдану, ефективну антибіотикотерапію. 

Для оцінки ризику інфікування MRSA A.F. Shorr et al. (2013) запропонували 

шкалу, яка містить 8 показників: вік < 30 років або > 79 років, попередня 

госпіталізація, перебування пацієнта у закладах тривалого догляду протягом 

останніх 90 днів, внутрішньовенна антибіотикотерапія за останні 30 днів, 
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госпіталізація у ВРІТ, цереброваскулярні захворювання в анамнезі, деменція, 

жінки з ЦД. Сума бальних значень показників може бути в межах 0-10 балів. 

Ризик MRSA менше 10% у пацієнтів, які набрали за шкалою 0-1 бал. Збільшення 

суми балів до 6 та вище призводить до зростання ризику > 30% [106]. 

Ймовірність НП, яка спричинена MRSA, значно збільшується за наявності в 

анамнезі інфікування MRSA, вживання наркотичних речовин, застосування 

внутрішньовенних катетерів, близького контакту з особами, які мають шкірні 

інфекції, множинні інфільтрати або порожнини легень, що виявляються 

рентгенологічно [105-107]. У хворих ВРІТ з важкою НП, яка супроводжується 

коматозним станом, клінічною смертю під час госпіталізації, потребує 

вазоперсорної терапії та штучної вентиляції легень, MRSA визначається у 28% 

випадків [108, 109]. 

Оцінка клінічних особливостей НП, яка спричинена MRSA, за методикою 

випадок-контроль дозволила E. Minejima et al. (2014) встановити додаткові 

фактори ризику такі, як поліморбідність (3 та більше хронічних супутніх 

завхорювання), IV-V клас за шкалою PSI, наявність назогастрального зонду [110]. 

Легіонельозна НП має атиповий перебіг, переважно спричиняється L. 

pneumophila та може спостерігатись у амбулаторних пацієнтів в 0,4-2,8 %, у 

госпіталізованих пацієнтів приблизно у 3,6-7,5 % випадків [2, 72]. Хоча за даними 

літератури, частота її визначення коливається від 0 % до 25 %, що зумовлено 

різницею у групах пацієнтів, які включаються у дослідження, та мікробіологічних 

методів, які використовують для ідентифікації [111, 112]. 

В амбулаторних умовах НП, яка спричинена L. pneumophila, виникає у осіб 

молодого віку без супутніх захворювань, має зазвичай нетяжкий та сприятливий 

перебіг [111]. У госпіталізованих пацієнтів НП характеризується тяжким 

перебігом, за наявності хронічних захворювань може спричинити втрату 

контролю над ними, та потребує обов’язкового призначення антибіотиків, що 

активні проти атипових збудників [2, 111]. 

НП, які спричиняються Chlamydophila pneumoniae та Mycoplasma 

pneumonia, мають періодичні спалахи захворюваності кожні 3-5 років у країнах 
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Європи та США [113]. Через розвиток резистентності Mycoplasma pneumonia до 

макролідів та відсутність у бета-лактамів активності проти атипових збудників, 

препаратом вибору у лікування НП з підтвердженою атиповою етіологією НП 

стають респіраторні фторхінолони. Зазвичай хламідійні та мікоплазмені НП 

мають нетяжкий перебіг, схильні до розрішення без застосування відповідних 

антибіотиків. Важкий перебіг НП виникає дуже рідко, показники смертності 

низькі [2, 114, 115]. 

Enterobacteriacea викликає НП не частіше ніж у 10 % випадків, хоча 

асоціюється з високими показниками смертності – до 20 % серед підтверджених 

випадків та 22 % у разі бактеріемії [2, 116, 117]. Високий рівень смертності 

зумовлений тим, що грамнегативні бактерії часто пов’язані з коморбідними 

захворюваннями, які наявні у вразливих пацієнтів похилого віку [9, 15]. Серцево-

судинні, церебро-васкулярні захворювання, вік старше 65 років та перебування у 

закладах тривалого догляду є незалежними факторами ризику Enterobacteriacea. 

Найчастіше у таких пацієнтів виявляються Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, 

Proteus mirabilis [117]. 

Хронічні захворювання органів дихання та харчування через 

назогастральний зонд виявилися додатковими незалежними факторами ризику 

НП, яка спричинена Pseudomonas aeruginosa. Через високий рівень природньої 

резистентності цього збудника антибіотикотерапія у 64 % випадків була 

невідповідною, що сприяло збільшенню смертності у 5 разів в порівнянні з 

іншими хворими НП [15, 117, 118-120]. 

Грамнегативні ентеробактерії та MRSA зазвичай не чутливі до антибіотиків 

першої лінії для лікування НП, що підкреслює необхідність уважної оцінки 

факторів ризику полірезистентних патогенів, особливо у мешканців будинків-

інтернатів [79, 118-121]. 

Поширеність полірезистентних штамів Enterobacteriacea збільшується з 

кожним роком, особливо у країнах східної та південної частини Європи [118-121]. 

Зазначені збудники часто зустрічаються у разі інфекцій сечовивідних шляхів, 

особливо у осіб похилого віку, які проживають у закладах тривалого догляду. 
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Вони можуть спричиняти НП, лікування якої препаратами першого ряду 

емпіричної антибіотикотерапії буде неефективне [79]. Серед полірезистентних 

грамнегативних збудників із кожним роком збільшується поширення K. 

pneumoniae, яка продукує бета-лактамази розширеного спектру дії та 

карбапенемази, що робить збудника стійким майже до всіх бета-лактамів та 

зумовлює надзвичайно високий рівень смертності [118, 119, 122, 123]. У 

південних та східних регіонах Європи, ближньому Сході дослідження виділених 

ізолятів K. pneumoniae на продукцію бета-лактамаз, карбапенемаз має велике 

клінічне та епідеміологічне значення, дозволяє вчасно виявляти пацієнтів НП із 

високим ризиком несприятливого наслідку. 

Етіологічна значимість вірусної інфекції у розвитку НП із кожним роком 

зростає, особливо у періоди пандемії грипу. Завдяки сучасній технології 

полімеразної ланцюгової реакції НП, яка спричинена вірусами грипу, парагрипу, 

респіраторним синтиціальним вірусом та метапневмовірусом, виявляється у 

значної кількості хворих [125]. Найбільш вразливими є пацієнти похилого віку та 

ті, хто має хронічні захворювання, адже саме у них виникають первинні НП 

внаслідок прямої пошкоджуючої дії на легеневу тканину або вторинні НП як 

результат приєднання бактеріальної інфекції [2, 126, 127]. 

Смертність від вірусної НП знаходиться на рівні смертності від 

бактеріальної НП [125, 128]. Однак у осіб із хронічними захворюваннями 

серцево-судинної системи вірусні респіраторні інфекції часто асоціюються з 

погіршенням контролю, виникненням серцево-судинних подій [22]. 

У разі вірусної НП часто визначаються полімікробні асоціації, які суттєво 

погіршують клінічну картину не тільки НП, але й перебіг хронічної супутньої 

патології [129]. Взаємодія між вірусами та бактеріями є предметом дискусії. 

Вірусна інфекція може збільшувати патогенність бактерій в основному через 

стимуляцію інвазивних процесів, пригнічення активності нейтрофілів та 

макрофагів [130-132]. Питання чи може противірусна терапія покращити 

ефективність антибактеріального лікування залишається відкритим. 

Профілактичне щеплення від грипу пацієнтів із хронічними захворюваннями 
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асоціюється зі зниженням важкості НП та покращенням показників 

довготривалого виживання після перенесеного гострого захворювання [133]. 

 

1.2. Оцінка важкості негоспітальної пневмонії та ризику 

несприятливого наслідку у пацієнтів із хронічною патологією 

 

Оцінка важкості НП надзвичайно важлива для вибору відповідного 

лікування та прогнозу наслідку захворювання. Протягом останніх років 

спостерігається зростаюча зацікавленість до пошуку та розробки надійних засобів 

для визначення важкості стану пацієнта з НП, які використовуються для 

прогнозування смертності та допомагають прийняти рішення про найкраще місце 

лікування хворого. 

Найбільш широко застосовуються шкали CURB-65, CRB-65 та PSI 

(Pneumonia Severity Index – індекс важкості пневмонії) [2, 134, 135]. Шкала PSI 

включає 20 параметрів (3 демографічних, 5 супутніх хронічних захворювань, 5 

фізикальних ознак та 7 лабораторно-інструментальних показників), які 

оцінюються під час первинного огляду пацієнта та дозволяють визначити місце 

лікування хворого [134]. 

Шкала CURB-65 заснована на оцінці тільки п’яти ознак – порушення 

свідомості, частота дихання, низький артеріальний тиск, вік 65 років та старші, 

підвищений рівень сечовини крові. Шкала CRB-65 містить вказані вище 

показники, але без визначення сечовини [135]. У багатьох дослідженнях доведено 

порівнянну значимість шкал CURB-65, CRB-65 та PSI у прогнозуванні смерті від 

НП як у амбулаторних, так і у стаціонарних пацієнтів [2, 73, 134-139]. 

Застосування шкали CRB-65 зручніше у загальній практиці завдяки своїй 

простоті та відсутності потреби у визначенні лабораторних показників для оцінки 

важкості стану пацієнта [2, 140]. 

Відповідно до існуючих керівництв щодо ведення хворих із НП рішення 

про госпіталізацію пацієнта повинно прийматись на підставі оцінки його стану за 

описаними вище прогностичними шкалами. Пацієнт безперечно повинен бути 
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госпіталізований, якщо набирає 2 та більше балів за шкалою CURB-65 або 

відноситься до IV та вище класу ризику за шкалою PSI. Пацієнти, які мають 

ознаки септичного шоку, легеневої недостатності та потребують штучної 

вентиляції легень, повинні бути негайно госпіталізовані у ВРІТ. Крім оцінки 

стану пацієнта за прогностичними шкалами, лікар загальної практики, оглядаючи 

хворого, може прийняти рішення про його госпіталізацію за соціально-

побутовими умовами, у разі неефективності амбулаторного лікування, за 

побажанням хворого та його родини [2, 140]. 

Важкість стану пацієнта патогенетично зумовлена активністю гострого 

запального процесу, його впливом на функціонування всіх систем органів. У разі 

важкої НП спостерігається адреналова дисфункція, яка проявляється збільшення 

сироваткового рівня адренокортикотропного гормону та зниженням секреції 

кортизолу у відповідь на стимуляцію. Ступінь адреналової дисфункції позитивно 

корелює з показником шкали PSI та асоціюється з тривалішою госпіталізацією та 

смертністю [141]. 

Системна запальна реакція проявляється підвищенням рівнів інтерлейкінів 

IL-1, IL-1RA, IL-6, IL-8 та IL-10, C-реактивного білку у перші дні захворювання 

та поступово знижується під час лікування. Застосування системних 

кортикостероїдів сприяло швидшому зниженню рівня IL-6. Пневмококова НП 

асоціювалась зі значно вищим рівнем IL-1RA, IL-6 ніж захворювання іншої 

етіології [142]. Прогресуюче зростання концентрації прозапальних цитокінів в 

більшому ступені характерне для НП, яка спричинена S. pneumoniae та 

асоціюється з важким, критичним станом пацієнта [143]. 

Дослідження біомаркерів системного запального процесу таких, як С-

реактивний білок, прокальцитонін, азот сечовини крові, передсердний 

натрійуретичний пептид, проадреномудулін, лейкоцити крові та копептин, є 

клінічно значимими для оцінки важкості НП, прогнозу ранніх та віддалених 

наслідків захворювання [30, 144-152]. Комплексна оцінка прогностичної 

значимості біомаркерів та шкал CRB-65, CURB-65, PSI для ранньої та віддаленої 

смертності від НП проведена багатьма науковцями [30, 31, 149-151, 153, 154]. Всі 
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вказані показники мали певне прогностичне значення, але найсильніший зв’язок 

виявився у проадреномедуліну та копептину. Високий рівень цих біомаркерів 

асоціювався з вищими показниками смертності. Найкращу прогностичну цінність 

у хворих НП мало поєднання показників проадреномедуліну зі значенням CRB-

65, ніж використання тільки шкали [30, 31, 149, 151]. 

Прогностично сприятливими виявились такі ознаки НП як озноб, висока 

лихоманка та високий рівень С-реактивного білку на початку захворювання. Вони 

незалежно асоціювались із зниженим ризиком смерті [30]. 

Рівень прокальцитоніну під час госпіталізації допомагав у прогнозуванні 

небажаних подій та посилював значимість шкал CRB-65, PSI у прогнозуванні 

смертності пацієнтів із високими класами ризику [150, 155]. 

Потенційне значення для прогнозу смертності від НП мають наявність 

гіперкапнії або гіпокапнії, знижений рівень глюкози, загального холестерину та 

кортизолу крові [151, 156-160]. 

НП частіше вражає пацієнтів похилого віку та захворюваність на НП круто 

зростає у осіб старших 70 років. Вони частіше госпіталізуються через НП, мають 

вищий ризик смерті, який прогресивно зростає з кожною додатковою декадою 

життя, незалежно від наявності хронічних супутніх захворювань [9, 74]. 

Вік пацієнта враховується у найпоширеніших прогностичних шкалах і стає 

однією зі складових, яка спонукає прийняти рішення про госпіталізацію [2, 134, 

135]. 

Обґрунтування високої захворюваності та смертності від НП у осіб 

похилого віку повністю не з’ясоване. Безперечно певне значення мають висока 

ступінь поліморбідності в цій групі хворих, але вікові зміни імунної системи, 

фізіології легень грають певну роль у розвитку та особливостях перебігу НП [161, 

162]. 

 

1.3. Вплив хронічних супутніх захворювань на розвиток 

негоспітальної пневмонії, важкість стану та прогноз пацієнта 
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Хронічні супутні захворювання у пацієнтів з НП зустрічаються у 46,6 % 

осіб молодших 65 років та у 88,2 % хворих старших вікових груп [7]. Найбільш 

поширеною патологією є захворювання серцево-судинної системи (47,2-64,5 %), 

ХОЗЛ (10,4-42,6 %), ЦД (9,2-28,1 %), цереброваскулярні захворювання (6,1-22,3 

%), злоякісні новоутворення (5,6-11,7 %), захворювання печінки (3,3-4,1 %) та 

хронічна хвороба нирок (2,1-13,3 %) [9, 11, 163, 164]. Вони створюють додаткові 

фактори ризику НП, модифікують її симптоматику. З іншого боку, гострий 

інфекційний процес, системне запалення погіршує перебіг хронічного 

захворювання. 

Поєднання кількох коморбідних станів у хворих похилого віку 

спостерігається у 43,3 %, тому надзвичайно важливою є оцінка інтенсивності їх 

впливу на важкість стану пацієнта, його прогноз [164]. 

Для комплексної оцінки хронічних супутніх захворювань із визначенням 

ризику несприятливого кінця було запропоновано індекси коморбідності. Одним 

із найперших, зручних у застосуванні є індекс коморбідності Чарлсона, 

розрахунок якого включає бальну оцінку 16 хронічних захворювань (інфаркт 

міокарду, застійна СН, периферичні судинні захворювання, деменція, ХОЗЛ, 

захворювання сполучної тканини, виразкова хвороба, ЦД, середньоважка або 

важка хронічна хвороба нирок, геміплегія, лейкемія, злоякісна лімфома, солідна 

пухлина, захворювання печінки, СПІД) відповідно до їх впливу на ризик смерті 

(від 1 до 6 балів) із подальшою їх сумацією, що дозволяє визначити ризик 

несприятливого наслідку для пацієнта [165]. Індекс коморбідності Чарлсона 

кілька разів був модифікований та адаптований, має добру валідізацію та 

надійність, доведену у великій кількості досліджень, але показник не достатньо 

враховує вплив на прогноз пацієнта ефективного сучасного лікування хронічних 

захворювань, що включені у його визначення [166, 167]. 

На підставі ретроспективно проведеного дослідження медичної 

документації майже двох мільйонів хворих A. Elixhauser et al. (1998) було 

запропоновано враховувати 30 найбільш значимих для прогнозу пацієнта 

хронічних захворювань з індивідуалізованим підходом та визначенням їх внеску 



 29 

у стан здоров’я та ризик смерті [168]. Цей показник мав кращу прогностичну 

цінність, особливо для визначення 30-ти денної смертності у госпіталізованих 

хворих. Однак, він дуже громіздкий, потребує визначення багатьох лабораторних 

показників, виконання яких не завжди доступне, тому цей індекс складніше 

застосувати у рутинній клінічній практиці [169]. 

Визначення індексів коморбідності застосовується переважно у клінічних 

дослідженнях для об’єктивізації впливу хронічних захворювань на наслідки 

лікування [169]. 

Найбільше значення на виникнення, перебіг та наслідки НП, збільшуючи 

показники 30-денної смертності, мають застійна серцева недостатність, 

цереброваскулярні захворювання, хронічні захворювання печінки [7, 9]. 

Наявність онкологічних захворювань, захворювань легень за виключенням ХОЗЛ, 

деменції також асоціюються з високою смертністю [74]. 

За даними M. Jackson et al. (2004), до факторів ризику розвитку НП у осіб 

похилого віку відносять ХОЗЛ, БА, застійну серцеву недостатність, ЦД, 

онкологічні захворювання, перенесений інсульт, деменцію, імуносупресію, 

прийом системних кортикостероїдів, куріння, попередні госпіталізації з приводу 

НП, тривалу оксигенотерапію вдома [11]. 

Популяційне дослідження за методикою випадок-контроль, яке провели J. 

Almirall et al. (2008), дозволило встановити додаткові фактори ризику НП, серед 

яких хронічний бронхіт, епілепсія, БА, ВІЛ-інфекція, прийом інгаляційних 

препаратів через спейсери, лікування аміодароном, ацетилцистеїном, хіміотерапія 

та променева терапія [13]. 

Хронічні захворювання серцево-судинної системи відносяться до 

найпоширенішої супутньої патології у хворих із НП. У клінічній картині НП 

таких пацієнтів домінують задишка, важка легенева недостатність, що призводить 

до госпіталізації у ВРІТ. Більш вразливими є особи похилого віку та чоловічої 

статі [170]. Високі показники смертності від НП в першу чергу пов’язують із 

декомпенсацією СН та розвитком коронарних подій [171]. 
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У госпіталізованих пацієнтів із НП інфаркт міокарда спостерігався як 

супутнє захворювання у 5,8-7,1 % випадків [172, 173]. За даними J. Ramirez et al. 

(2008), у хворих з важкою НП це захворювання спостерігалось у 15 % випадків і 

ризик інфаркту міокарду збільшувався при збільшенні показника PSI [173]. Крім 

того, інфаркт міокарду асоціювався з клінічною невдачею лікування НП у 28 % 

пацієнтів та був другою причиною важкої легеневої недостатності при НП після 

тяжкого сепсису. Отримані дані свідчать про необхідність проведення 

додаткового діагностичного обстеження для виключення інфаркту міокарду у 

хворих із тяжкою НП, яка супроводжується негативною динамікою не зважаючи 

на інтенсивну терапію [174]. 

Підвищений ризик розвитку серцево-судинних подій, таких як інфаркт 

міокарду, аритмії, декомпенсація серцевої недостатності, мають хворі похилого 

віку, які перебувають у закладах тривалого догляду, з анамнезом порушень 

ритму, серцевої недостатності, ІХС, артеріальної гіпертензії, хронічною хворобою 

нирок, тахікардією, септичним шоком, багаточастковою або пневмококовою НП, 

гіпоальбумінемією [175, 176]. За даними V. F. Corrales-Medina et al. (2012), 

переважна більшість подій (89,1 %) діагностується протягом першого тижня 

госпіталізації з приводу НП. В структурі серцево-судинних подій домінують 

декомпенсація СН – у 66,8 % випадків, аритмії – у 22,1 %, інфаркт міокарду – у 

3,6 % [176]. 

Механізм впливу інфекцій дихальних шляхів на розвиток серцево-судинних 

подій, ранню та віддалену смертність від серцево-судинної патології до кінця не 

з’ясований. Однак припускається, що існує зв’язок між запальним процесом при 

НП, порушенням стабільності атеросклеротичних бляшок та активацією 

тромбозу. 

Атеросклероз є запальним захворюванням [177]. Вищий рівень маркерів 

системного запалення, таких як С-реактивний білок, цитокіни, фактори 

згортання, у пацієнтів з атеросклерозом асоціюється з вищим ризиком серцево-

судинних подій та смертності від них [178-180]. Гострий коронарний синдром або 

інсульт виникає внаслідок порушення цілісності атеросклеротичної бляшки у 
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судині, що може виникнути через запальну стимуляцію її фіброзного покриття. 

Це призводить до вивільнення ліпідного ядра бляшки, яке індукує агрегацію 

тромбоцитів та локальний тромбоз, що закупорює судину [177]. 

Розвиток НП характеризується не тільки локальним запальним процесом у 

легенях, але має значиму системну запальну відповідь. Підвищення рівня С-

реактивного білку, інтерлейкіну-6, туморнекротизуючого фактору-α та 

інтерлейкіну-8 асоціюються з важкістю захворювання та знижуються в процесі 

лікування. Однак тривалі дослідження, які контролювали стан пацієнтів після 

перенесеної НП, виявили наявність субклінічного запалення після одужання від 

НП. За даними S. Yende et al. (2008), підвищений рівень інтерлейкіну-6 та 

інтерлейкіну-10 під час виписки зі стаціонару асоціювався зі збільшенням ризику 

смерті протягом року [181]. Це свідчить, що внаслідок подовженого системного 

запального стану пацієнти мають збільшений ризик виникнення серцево-

судинних подій не тільки під час гострого інфекційного процесу, але й протягом 

тривалого часу після його розрішення. Циркуляція медіаторів запалення може 

стимулювати запальний процес у раніше стабільній атеросклеротичній бляшці, 

що призведе до її пошкодження. 

Гостра інфекція спричиняє пряму дію на коронарні судини, пошкоджуючи 

їх та викликаючи запалення. Збільшується інфільтрація атеросклеротичної 

бляшки та адвентицію судин макрофагами, Т-лімфоцитами та дендритними 

клітинами [182]. 

Пряма активація тромбоцитів прозапальними цитокінами та 

бактеріальними продуктами (ліпополісахаридами) є складовою природної імунної 

відповіді. Активовані тромбоцити приймають участь у вивільненні активного 

кисню, цитокінів, фагоцитозі та взаємодіють із нейтрофілами та моноцитами. 

Описані процеси можуть спровокувати тромбоз та гострі ішемічні події [183, 

184]. 

НП провокує активацію протромботичних факторів, що проявляється 

зростанням рівню фібриногену, ІХ фактору, тромбін-антитромбін комплексу, Д-

дімеру без відповідної стимуляції фібрінолізу, як у пацієнтів із важкою НП, що 
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ускладнена сепсисом, так і при легкому перебігу НП. В найбільшому ступені 

процеси гіперкоагуляції виражені у осіб похилого віку з найвищим ризиком 

коронарних подій [185-189]. 

НП з ознаками сепсису спричиняє активацію ендотелію з вивільненням 

ключового медіатору - оксиду азоту, що призводить до системної вазодилятації, 

пошкодження міокарду, збільшення проникності судин та викликає поліорганну 

недостатність [190-193]. Сепсис індукує продукцію циклооксигенази-2, яка 

стимулює продукцію тромбоксану, простоцикліну з арахідонової кислоти, що 

порушує здатність ендотелію регулювати судинний тонус, попереджати 

активацію тромбоцитів та регулювати адгезію клітин запалення, збільшує рівень 

плазменого фактору Віллебранда, що призводить до тромбоутворення [190, 194, 

195]. 

Септичний стан у хворих із НП супроводжується виділенням цитокінів 

(інтерлейкін-1, туморнекротизуючий фактор-α, інтерлейкін-6), простаноїдів, 

ендотеліну, оксиду азоту, які пригнічують скоротливу здатність міокарду, 

зменшують кровоток у коронарних судинах, що додатково посилює гіпоксію 

[190, 196]. 

Пошкодження міокарду внаслідок гіпоксії призводить до його некрозу зі 

збільшенням тропонінів та формуванням лівошлуночкової недостатності [196, 

197]. 

Клінічні дослідження підтверджують збільшення частоти серцево-судинних 

подій та смерті від них як у ранній період, так і через тривалий час після 

перенесеної НП або іншої респіраторної інфекції. 

Одним зі свідчень про опосередкований вплив респіраторних інфекцій на 

погіршення перебігу серцево-судинних захворювань є збільшення смертності від 

захворювань органів кровообігу в зимові місяці, що не можна пояснити 

факторами ризику патології серцево-судинної патології [198]. 

Дослідження 33 563 хворих з інфарктом та 28 271 пацієнта з інсультом 

показало, що ризик цих подій значимо збільшувався протягом 90 днів після ГРВІ. 

Максимальний ризик спостерігався у найближчий період після інфекційного 
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захворювання. Зв’язку з іншими інфекційними захворюваннями з ураженням 

сечостатевої системи, шлунково-кишкового тракту не встановлено, що свідчить 

про специфічність впливу саме респіраторної інфекції на серцево-судинну 

систему [199]. 

В умовах стаціонару опитування хворих з інфарктами та інсультами 

показали високу частоту симптомів респіраторних інфекцій перед госпіталізацією 

[200]. Позитивні серологічні тести на бактеріальні інфекції, які спричинені S. 

aureus, S. pneumoniae, C. pneumoniae, в 5 разів частіше виявлялись у хворих з 

інфарктом міокарду та інсультом [201]. 

За даними Lichtman et al. (2006), НП спостерігалась у 7,2% хворих, які були 

госпіталізовані з інфарктом міокарду. У іншому дослідженні важка НП під час 

госпіталізації визначалась у 18,4% пацієнтів з інфарктом міокарду [202, 203]. 

Рентгенологічно підтверджена НП протягом року до виникнення 

ішемічного інсульту виявлялась у 19% пацієнтів проти 6% в контрольній групі, 

що не мала судинної події (відношення шансів 3,9) [204]. 

Спостереження за хворими, які перенесли НП спричинену S.pneumoniae або 

H.influenzae, виявили, що НП збільшувала ризик серцево-судинних подій у 8 разів 

в порівнянні з групою без НП. Ризик виникнення інфаркту міокарда збільшується 

у 40 разів після перенесеної НП, ніж протягом року до епізоду інфекційного 

захворювання [205, 206]. 

Виникнення НП у пацієнтів із хронічними захворюваннями органів дихання 

може спричиняти їх загострення, що посилює легеневу недостатність та потребує 

невідкладної допомоги. У госпіталізованих пацієнтів старших 65 років з НП 

супутнє ХОЗЛ спостерігається у 32,5-36,5% випадків і його частота зростає з 

віком до 50%, особливо у осіб з дисфагією [19, 163, 164]. БА зустрічається у 3,7-

23,0% хворих НП різного віку та часто стає причиною госпіталізації, не зважаючи 

на нетяжкий перебіг гострого захворювання [11, 163, 207, 208]. 

У пацієнтів із ХОЗЛ та БА ризик виникнення НП значно вищий ніж у 

хворих без патології органів дихання. Однак у хворих ХОЗЛ клінічний перебіг 
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НП має сприятливий характер, не зважаючи на вищий клас ризику за шкалою PSI 

[13, 16, 23, 209, 210]. 

Серед симптомів НП у пацієнтів із ХОЗЛ домінують кашель з виділенням 

гнійного харкотиння, задишка, свистячі хрипи та легенева недостатність у момент 

госпіталізації. Лихоманка, озноб, головний біль, багаточасткове ураження легень, 

артроміалгії, бактеріемія виникають рідше ніж у пацієнтів без ХОЗЛ, але частіше 

ніж при загостренні хронічного захворювання без НП [16, 17, 24, 25]. 

НП у хворих ХОЗЛ, які відносяться до груп А, В та С, найчастіше 

спричиняється S. pneumoniae та H. influenza. У хворих групи D, які мають низькі 

показники ОФВ1 або часті загострення та значну кількість симптомів ХОЗЛ, 

збудник НП виявляється у більшості випадків НП - 70,7 % проти 57,1-63,3 % в 

інших групах. Крім зазначених вище мікроорганізмів часто зустрічаються 

мікробні асоціації, грамнегативні палички, серед яких домінують P.aeruginosa, K. 

pneumoniae, що зумовлює важчий перебіг НП та потребу в інтенсивній терапії 

[16, 17, 25, 211]. 

У пацієнтів з НП на тлі ХОЗЛ та БА рідше виникають ексудативний 

плеврит, емпієма плеври [212, 213]. Протективну дію хронічних захворювань 

органів дихання на виникнення ускладнень НП можна пояснити менш вираженим 

системним запаленням в цій групі хворих. За даними E. Crisafulli et al. (2013), у 

пацієнтів з НП на тлі ХОЗЛ у день госпіталізації визначались нижчі показники 

туморнекротизуючого фактору-α, інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-6 в порівнянні з 

хворими НП без ХОЗЛ [214]. Крім того, попередній прийом інгаляційних 

кортикостероїдів призводив до тривалого зниження рівня інтерлейкіну-6 та 

асоціювався з низькім ризиком розвитку парапневмонічного ексудативного 

плевриту [214, 215] 

Не зважаючи на важкість стану при поступленні, частішу потребу у 

оскигенотерапії, штучній вентиляції легень через респіраторну недостатність, 

ризик смерті від НП у хворих ХОЗЛ, за даними багатьох досліджень, не 

відрізнявся від тих, хто не страждав на це захворювання [211, 216, 217]. 
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Однак існують докази збільшення ризику смерті від НП у пацієнтів із 

ХОЗЛ, особливо тих, хто мав багаточасткове ураження легень, інфікування P. 

aeruginosa, високий клас ризику за шкалою PSI, бактеріемію та септичний шок 

[16, 218, 219]. Попереднє щеплення проти пневмококу знижувало ризик смерті 

від НП у пацієнтів із ХОЗЛ (відношення шансів 0,23) [16]. 

Смертність від важкої НП у пацієнтів із ХОЗЛ, які потребували 

госпіталізації у ВРІТ, була 23,9 %. Незалежними факторами, що збільшували 

ризик несприятливого кінця, виявилися двобічне ураження та тривала інвазивна 

вентиляція легень, тоді як неінвазивна вентиляція, гіпертензія, прийом системних 

кортикостероїдів та перебування у ВРІТ асоціювалось зі зниженням смертності 

[220]. 

У дослідженні O. Sibila et al. (2012), було доведено, що ризик ранньої та 

віддаленої смерті у пацієнтів із НП на тлі ХОЗЛ пов’язаний із наявністю супутніх 

хронічних захворювань серцево-судинної системи. Спостереження за хворими 

протягом року після одужання від НП виявило поступове зростання різниці між 

показниками смертності у групах із поєднанням ХОЗЛ та серцево-судинних 

захворювань в порівнянні з ХОЗЛ без ураження органів кровообігу. Динаміка 

смертності в групі коморбідності відповідала показникам виживання хворих із 

перенесеною НП на тлі серцево-судинного захворювання [221, 222]. 

Серед осіб старшої вікової групи з НП одним із найпоширеніших 

захворювань вважається ЦД, який реєструється у 9,2-21,0% хворих [11, 13, 27, 

163, 164, 207, 223]. Він збільшує ризик виникнення НП у 1,4 рази, ризик 

госпіталізації з приводу нетяжкої НП у 2,2 рази, особливо у осіб із 

неконтрольованою гіперглікемією [13, 207, 224, 225]. 

Клінічний перебіг НП на тлі ЦД зазвичай важкий з високими показниками 

CURB-65, характеризується мінімальними респіраторними симптомами та 

ознаками легеневої, серцевої недостатності, вираженою інтоксикацією, 

багаточастковою інфільтрацією легень. НП у таких пацієнтів часто ускладнена 

ексудативним плевритом, супроводжується декомпенсацією ЦД та збільшеним 

ризиком гострого коронарного синдрому, аритмій [26, 28, 226]. 
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Незважаючи на те, що провідним збудником НП залишається S. 

pneumoniae, у хворих з ЦД частіше виявляються грамнегативні бактерії (K. 

pneumoniae), які резистентні майже до всіх препаратів першого вибору для 

лікування НП, але зберігають чутливість до карбапенемів [26, 28]. 

ЦД відноситься до факторів, які збільшують ризик смерті у пацієнтів з НП 

як протягом 30 днів від початку НП, так і у віддаленому періоді через рік після 

одужання, що зумовлено гіперглікемією під час госпіталізації, похилим віком, 

бактеріемією, септичним шоком, погіршенням перебігу серцево-судинної 

патології та хронічної хвороби нирок, які є свідченням ураження органів-мішеней 

при ЦД [26, 27, 223, 226]. 

Саме з ураженням органів-мішеней в поєднанні з тривалою гіперглікемією 

пов’язують підвищений ризик смертності від НП у хворих із ЦД, адже свідчень 

про імунологічні порушення після перенесеної НП немає [27, 223]. Цікавим є те, 

що гіперглікемія у пацієнтів похилого віку з НП під час госпіталізації, яка 

аналізувалась не залежно від наявності або відсутності ЦД, не асоціювалась зі 

збільшенням ризику смерті протягом 30-ти днів від початку НП [227]. 

За даними дослідження, яке проведено групою CAPO, у пацієнтів із НП та 

контрольованим ЦД наслідки гострого захворювання не відрізнялись від тих, які 

були у хворих без ЦД [228]. 

Одним з факторів ризику атеросклерозу, ІХС, ГХ, ЦД, жирового 

неалкогольного гепатозу, гастро-езофагальної рефлюксної хвороби, захворювань 

опорно-рухового апарату є ожиріння. Протягом останніх років з’являються 

докази несприятливого перебігу НП у хворих з ожирінням, через порушення 

імунологічного захисту [12, 229]. 

Накопичення жирової тканини крім підвищення циркуляції у периферичній 

крові та відкладання у органах і тканинах вільних жирних кислот та тригліцеролу, 

супроводжується продукцією прозапальних цитокінів (туморнекротизуючого 

фактору-α, інтерлейкінів-6, 1β, 18), прозапальних адіпокінів (лептін, резістін, 

адіпонектін), які пригнічують природню та адаптивну імунну функцію, 
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спричиняючи ліпотоксичність, стрес ендоплазматичного ретикулюму, 

оксидативний стрес та резистентність до лептину [230-232]. 

У ряді експериментальних досліджень доведено, що аліментарне ожиріння 

порушує імунологічні процеси противірусного захисту: зменшується 

концентрація інтерферонів, відстрочується стимуляція вивільнення інтерлейкіну-

6 та туморнекротизуючого фактору-α, але в подальшому їх рівень значно 

підвищується в порівнянні з особами, що мають нормальну масу тіла, 

порушується процес розпізнавання антигенів та передача інформації про них Т-

лімфоцитам із порушенням процесів знищення вірусу [233]. У разі ожиріння 

значне пошкодження легеневої тканини, яке спричинене вірусом грипу H1N1, 

характеризується зниженням процесів репарації, розвитком набряку легень [234]. 

Вказані імунологічні порушення є підґрунтям для розвитку тяжкого 

перебігу НП, яка спричинена вірусом грипу H1N1. Уряді досліджень було 

продемонстровано підвищений ризик захворюваності, госпіталізації у ВРІТ та 

смертності від грипу H1N1 у осіб з ожирінням під час пандемії 2009-2010 рр. 

[235-240]. 

За даними A. I. Baik et al. (2000), хворі з ожирінням мають вдвічі вищий 

ризик виникнення НП, ніж особи з нормальною масою тіла [241]. Проведений 

D.T. Phung et al. (2013) мета-аналіз виявив значне збільшення ризику вірусної НП 

у пацієнтів з ожирінням ІІІ ступеня (відносний ризик 4,6), тоді як у осіб із зайвою 

масою тіла або легким ступенем ожиріння ніякого впливу на ризик виникнення 

НП не встановлено [242]. 

Показники смертності від бактеріальної НП, яка спричинена S. pneumoniae, 

H. influenza, у пацієнтів з ожирінням значно нижчі, що свідчить про сприятливий 

перебіг захворювання [243-245]. 

Одним із факторів, що позитивно впливає на наслідки НП, вважається 

підвищена концентрація лептину при ожирінні, якій є необхідним для 

нормального функціонування ендокринної та імунної систем. Його дефіцит або 

зменшення концентрації його рецепторів на клітинах асоціюється з підвищеної 

чутливістю до вірусних, бактеріальних, мікобактеріальних та грибкових інфекцій 
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[234, 246-248]. Лептин сприяє продукції цитокінів, прозапальних жирових 

медіаторів та виживанню імунологічних клітин, покращує антибактеріальну 

активність моноцитів та поліморфоядерних нейтрофілів, синтез лейкотрієнів 

макрофагами та їх фагоцитарну активність, посилюючі захист легень [247, 249-

253]. 

Жирові клітини продукують також адіпонектін та адіпокін, які мають 

протизапальні властивості, грають роль у активації макрофагів, сприяють 

поглинанню макрофагами апоптичних клітин, що значно зменшує запальний 

процес у легенях [254, 255]. 

Клінічні дослідження хворих НП на тлі ожиріння виявили, що у них 

частіше спостерігались ЦД, частіше турбувала задишка, серцебиття, визначалась 

гіперглікемія, однак захворювання мало нетяжкий перебіг в порівнянні з 

пацієнтами, у яких була знижена маса тіла. Хворі з ожирінням мали втричі 

нижчий ризик смертності протягом лікування у стаціонарі [256]. 

У дослідженні A. Singanayagam et al. (2012) порівняння перебігу та 

наслідків тяжкої НП у хворих з ожирінням та без нього не виявлено будь-яких 

особливостей етіології захворювання, його важкості за шкалами CURB-65 та PSI. 

За наявності ожиріння у хворих частіше розвивався сепсис, вищим був рівень С-

реактивного білку, що свідчило про значну запальну відповідь. Однак рівень 

смертності у пацієнтів із важким перебігом НП, які потребували лікування у 

ВРІТ, але без штучної вентиляції легень був нижчим у разі ожиріння ніж без 

нього (2,4% проти 7,7%, р=0,007) [257]. Збільшений ризик виникнення НП у 

хворих з ожирінням в поєднанні з низькими показниками смертності описують як 

«парадокс виживання при ожирінні» [256, 257]. 

Постаріння населення, збільшення кількості осіб, що мають хронічні 

супутні захворювання, які потребують базисного лікування, періодично 

загострюються та вимагають надання стаціонарної допомоги, зростання кількості 

пацієнтів, які перебувають у закладах тривалого догляду, спонукало до виділення 

поняття НП, пов’язаної з наданням медичної допомоги. Чіткого визначення цієї 

НП немає, воно гетерогенне [258]. Для України даний вид НП на сьогодні ще не 
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досить актуальний [2]. Оптимальне ведення пацієнта залишається не 

розробленим, потенційно призводячи до надмірного лікування [258]. 

Резиденти будинків-інтернатів з НП складають найбільшу когорту серед 

тих, хто має НП асоційовану з наданням медичної допомоги [79]. Високий рівень 

смертності серед цих осіб пояснюється тим, що серед них багато пацієнтів 

похилого віку, з великою кількістю хронічних супутніх захворювань та тяжкими 

функціональними порушеннями [74]. Різниця у смертності від НП та НП, що 

пов’язана з наданням медичної допомоги, може бути зумовлена різною етіологією 

захворювань. В деяких дослідженнях повідомлялось, що найчастіше обидві НП 

спричиняються пневмококом [259, 260]. Однак у разі НП, пов’язаної з наданням 

медичної допомоги, частіше визначаються грамнегативні ентеробактерії, 

мультирезистентні збудники та MRSA, що збільшує ризик неефективності 

лікування та смертності [9, 74, 79, 107, 261, 262]. 

Врахування при обстеженні пацієнта з НП факторів ризику таких як вік, 

функціональний статус, попередній прийом антибіотиків, перебування у закладах 

тривалого догляду, що є ризиком полірезистентних штамів збудників НП, може 

допомогти у виборі найбільш відповідного антибактеріального лікування [258, 

263, 264]. 

 

1.4. Проблеми лікування хворих з негоспітальною пневмонією на тлі 

хронічних супутніх захворювань 

 

НП є абсолютним показанням до призначення антибіотиків, які стали 

основою лікування таких хворих. Антибактеріальну терапію необхідно 

призначати одразу після встановлення діагнозу, особливо у пацієнтів, які 

потребують госпіталізації [2, 140]. 

Найбільший рівень смертності від НП спостерігається протягом перших 5 

днів від госпіталізації, особливо у перший день у пацієнтів будь-якого класу за 

шкалою CRB-65. Неефективність первинно призначеної антибіотикотерапії є 

незалежним фактором ризику смерті від НП, що підкреслює важливість 



 40 

призначення відповідної терапії якомога раніше, навіть якщо пацієнт має низький 

ризик несприятливого наслідку [2, 74, 86, 140]. 

Фактори, які мають враховуватись при призначенні емпіричного лікування 

пацієнтам із НП та іншими респіраторними інфекціями, включають вік, важкість 

захворювання, місце проживання, супутні захворювання та функціональний 

статус, відомості про локальну резистентність ймовірних збудників. Зокрема, 

зростаюча поширеність резистентності до бета-лактамів серед пневмококів 

ускладнює лікування НП, враховуючи те, що резистентні мікроорганізми стають 

не чутливими до антибіотиків багатьох класів [2, 40, 102, 140, 265, 266]. Висока 

поширеність резистентності до макролідів у багатьох країнах також обмежує 

ефективність антибіотиків цього класу у лікуванні пневмококових інфекцій [98]. 

Резистентність до фторхінолонів у пневмокока залишається низькою. Найбільш 

ефективними препаратами цієї групи проти S. pneumoniae є моксіфлоксацин, 

гатіфлоксацин та левофлоксацин [267, 268]. 

Етіологія НП в більшості випадків невідома, тому рекомендоване 

антибактеріальне лікування зазвичай емпіричне, коли відповідний препарат 

призначається з врахуванням важкості захворювання та якомога раніше після 

встановлення діагнозу НП [2, 78, 140]. 

Емпіричне лікування нетяжкої НП у пацієнтів із супутніми захворюваннями 

рекомендується починати з захищеного бета-лактаму або цефуроксиму аксетілу, 

які мають доведену високу ефективність та безпечність. Застосування препаратів, 

які активні проти атипових мікроорганізмів (макролідів, респіраторних 

фторхінолонів) у цих пацієнтів є альтернативним лікуванням, що призначається у 

разі прийому бета-лактамів протягом останніх 3-х місяців [2, 68, 140, 269]. 

Для емпіричного лікування госпіталізованих хворих обов’язковим є 

застосування комбінації бета-лактамного антибіотика з макролідом або 

монотерапія респіраторним фторхінолоном, які показали вищу ефективність ніж 

застосування антибактеріальної монотерапії бета-лактамами [2, 69, 140, 269-272]. 

У дослідженнях ефективності моксіфлоксацину або левофлоксацину в 

порівнянні з комбінацією бета-лактаму з макролідом або монотерапії бета-
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лактамом доведено швидше розрішення симптомів НП з однаковим рівнем 

побічних ефектів [270, 273-275]. Левофлоксацин (500 мг) продемонстрував схожу 

ефективність при порівнянні з амоксіцилін/клавуланатом +кларитроміцином у 

госпіталізованих пацієнтів з НП та в порівнянні з цефотаксимом+офлоксацином у 

пацієнтів, що потребували госпіталізації у ВРІТ [275, 276]. 

Моксіфлоксацин мав таку ж ефективність як амоксіцилін з або без 

кларитроміцину у хворих із НП та був ефективним як і 

амоксицилін/клавуланат+роксітроміцин у хворих із НП, які мали фактори ризику 

резистентних штамів (похилий вік, алкоголізм, супутні захворювання, включаючи 

ХОЗЛ та ЦД) [266, 277]. 

Монотерапія моксіфлоксацином не поступалася ефективністю комбінації 

левофлоксацину з цефтріаксоном у пацієнтів НП з IV або V класом ризику за 

шкалою PSI, які приймали участь у дослідженні MOTIV [278]. 

Мета-аналіз досліджень, в яких порівнювалась ефективність лікування 

фторхінолоном та макролідами у пацієнтів з нетяжкою НП, довів перевагу 

фторхінолонів у зменшенні ризику невдачі лікування (відносний ризик 0,78) та 

мікробіологічної елімінації (відносний ризик 0,63). Побічні ефекти, які змусили 

припинити лікування також частіше спостерігались у тих, хто приймав макроліди 

[279]. 

Пацієнтам із важкою НП, яка потребує госпіталізації у ВРІТ, комбінація 

бета-лактаму та макроліду або фторхінолону рекомендується для розширення 

спектру антимікробної дії та покращення виживання [2, 140]. Застосування 

макролідів асоціюється зі зниженням смертності у пацієнтів із тяжким сепсисом 

на тлі НП, навіть не зважаючи на зростаючу резистентність до цих антибіотиків 

[280-282]. 

Сприятливий ефект макролідів при тяжкій НП може бути пояснений їх 

імуномодулюючими та протизапальними властивостями. Азітроміцин пригнічує 

прозапальні медіатори, що зменшує міграцію нейтрофілів у вогнище запалення. 

Препарат має гарні антиоксидантні властивості, інгібуючи окислювальний вибух, 

стимулює ендогену продукцію глюкокортикостероїдів [283-285]. 
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У хворих із НП безпосередньо після прийому у перші дні захворювання 

азітроміцин спричиняє нейтрофільну дегрануляцію та сприяє продукції активних 

кисневих радикалів, підвищує фагоцитарну активність нейтрофілів та макрофагів, 

що забезпечує адекватну відповідь на патогенну дію бактерій, збільшує 

активність Т-кілерів, що є надзвичайно важливим при лікуванні інфекцій вірусно-

бактеріальної етіології. Коли запальний процес завершується, антибактеріальне 

лікування відміняється, азітроміцин пригнічує активність нейтрофілів, посилює 

нейтрофільний апоптоз, що сприяє швидкому одужанню [284, 285]. 

Макроліди руйнують біоплівку у P. aeruginosa, яка є одним із 

найнебезпечніших збудників тяжкої НП, що робить бактерію вразливою для 

антисинегнійних препаратів, додатково покращується фагоцитарна активність 

макрофагів та нейтрофілів. Азітроміцин здатен пригнічувати фактори 

вірулентності пневмококу (пневмолізін), синегнійної палички (аутоіндуктор 3-

оксі-С12-HSL) [281, 285, 286]. 

Комбінація фторхінолону та бета-лактаму є альтернативною для лікування 

пацієнтів із важкою НП, що потребує госпіталізації у ВРІТ. Поєднання 

левофлоксацину та цефтріаксону або цефотаксіму асоціюється з швидкою, 

посиленою бактерицидною дією за рахунок синергії, що дозволяє активно 

впливати як на чутливі так і на пеніцилін- та макролід-резистентні штами 

пневмококу, чого не спостерігається при комбінації амоксіцилін/клавуланату з 

кларітроміцином або левофлоксацином [287]. 

Збільшення етіологічної значимості грамнегативних бактерій, MRSA та 

полирезистентніх патогенів серед осіб з тяжкою НП на тлі хронічних 

захворювань свідчить про те, що вказані збудники можуть бути нечутливими до 

препаратів першої лінії для лікування НП. Виникає необхідність уважної оцінки 

факторів ризику полірезистентних штамів (попередній прийом антибіотиків, 

нещодавня госпіталізація, хронічні захворювання органів дихання та 

функціональний статус) для всіх хворих НП, особливо резидентів закладів 

тривалого догляду [79, 107, 261, 262]. 
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Небезпека НП, яка спричинена S. aureus, полягає у ризику виникнення 

деструкції легень, септичних ускладнень, які потребують тривалого 

антибактеріального лікування та часто призводять до смерті пацієнта через 

наявність метицилін-резистентних штамів. Антибактеріальні препарати, які 

активні проти цих збудників (ванкоміцин, лінезолід, даптоміцин), не 

рекомендуються для емпіричного лікування НП, тому повинні призначатись лише 

тоді, коли встановлено стафілококову етіологію НП [2, 140]. Не зважаючи на те, 

що чутливість MRSA до цих антибіотиків зберігається на високому рівні, 

спорадично з’являються повідомлення про ванкоміцинрезистентні штами [288, 

289]. 

Одним з нових високоефективних цефалоспоринів є цефтаролін, який 

показав сильну антимікробну активність проти більшості поширених 

резистентних грампозитивних та грамнегативних збудників НП, маючі мінімальні 

інгібуючі концентрації для S. pneumonie та S. aureus in vitro в порівнянні з 

цефтріаксоном та іншими цефалоспоринами, включаючи полірезистентні штами 

[290, 291]. Клінічна ефективність препарату доведена у якості альтернативного 

антибіотика для лікування НП в умовах ВРІТ, загально терапевтичного 

відділення та у пацієнтів із хронічною супутньою патологією [292, 293]. 

Призначаючи антибактеріальне лікування НП пацієнтам із хронічною 

супутньою патологією, слід враховувати ризики несприятливих побічних подій та 

наслідків НП, що можуть бути спричинені безпосередньо антибактеріальним 

препаратом, так і його можливими взаємодіями з препаратами базисної терапії 

хронічного захворювання. Найчастіше це стосується пацієнтів похилого віку, 

котрі є найуразливішими до НП та мають зазвичай декілька хронічних 

захворювань, включаючи ГХ, ІХС, СН, ХОЗЛ, ЦД та інші, які потребують 

постійного прийому кількох лікарських засобів. 

Оцінка ризику серцево-судинних смертей протягом прийому антибіотиків 

проведена у фармакоепідеміологіному дослідженні W. A. Ray et al. (2012), які 

порівняли наслідки прийому азітроміцину, амоксіциліну, ципрофлоксацину, 

левофлоксацину з відповідними за статтю, віком та супутньою патологією 
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пацієнтами, які не отримували антибіотики. Кількість смертельних випадків була 

незначною, але у разі прийому азітроміцину показник смертності був 85,2 

випадки на один млн. пацієнтів, тоді як при застосуванні амоксіциліну - 31,5 

випадки на один млн. пацієнтів (ВР 2,49; 95% ДІ 1,38-4,50, р=0,002), а серед тих, 

хто не приймав антибіотики – 29,8 випадки на один млн. пацієнтів (ВР 2,88; 95% 

ДІ 1,79-4,63, р=0,002). У пацієнтів із високим ризиком серцево-судинних подій 

кількість смертельних випадків була значно більшою при прийомі азітроміцину. 

Ризик кардіальної смертності був статистично значимо вищим у тих, хто 

лікувався азітроміцином ніж у тих, хто отримував амоксіцилін або 

ципрофлоксацин, відмінності цього показника азітроміцином та 

левофлоксацином не встановлено [45]. Подібні дані про збільшення смертності та 

аритмій при застосуванні азітроміцину протягом 1-5 днів та левофлоксацину 

протягом 10 днів отримали G. A. Rao et al. (2014). Частота серцево-судинних 

подій була найвищою саме під час прийому антибіотиків і зменшувалась після 

припинення їх вживання [48]. 

Застосування кларитроміцину для лікування НП призводило до збільшення 

ризику серцево-судинних подій у 1,68 рази. Чим тривалішим був прийом 

антибіотика, тим вищим був ризик, він зберігався і після припинення прийому 

антибіотика. Застосування бета-лактамів та доксіцикліну не асоціювалось зі 

збільшенням ризику серцево-судинних подій, що свідчить про специфічність 

ефекту для кларитроміцину [47]. 

У дослідженні CLARICOR було доведено, що у пацієнтів з ІХС при 

вживанні кларитроміцину протягом двох тижнів для лікування інфекцій 

дихальних шляхів, значно зростала серцево-судинна смертність. Значимо 

збільшений рівень смертності спостерігався протягом 3-х років після прийому 

антибіотика. Вказані дані були також підтверджені у мета-аналізі 17 досліджень 

[294, 295]. 

Макроліди та фторхінолони здатні подовжувати інтервал QT, що може 

спричинити піруетну шлуночкову аритмію та розглядається як групова 

властивість антибіотиків. Всі задокументовані випадки подовження QT виникали 
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у пацієнтів із факторами ризику: жіноча стать, похилий вік, хронічні 

захворювання серцево-судинної системи, електролітні порушення, ниркова 

недостатність, важкі захворювання печінки, прийом препаратів-інгібіторів 

CYP3A4 [296]. 

Серед фторхінолонів поодинокі епізоди піруетної тахікардії спричиняли 

спарфлоксацин, левофлоксацин, моксіфлоксацин, гатіфлоксацин, офлоксацин та 

дуже рідко – ципрофлоксацин [296]. 

Завдяки впливу макролідів на систему цитохрому Р450 шляхом інгібування 

ізоензиму 3А4 та порушенню метаболізму антагоністів кальцію, потенціюється 

гіпотензивна дія цих препаратів. Серед пацієнтів, що були госпіталізовані 

внаслідок тяжкої гіпотензії, 2,5 % отримували макроліди та антагоністи кальцію. 

Найвищим ризик тяжкої гіпотензії виявився при застосуванні еритроміцину (ВШ 

5,8; 95% ДІ 2,3-15,0), кларитроміцину (ВШ 3,7; 95% ДІ 2,3-6,1). Азітроміцин не 

пригнічував печінковий фермент, відповідно не збільшував ризик гіпотензії [297]. 

Застосування антибактеріальних препаратів призводить до порушень 

функціонування шлунково-кишкового тракту, починаючи з диспептичних 

розладів, кандидозу слизової оболонки ротової порожнини і закінчуючи 

антибіотик-асоційованою діареєю, ураженням печінки з розвитком справжньої та 

ідіосинкрастичної гепатотоксичності [44]. 

Призначення макролідів та інгібіторзахищених пеніцилінів 

супроводжується диспептичними розладами, діареєю, які в більшості випадків 

пов’язані з їх стимуляцією моторики шлунково-кишкового тракту і проходять 

після припинення прийому препарату без будь-яких наслідків [44]. Лікування 

антибіотиками широкого спектру дії (лінкозамідами, пеніцилінами, 

цефалоспоринами, фторінолонами), порушуючи нормальний склад мікрофлори 

кишковика, сприяє колонізації C.difficile та виникненню псевдомембранозного 

коліту, є небезпечним для хворого [44, 46]. 

Одним з механізмів токсичного ураження печінки при лікування 

антибіотиками є здатність деяких препаратів (макролідів, ріфампіцину) впливати 

на активність ферментів системи цитохрому Р450, внаслідок чого накопичуються 
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токсичні метаболіти, які безпосередньо пошкоджують гепатоцити або ініціюють 

опосередковане імунологічне ураження печінки [298]. 

Прийом амоксіцилін/клавуланату протягом 2-х тижнів частіше призводив 

до внутрішньопечінкового холестазу, тоді як застосування антибіотика протягом 

одного тижня спричиняло гепатоцелюлярне пошкодження [299]. За даними 

італійських дослідників, які аналізували повідомлення про небажані явища 

амоксіцилін/клавуланату та амоксіциліну з 1988 по 2005 рр., серед 1088 випадків 

побічних дій захищенного амінопеніциліну частка гепатотоксичних реакцій 

складала 4 %, тоді як з 1095 повідомлень про небажані явища амоксіциліну цей 

показник знаходився на рівні 1 % [300]. Гепатотоксичні реакції були описані для 

інших бета-лактамних антибіотиків – ампіциліна/сульбактама, 

піперациліна/тазобактама, цефалоспоринів 3 покоління, азтреонама, 

карбапенемов, летальних наслідків від цього не зареєстровано. Макроліди 

(еритроміцин, кларитроміцин) можуть спричиняти холестатичний гепатит із 

частотою 3,5 випадки на 100 000 призначень. Ризик гепатотоксичності 

азітроміцину суттєво нижчий [301]. 

Відомості про гепатотоксичність фторхінолонів суперечливі. За даними 

моніторингу небажаних явищ при застосуванні лікарських засобів у Німеччинні 

частота порушень функції печінки для ципрофлоксацину склала 21,9 %, для 

левофлоксацину – 18,2 %, для моксіфлоксацину – 9,2 %. Важкі ураження печінки 

виникають менш ніж в одному випадку з 100 000 призначень при застосуванні 

ципрофлоксацина та левофлоксацина [44]. 

Зростаючого клінічного значення з кожним роком набуває сенсибілізація до 

антибактеріальних препаратів. За даними чисельних епідеміологічних 

досліджень, частота алергічних реакцій на антибіотики коливається в широких 

межах від < 0,01 % при вживанні макролідів до 10 % при застосуванні природних 

пеніцилінів [302]. 

Призначення бета-лактамних антибіотиків найчастіше призводить до 

алергічних реакцій, які можуть мати перехресний характер із препаратами різних 

груп. Наприклад, при наявності сенсібілізації до пеніцилінів, виникнення 
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подібних алергічних реакцій при застосуванні цефалоспоринів І покоління 

складає 10 %, цефалоспоринів ІІ-ІІІ покоління – 1-3 %, іміпенема – 50 %. За 

даними Kelkar P., Li J., (2001), перехресна реакція на цефалоспорини у хворих з 

алергією на пеніциліни спостерігалась від 3 % до 18 % випадків [303]. 

Огляд публікацій за період з 1950 року до 2012 року, які висвітлювали 

проблему перехресної алергії між пеніцилінами та цефалоспоринами, показав, що 

ризик алергічних реакцій спостерігається лише при застосуванні цефалоспоринів 

першої генерації (ВШ 4,8), тоді як цефалоспорини інших поколінь можуть 

безпечно застосовуватись у пацієнтів з алергією на пеніциліни. В цілому 

поширеність перехресної алергії останнім часом зменшується і складає близько 1 

%, за даними більшості публікацій [304-306]. 

Аналіз розвитку алергічних реакцій, проведений Macy E., Ngoc J.Ho (2011) 

протягом 4,5±2,9 років шляхом спостереження за пацієнтами, які мали алергічні 

прояви під час прийому антибіотиків, показав, що найвищий рівень нових реакцій 

спостерігався у пацієнтів із негативними шкірними тестами на пеніциліни (2,9%) 

та сульфаніламіди (2,7%). Алергічні реакції на цефалоспорини розвинулись у 

1,2% застосувань препаратів. Застосування макролідів спричиняло від 1,8% 

реакцій на тлі негативних шкірних тестів на пеніцилін до 4,2% у разі позитивного 

тесту. Для фторхінолонів цей показник склав 1,2% та 2,3%, відповідно [307]. 

Результати останніх оцінок побічних дій антибіотиків свідчать, що 

справжні алергічні реакції, які пов’язані з IgE та Т-клітинними імунологічними 

механізмами, складають малу частку. Більшість побічних дій антибіотиків, які 

реєструються як алергічні реакції, не мають імунологічних механізмів і їх поява 

не може бути прогнозована шляхом проведення шкірних або провокаційних 

тестів. Тому тільки у 5% пацієнтів з алергічними реакціями на пеніцилін шкірні 

тести позитивні [308, 309]. 

Діагностика алергічних реакцій на антибіотики включає перш за все 

детальний збір анамнезу з отриманням якомога повнішого описання всіх 

призначень лікарських препаратів, які приймав пацієнт, із зазначенням дати 

початку прийому, форми препарату, дози та способу застосування. Слід зібрати 
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інформацію про клінічні прояви алергічних реакцій, їх тривалість та зв’язок з 

вживанням препарату, які виникли безпосередньо перед обстеженням так і про ті, 

які були в минулому [310]. Для підтвердження алергічних реакцій на антибіотики, 

переважно IgE-опосередкованих реакцій негайного типу, одним з 

найпоширеніших та доступних методів є шкірні діагностичні тести: прік-тести та 

внутрішньошкірні введення алергенів. Якщо таким чином підтвердити 

сенсибілізацію не вдалось, можливе застосування провокаційних тестів, які 

дозволяють виявити алергічну реакцію та можуть бути одним з методів її 

подолання і успішного застосування антибіотика [310-313]. Однак застосовують 

їх надзвичайно рідко. 

Незважаючи на те, що респіраторні фторхінолони відносяться до 

малотоксичних ліків, їх призначення для лікування НП при ЦД має ризики втрати 

контролю над останнім та виникнення загрозливих для життя пацієнта 

ускладнень, що доведено для гатіфлоксацину. Препарат може спричинити як 

гіпоглікемію, так і гіперглікемію, або спровокувати різкі коливання глюкози 

крові, наслідки яких можуть бути фатальними [314-317]. Саме тому вживання 

цього препарату в багатьох країнах Європи та США заборонене або різко 

обмежене. 

В основі негативного впливу на гомеостаз глюкози лежить здатність 

фторхінолонів порушувати продукцію інсуліна в підшлунковій залозі. В більшому 

ступені цей ефект виражений у гатіфлоксацина [318]. Відомості про ризики при 

застосуванні інших фторхінолонів обмежені [49, 319-321]. Моксіфлоксацин та 

левофлоксацин вважаються безпечними і такими, що не впливають на вуглеводний 

обмін та не взаємодіють з препаратами, які застосовуються для контролю ЦД [49, 

321]. 

В сучасних умовах зустрічаючись із пацієнтом, що має хронічні 

захворювання та НП, лікар керується переважно власним досвідом у курації 

хворих. Призначення діагностичних та лікувальних заходів відповідно до 

узгоджувальних документів із метою лікування НП та хронічного захворювання 
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часто призводить до поліпрагмазії, яка спричиняє напруження метаболічних 

систем організму, виникнення ятрогенних захворювань [43]. 

Нажаль сучасні відомості про вплив лікарських препаратів, що 

застосовуються для лікування найбільш поширених хронічних захворювань, на 

перебіг та ефективність лікування НП уривчасті та не систематизовані. 

Проведений J.-T. Gau et al. (2010) аналіз ризику НП при тривалому 

застосуванні препаратів різних груп для лікування хронічних захворювань у осіб 

старших 65 років виявив, що прийом ІКС та атипових антипсихотичних засобів 

збільшував ризик НП у 2,89 та 2,26 рази, відповідно, не залежно від дії інших 

модифікуючих факторів. Автори не встановили ризику НП при прийомі інгібіторів 

протонної помпи [322]. 

Існують суперечливі дані щодо впливу ІКС на виникнення НП. Caverley 

P.M. et al (2007), Ferguson G.T. et al (2008) знайшли підтвердження про те, що 

тривале вживання цих препаратів є фактором ризику НП [50, 51]. Детальний аналіз 

дослідження виявив, що НП у пацієнтів, що вживали ІКС, частіше виникає у віці 

55 років та старше, з показником ОФВ1 менше 50%, із наявністю загострення 

ХОЗЛ протягом року перед вступом у дослідження, з високим балом задишки за 

шкалою мМRC, низьким показником індексу маси тіла [323]. 

Підвищений ризик НП у пацієнтів із ХОЗЛ пов’язують зі здатністю ІКС 

пригнічувати продукцію прозапальних медіаторів у дихальних шляхах, 

зменшувати інфільтрацію стінок бронхів запальними клітинами. Пацієнти з 

важким перебігом ХОЗЛ мають високий ризик колонізації дихальних шляхів 

умовно-патогенними мікроорганізмами, імуносупресивний ефект ІКС робить їх 

надзвичайно чутливими до виникнення НП, враховуючи те, що активність 

макрофагів у таких пацієнтів пригнічена [324, 325]. За даними M. Ferrer et al. 

(2014), тривалий прийом ІКС перед виникненням НП у хворих із ХОЗЛ 

асоціювався зі зменшенням системної запальної відповіді (зниження циркуляції 

туморнекротизуючого фактору-α, нінтерлейкіну-6) без впливу на показники 

віддаленої смертності [326]. 
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Інші науковці, вивчаючи ризики виникнення НП, особливості запальної 

системної відповіді, клінічного перебігу та її наслідки у даного контингенту 

хворих не встановили статистично значимої різниці у осіб, які отримували та не 

отримували ІКС [52, 327]. 

Cуперечливі дані про ризик виникнення НП у хворих ХОЗЛ, які лікуються 

ІКС, були отримані в багатьох дослідженнях [53-56]. D. T. Eurich et al. (2013) 

відмічали збільшення ризику повторної НП на 90% у вразливих пацієнтів із ХОЗЛ 

після одужання [328]. Існують відомості, що тільки високі дози флютиказону, 

більше 1000 мкг на добу, вдвічі збільшують ризик НП, яка потребує госпіталізації 

[329]. Застосування будесоніду протягом року не збільшувало ризику НП у хворих 

з ХОЗЛ [330]. 

У великому оглядовому дослідженні проведеному Malo de Molina et al, 

(2010) доведено, що застосування ІКС підвищує ризик виникнення НП у хворих 

ХОЗЛ, але показники 30- та 90-денної смертності зменшуються [331]. 

У хворих на БА застосування ІКС не асоціювалось зі збільшенням ризику 

виникнення НП не залежно від дози, діючої речовини та тривалості прийому [327, 

332, 333]. 

Дослідження етіологічних особливостей та важкості НП на фоні прийому 

ІКС встановило, що спектр збудників був подібним до того, який спостерігався у 

хворих, що не приймали ІКС – S. pneumoniae, S. aureus, P. aeruginosa, 

опортуністичних патогенів не виявлено. Однак рівень резистентних до 

антибіотиків мікроорганізмів у разі лікування ІКС був 12,1% проти 3,4% в групі, 

яка не отримувала ці препарати. Показники важкості НП за шкалами PSI та CURB-

65 були вищими у разі тривалого прийому ІКС [334]. 

Доцільність застосування системних кортикостероїдів у лікуванні НП 

дискутується потягом останніх п’ятидесяти років. За даними патогенетичних та 

клінічних досліджень доведено зниження адреналової функції наднирників у 

хворих із важким перебігом НП, саме з критичною, спричиненою захворюванням, 

кортикостероїдною недостатністю пов’язують розвиток системної запальної 

відповіді та септичного шоку [335-337]. Кортикостероїдна недостатність, з одного 
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боку, може бути пов’язана з дефіцитом гормонів, з іншого – з формуванням 

резистентності або нечутливості клітин до них. 

C. Garcia-Vidal et al. (2007) повідомляли про покращення перебігу та 

поліпшення показників виживаємості у хворих з НП на тлі ХОЗЛ у разі 

призначення системних кортикостероїдів [310]. За даними E. Polverino et al. (2013), 

пацієнти з НП на тлі ХОЗЛ мали значно важчий перебіг гострого захворювання та 

частіше приймали системні кортикостероїди. Вони мали триваліший період 

госпіталізації, однак за показниками швидкості досягнення клінічної стабільності 

та смертності не відрізнялись від хворих, які не отримували кортикостероїди, що 

підтверджує ефективність застосування цих препаратів для лікування важкої НП 

[338]. 

Застосування кортикостероїдів у пацієнтів із тяжкою НП, що була 

ускладнена сепсисом, покращувало виживання, сприяло зменшенню ознак 

легеневої недостатності, тривалості штучної вентиляції легень, госпіталізації, 

інтенсивності системної запальної відповіді [58, 339]. Ризик короткотривалої 

смертності у таких хворих знижувався майже вдвічі (відностний ризик 0,58) [58]. 

Однак вказані дослідження проведені у невеликій вибірці пацієнтів, тому їх 

результати не можна узагальнювати. 

У рандомізованих плацебо-контрольованих дослідженнях, які були 

проведені з залученням більшої кількості пацієнтів із НП, різниця у показниках 30-

денної смертності, періоду досягнення клінічної стабільності, виникнення 

небажаних подій, госпіталізації у ВРІТ, розвитку поліорганної недостатності, 

тривалості штучної вентиляції легень, застосування вазопресорів, перебування у 

стаціонарі між хворими, які приймали або не приймали кортикостероїди, не 

встановлена [59, 340-342]. 

Результати нещодавно завершеного багато-центрового, подвійного, 

сліпого, плацебо-контрольованого дослідження ефективності застосування 

преднізону у хворих з НП протягом 7 днів довели швидше досягнення стабілізації 

стану –в середньому на 3-й день при застосуванні преднізону проти 4,4 днів у разі 

прийому плацебо. Ускладнення виникали з однаковою частотою в обох групах. 
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Отримані дані можуть бути застосовані для зниження витрат на госпіталізацію 

пацієнтів та покращення ефективності лікування НП [60]. 

Лікарські засоби для базисного лікування ГХ, ІХС, СН, крім свого 

основного ефекту, у хворих НП спричиняють додаткові дії, які можуть 

модифікувати перебіг та наслідки НП. E.M. Mortensen et al. (2008) повідомляли 

про позитивний вплив інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту та 

статинів на ранню та пізню смертність хворих з НП похилого віку [61]. Отримані 

докази, що інгібітори АПФ (каптопріл, енелапріл, лізінопріл) посилюють 

кашльовий рефлекс та покращують ковтання, що попереджає аспірацію 

орофарінгеальної мікрофлори та зменшує ризик виникнення НП [343]. 

Підтвердженням цього є результати ряду досліджень, в яких захворюваність на 

НП та смертність від неї у пацієнтів, що тривало приймали зазначені препарати, 

були значно нижчими, включаючи тих, хто переніс інсульт та хворих із ЦД [62, 

344-347]. 

Статини, крім регуляції обміну холестерину та протективного впливу на 

виникнення серцево-судинних подій, мають протизапальні та імуномодулюючі 

властивості. Препарати мають антиоксидантну, антиапоптичну та 

антитромботичну активність, модулюють функцію нейтрофілів та пригнічують 

вивільнення цитокінів [348, 349]. У оглядових дослідженнях було показано, що 

тривалий прийом статинів попереджає розвиток сепсису, зменшує показники 

короткотривалої смертності від НП, сепсису, бактеріемії [63, 350]. Однак отримані 

відомості мають слабку доказову дію, зважаючи на ретроспективний характер 

більшості досліджень, що потребує накопичення додаткової інформації шляхом 

проведення рандомізованих контрольованих досліджень. 

Лікування НП у осіб із хронічними супутніми захворюваннями суттєво 

збільшує економічні витрати зумовлені як гострим захворюванням, так і 

погіршенням перебігу хронічної патології, що потребує проведення додаткових 

досліджень спрямованих на оптимізацію надання допомоги цьому контингенту 

хворих. 
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В більшості країн світу оцінка вартості НП крім прямих медичних витрат, 

враховує непрямі, що пов’язані втратами на виробництві за рахунок відсутності 

хворого та його родичів. У Європі кошторис НП оцінюється у 10 міліардів євро 

щороку, при цьому більше половини коштів складають прямі медичні витрати, 

серед них 90% за рахунок стаціонарного лікування хворого [351]. Основними 

складовими прямих медичних витрат на НП є антибактеріальна терапія та кошти 

на забезпечення перебування у стаціонарі [352]. Економічна ефективність 

лікування буде залежати від адекватності первинно призначеного 

антибактеріального лікування, що опосередковано буде впливати на тривалість 

перебування у стаціонарі. 

За даними дослідження REACH, наявність хронічних захворювань органів 

дихання, ЦД, застійної СН у пацієнтів з НП призводила до подовження 

тривалості госпіталізації в середньому на 3,3 дні, за рахунок необхідності 

лікування хронічної патології та перебування у ВРІТ, що зумовило збільшення 

витрат. Основним фактором, який спричиняв подовження тривалості 

госпіталізації та збільшення кошторису НП, виявилась неефективна початкова 

антибіотикотерапія, яка частіше супроводжувалась виникненням септичного 

шоку, потребою у штучній вентиляції легень, вазопресорній терапії, 

парентеральному лікуванні та гемодіалізі [66]. 

Про прогресивне збільшення витрат на стаціонарне лікування хворих із 

НП відповідно до вищого показника коморбідності, важкості НП повідомляли H. 

Uematsu et al. (2015), які встановили прямі (вартість процедур для лікування 

пацієнта) та непрямі впливи (вартість тривалішого перебування у стаціонарі) цих 

складових [67]. 

Оцінка вартості лікування НП у госпіталізованих хворих із хронічною 

супутньою патологією, яку провели D. Polsky et al. (2012), показала, що 

найнижчими були витрати на лікування хворих НП на тлі БА, вони були майже 

такими ж, як у пацієнтів НП без супутніх захворювань (13307дол. США проти 

12601 дол. США). Наявність ЦД та ХОЗЛ спричиняло збільшення витрат на НП 

вдвічі, а у разі СН – втричі в порівнянні з хворими без коморбідності [64]. 
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Застосування антибактеріальної терапії відповідно до узгоджувальних 

документів значно зменшує ризик клінічної невдачі лікування НП та його 

вартість. За даними S. R. Ott et al. (2012), неефективність первинно призначеної 

терапії збільшувала тривалість госпіталізації у півтори рази (15,4±7,3 дні, проти 

9,8±4,2 дні, p<0,001), витрати на НП майже вдвічі (2206 євро проти 1284 євро). 

Застосування моксіфлоксацину призводило до зниження ризику клінічної невдачі 

лікування вдвічі (ВШ 0,43), а призначення комбінації бета-лактаму з макролідом 

– майже на третину (ВШ 0,68), що супроводжувалось зниженням тривалості та 

вартості лікування [65]. 

Проведені в Україні дослідження витрат на НП довели високу клінічну та 

економічну ефективність лікування у разі призначення ступеневої терапії 

комбінації бета-лактаму з макролідом або монотерапії левофлоксацином у 

госпіталізованих пацієнтів з середньоважкою НП та амбулаторних пацієнтів з НП 

ІІ групи у разі призначення відповідних до державних узгоджувальних 

документів антибіотиків [2, 68, 69]. 

Таким чином, проведений аналіз літературних даних свідчить про 

збільшення кількості пацієнтів із НП на тлі хронічної супутньої патології, що 

стало вкрай важливою клінічною проблемою. Досягнені певні успіхи у 

визначенні впливу хронічних захворювань на розвиток, етіологію, ефективність 

лікування та наслідки НП. Вивчається вплив НП на перебіг та прогноз хронічних 

захворювань серцево-судинної та дихальної систем, ЦД та інших, особливо у осіб 

похилого віку. Незважаючи на створення, впровадження у клінічну практику та 

постійне удосконалення сучасних узгоджувальних документів щодо діагностики 

та лікування НП, поширених хронічних захворювань, принципи ведення пацієнта 

з поєднанням кількох патологічних станів залишаються не визначеними. 

Проведення комплексного клінічного дослідження пацієнтів із НП на тлі 

хронічної супутньої патології з аналізом відповідності застосування лікарських 

засобів, їх ефективності та впливу на наслідки НП дозволить встановити клінічні 

особливості захворювання, оптимізувати лікування та прогноз хворих із 

коморбідністю. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика пацієнтів, що хворіли негоспітальною 

пневмонією протягом 2004-2006 рр. (За даними ретроспективного вивчення 

медичної документації) 

 

Відповідно до мети та завдань дослідження проведено ретроспективний 

аналіз медичних карт стаціонарних хворих, які лікувались із приводу НП в 

умовах міської клінічної лікарні №1 (МКЛ №1) та міської клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги (МКЛШМД) м. Вінниці з 01 січня 2004 р. по 31 

грудня 2006 р. У дослідження увійшли пацієнти 3 та 4 груп НП, відповідно до 

наказу № 499 МОЗ України від 28.10.2003 р. Загалом було проаналізовано 1587 

медичних карт стаціонарних хворих [353]. 

Слід зазначити, що МКЛ №1 є найбільшою міською лікарнею, де надається 

допомога пацієнтам переважно терапевтичного профілю, тому більшість хворих 

НП, які потребують госпіталізації, лікуються в ній. Протягом зазначеного терміну 

у цьому закладі з діагнозом НП перебувало 1287 (81,1 %) осіб. 

МКЛШМД спеціалізована надавати допомогу у невідкладних станах, які 

найчастіше потребують хірургічного втручання, тому пацієнти з НП в цей заклад 

госпіталізуються нечасто. За період 2004-2006 рр. у ній було проліковано 300 

(18,9 %) пацієнтів з НП. 

Демографічні дані пацієнтів представлені у табл.2.1. Майже половина 

хворих були чоловічої статі, але дещо більше чоловіків було госпіталізовано у 

МКЛШМД. 

Середній вік хворих склав (48,5±18,4) років. Менше чверті 

госпіталізованих пацієнтів були 65 років та старші. Однак серед хворих, які 

лікувались у МКЛШМД частка осіб цієї вікової групи складала майже третину. 
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За професійним статусом пацієнти розподілились наступним чином. 

Найбільше було осіб, які працювали на момент виникнення НП – 682 (43,0 %). 

Трохи більше третини пацієнтів були пенсіонерами. Невелика частка пацієнтів 

були безробітними, при чому більше таких хворих лікувалось у МКЛШМД. 

Навчались у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах 122 (7,7 %) 

особи. 

Таблиця 2.1 

Клініко-демографічні дані пацієнтів, які лікувались з приводу негоспітальної 

пневмонії за даними ретроспективного вивчення медичної документації 

Показник Загалом 

(n=1587) 

МКЛ №1 

(n=1287) 

МКЛШМД 

(n=300) 

абс. % абс. % абс. % 

Чоловіки 815 51,4 642 49,9 173 57,7 

Жінки 772 48,6 645 50,1 127 42,3 

Середній вік 48,5±18,4 47,9±18,2 51,3±18,9 

Особи молодші 65 років 1210 76,2 1002 77,9 208 69,3 

Особи 65 років та старші 377 23,8 285 22,1 92 30,7 

Студенти 122 7,7 99 7,7 23 7,7 

Особи, які праціювали 682 43,0 588 45,7 94 31,1 

Безробітні 236 14,9 177 13,8 59 19,7 

Пенсіонери 547 34,5 423 32,9 124 41,3 

Курці 600 37,8 488 38,0 112 37,4 

Хворі з професійними шкідливостями 104 6,6 94 7,3 10 3,3 

Негоспітальна пневмонія 3 групи 1482 93,4 1204 93,6 278 92,7 

Негоспітальна пневмонія 4 групи 105 6,6 83 6,4 22 7,3 

 

Курців серед пацієнтів із НП було трохи більше третини. З професійними 

шкідливостями контактували 104 (6,6 %) особи. Більше таких хворих лікувалось 

у МКЛ №1, тоді як у МКЛШМД на контакт зі шкідливими чинниками на роботі 

вказало лише 10 (3,3 %) осіб. 

Відповідно до важкості НП пацієнтів 3 групи, які були госпіталізовані у 

терапевтичне або пульмонологічне відділення, було 1482 (93,4 %). Хворих із 
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важкою НП, які потребували невідкладної допомоги у відділенні реанімації та 

інтенсивної терапії, було 105 (6,6 %). 

 

2.2. Загальна характеристика пацієнтів із негоспітальною пневмонією 

на тлі супутньої патології та без неї 

 

Для визначення особливостей клінічного перебігу, лікування та наслідків 

НП у осіб із супутніми хронічними захворюваннями було проведено 

проспективне дослідження 438 пацієнтів, що лікувались із приводу НП в умовах 

пульмонологічного відділення МКЛ №1 м. Вінниці з січня по червень 2012 року. 

Серед них чоловіків було 214 (48,9%), жінок – 224 (51,1%). Середній вік хворих 

склав 56,1±17,9 років (табл.2.2). Третина пацієнтів були особами похилого віку. 

         Таблиця 2.2 

Клініко-демографічна характеристика пацієнтів із негоспітальною 

пневмонією (n=438) 

Показник абс. % 

Середній вік, роки 56,1±17,9 

Чоловіки 213 48,6 

Жінки 225 51,4 

Особи, молодші 65 років 287 65,5 

Особи 65 років та старші 151 34,5 

Студенти 8 1,8 

Особи, які праціювали 178 40,6 

Безробітні 41 9,4 

Пенсіонери 211 48,2 

Куріння більше 10 п/років 162 37,0 

Хворі з професійними шкідливостями 44 10,0 

Важкість негоспітальної пневмонії 

3 група 

4 група 

 

399 

39 

 

91,1 

8,9 

За професійним статусом найбільшою була частка осіб, які втратили 

працездатність за віком або через хронічне захворювання, їх була майже 

половина, що зумовлено метою дослідження – виявити особливості перебігу НП у 
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осіб із хронічними супутніми захворюваннями, які можуть стати причиною 

втрати працездатності. Осіб, які працювали, обстежено 178 (40,6%). Невеликою 

була частка безробітних та тих, хто навчається у середніх та вищих закладах 

освіти. 

На контакт із професійними шкідливостями вказувала незначна кількість 

хворих – 44 (10,0%). Переважно це був пил, хімічні речовини, висока температура 

на робочому місці, переохолодження або значні коливання температури 

зовнішнього середовища протягом робочого дня. 

Анамнез куріння більше 10 пачко/років визначався трохи більше ніж у 

третини пацієнтів. 

Більшість хворих мали НП середньої важкості, яка відповідала 3 клінічній 

групі - 399 (91,1%) осіб і лише 39 (8,9%) пацієнтів мали важкий перебіг НП 4 

клінічної групи. 

Хворі, які не мали хронічних супутніх захворювань і були госпіталізовані з 

приводу НП, увійшли в групу порівняння (ГП) – 79 (18,0%) осіб. 

Хронічна супутня патологія спостерігалась у 359 (82,0%) пацієнтів. Майже 

половина хворих мали ураження хронічними захворюваннями двох та більше 

систем органів (Табл. 2.3). 

Хронічні захворювання можуть різним чином впливати на стан пацієнта, 

вони можуть бути контрольованими, не спричиняючи йому суттєвого 

дискомфорту. Хворий може втратити контроль над хронічним захворюванням 

через різноманітні чинники, одним з яких може бути НП. У найважчому випадку 

втрата контролю над хронічним захворюванням може призвести до виникнення 

функціональної недостатності системи органів, що стає небезпечним для життя 

пацієнта, погіршує перебіг НП та потребує значних зусиль для досягнення 

стабілізації стану. 

Враховуючи вище зазначене, всі хронічні захворювання у пацієнтів з НП 

були оцінені у відповідності до контрольованості. Хворих було розподілено на 

три групи: з контрольованим станом (ГК) – 115 осіб, неконтрольованим станом 
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(ГН) – 120 осіб, та з функціональною недостатністю або ускладненнями 

хронічного захворювання (ГУ) – 124 особи. 

Таблиця 2.3. 

Структура супутніх хронічних захворювань у пацієнтів із негоспітальною 

пневмонією (n=438) 

Супутні захворювання Абс % 

Серцево-судинної системи 308 70,3 

Органів дихання 143 32,6 

Органів травлення 77 17,6 

Ендокринної системи 49 11,2 

Ожиріння 116 26,5 

Сечовидільної системи 45 10,3 

Нервової системи 28 6,4 

Онкологічні захворювання 14 3,2 

Наркотична та алкогольна залежність 3 0,7 

Загальна кількість пацієнтів з супутніми 

захворюваннями 

359 82,0 

Кількість супутніх захворювань 

Враження однієї системи 

Враження 2-х та більше систем 

 

143 

216 

 

32,6 

49,3 

Лідируюче місце серед супутньої патології займали захворювання 

серцево-судинної системи (Табл.2.4). 

Левову частку становили ГХ (241 (78,2%) пацієнт) та ІХС (239 (77,6%) 

пацієнтів), які поєднувались майже у 60% хворих. Застійна СН 1 стадії 

спостерігалась у 117 (38,0%) пацієнтів, 2 стадії – у 119 (38,6%) хворих. 

Фібриляція передсердь також зазвичай поєднувалась з ІХС та/або ГХ і 

визначалась у 44 (14,3%) пацієнтів. 

Для визначення особливостей перебігу НП у осіб із хронічними серцево-

судинними захворювання пацієнтів було розподілено відповідно до ступеня 

контролю на три групи: з контрольованим станом (ГК) – 85 осіб, 

неконтрольованим станом, що призвів до виникнення серцевої недостатності І-ІІ 

ФК (ГН) – 103 особи, та з маніфестною декомпенсованою серцево-судинною 

недостатністю ІІІ-IV ФК (ГД) – 119 осіб. 
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Пацієнти без серцево-судинних захворювань (131 особа) склали окрему 

групу для порівняння (ГП) клінічних ознак НП та динамічних змін стану у 

процесі лікування. 

Таблиця 2.4 

Структура серцево-судинних захворювань у пацієнтів із 

негоспітальною пневмонією (n=308) 

Захворювання Абс % 

Гіпертонічна хвороба 241 78,2 

Ішемічна хвороба серця 

        Перенесений інфаркт міокарду 

239 

19 

77,6 

6,2 

Поєднання гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця 182 59,1 

Фібриляція передсердь 44 14,3 

Хронічна ревматична хвороба серця 9 2,9 

Інші 9 2,9 

Серцева недостатність 

 1 стадія (ІІ ФК) 

 2 стадія (ІІІ-ІV ФК) 

222 

103 

119 

72,1 

33,4 

38,6 

Варіанти серцевої недостатності за даними ехокардіографії 

Збережена систолічна функція лівого шлуночка (ФВ > 45%) 

Систолічна дисфункція лівого шлуночка (ФВ ≤45%) 

158 

94 

64 

51,3 

30,5 

20,8 

Для визначення особливостей перебігу НП у осіб із хронічними 

захворюваннями органів дихання, органів травлення, ЦД та ожирінням проведено 

дослідження за методикою «випадок - контроль». 

Хронічні захворювання органів дихання були у фазі загострення та 

визначались у 143 (32,6%) пацієнтів. Серед них ХОЗЛ спостерігався у 122 (85,3%) 

хворих, БА – у 21 (14,7%). Вони були включені до основної групи (ОГ). До 

контрольної групи (КГ) увійшли 129 хворих НП, які відповідали ОГ за віком та за 

статтю, але не мали хронічних захворювань органів дихання (Табл.2.5). 

Переважна більшість пацієнтів обох груп мали хронічні захворювання з 

ураженням інших систем органів, структура яких була майже однаковою. 

Провідне місце в структурі супутньої патології в обох групах займали 

захворювання серцево-судинної системи – ІХС та ГХ. Декомпенсована СН 

ускладнювала перебіг цих захворювань у трьох чвертей пацієнтів. 
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Таблиця 2.5 

Характеристика груп пацієнтів для визначення особливостей негоспітальної 

пневмонії на тлі хронічних захворювань органів дихання 

Ознака Основна група 

(n=143) 

Контрольна 

група (n=129) 

Абс % Абс % 

Середній вік, роки 64,0±14,5 64,6±14,3 

Чоловіки 78 54,5 59 45,7 

Жінки 65 45,5 70 53,3 

Хронічні супутні захворювання 

Гіпертонічна хвороба 

ІХС 

Фібриляція передсердь 

Ревматична хвороба серця 

Серцева недостатність 

99 

115 

19 

3 

107 

69,2 

80,4 

13,3 

2,1 

74,8 

87 

97 

21 

5 

97 

67,4 

75,2 

16,3 

3,9 

75,2 

Пептична виразка  

Хронічний холецистит 

Хронічний панкреатит 

Цироз печінки 

4 

20 

3 

2 

2,8 

14,0 

2,1 

1,4 

2 

17 

3 

0 

1,6 

13,2 

2,3 

0 

Хронічна хвороба нирок 

Хронічна ниркова недостатність 

11 

1 

7,7 

0,7 

15 

1 

11,6 

0,8 

Цукровий діабет 

Ожиріння 

Гіпотиреоз 

16 

46 

1 

11,2 

32,2 

0,7 

19 

30 

2 

14,7 

23,3 

1,6 

Захворювання нервової системи 8 5,6 10 7,8 

Онкологічні захворювання 3 2,1 6 4,7 

Алергічні захворювання 7 4,9 0 0 

Пацієнти, які мали інші супутні захворювання  136 95,1 119 92,2 

Більш ніж у третини пацієнтів спостерігались захворювання ендокринної 

системи та обміну речовин, провідне місце серед яких займало ожиріння. 

Захворювання шлунково-кишкового тракту визначались майже у п’ятої 

частини пацієнтів, серед них домінував хронічний холецистит. 

Хронічна хвороба нирок з ознаками ниркової недостатності, онкологічні, 

алергічні захворювання та ураження нервової системи були наявні у незначної 

кількості хворих обох груп. 
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Врахування під час формування груп порівняння не тільки віку та статі 

пацієнтів, але і їх коморбідності дозволило точніше визначити особливості НП 

саме на тлі хронічних захворювань органів дихання, виключивши впливи інших 

патологічних станів. 

Оцінку особливостей розвитку та клінічного перебігу НП у осіб із 

хронічним захворюваннями органів травної системи проведено шляхом 

порівняння симптомів та динамічних змін НП у 77 пацієнтів із хронічною 

патологією шлунково-кишкового тракту (ГШКТ) та 74 хворих контрольної групи 

(КГ) без зазначених хронічних захворювань, які були співставні за віком, статтю 

та іншою хронічною патологією (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Характеристика груп пацієнтів для визначення особливостей негоспітальної 

пневмонії на тлі захворювань шлунково-кишкового тракту 

Показник ГШКТ (n=77) КГ(n=74) 

Абс % абс % 

Чоловіки 38 49,4 37 50,0 

Жінки 39 50,6 37 50,0 

Середній вік 57,4±17,9 57,6±17,4 

Хронічні супутні захворювання 

Захворювання серцево-судинної системи 

Гіпертонічна хвороба 

Інфаркт міокарду в анамнезі 

Інсульт в анамнезі 

ІХС 

Фібриляція передсердь 

Серцева недостатність 

59 

46 

1 

3 

44 

9 

48 

76,6 

59,7 

1,3 

3,9 

57,1 

11,7 

62,3 

52 

39 

1 

2 

39 

11 

42 

70,3 

52,7 

1,4 

2,8 

52,7 

14,9 

56,8 

Захворювання органів дихання  

Бронхіальна астма 

ХОЗЛ 

29 

1 

28 

37,7 

1,3 

36,4 

24 

3 

21 

32,5 

4,1 

28,4 

Хронічна хвороба нирок 22 28,6 2 2,7 

Ожиріння 12 15,6 21 28,4 

Цукровий діабет 5 6,5 5 6,8 

Захворювання нервової системи 5 6,5 7 9,5 

Злоякісні новоутворення 2 2,6 3 4,2 

Хронічні захворювання з ураженням двох та 

більше систем органів 

60 77,9 29 39,2 
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Найчастіше визначались серцево-судинні захворювання у хворих обох 

груп, які більш ніж у половини пацієнтів супроводжувались серцевою 

недостатністю. У третини пацієнтів були також наявні захворювання органів 

дихання, переважно ХОЗЛ. Ожиріння частіше визначалось у КГ, а хронічна 

хвороба нирок – у ОГ. Ураження інших органів та систем було наявне у незначної 

кількості пацієнтів обох груп. Поліморбідність з враженням двох та більше 

систем органів була притаманна пацієнтам ОГ. 

У хворих ГШКТ провідне місце в структурі захворювань органів травлення 

займав хронічний холецитит, на який страждали дві третини пацієнтів (рис 2.1). 

52(67.5%)13(16.9%)

9(11.7%

4(5.2%3(3.9%3(3.9%2(2.6%1(1.3%)

хронічний холецистит пептична виразка хронічний панкреатит хронічний гастрит

ГЕРХ Цироз печінки хронічний гепатит хронічний коліт

 

Рис. 2.1. Структура хронічних захворювань органів травлення у хворих 

із негоспітальною пневмонією. 

 

Майже кожен шостий хворий мав пептичну виразку шлунку або 

дванадцятипалої кишки. Хронічний панкреатит визначався у 9 (11,7 %) пацієнтів. 

Інші захворювання спостерігались в поодиноких випадках. 

Для виявлення особливості перебігу НП у хворих ЦД проведенно 

порівняння ознак та динамічних змін гострого захворювання у 40 пацієнтів із ЦД 

(ГЦД) та у 40 хворих контрольної групи (КГ) без цього захворювання яка 

відповідала за віком та статтю ГЦД (табл.2.7). 

ЦД 2 типу визначався у всіх 40 пацієнтів ГЦД: легкого перебігу – 15 (37,5 

%) осіб, середньої важкості – 18 (45,0 %), важкий – 7 (17,5 %) пацієнтів. Хворі із 

легким перебігом ЦД контролювали захворювання лише дотриманням дієти. У 

разі ЦД середньої важкості для базисного лікування ЦД застосовували 

таблетовані гіпоглікемічні препарати: метформін (10), гліклазід (9), глібенкламід 
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(3), гликвідон (1), глімепірид (1). Інсулін отримували всі пацієнти з важким 

перебігом ЦД. 

В більшості пацієнтів обох груп найпоширенішими були захворювання 

серцево-судинної системи, серед яких домінувало поєднання ГХ та ІХС. ГХ, 

перенесені епізоди гострого порушення мозкового кровообігу та ознаки СН 

частіше спостерігались в ГЦД, тоді як фібриляція передсердь частіше визначалась 

в КГ. 

Таблиця 2.7 

Характеристика груп пацієнтів для визначення особливостей негоспітальної 

пневмонії на тлі цукрового діабету 

Показник Група 

цукрового 

діабету (n=40) 

Контрольна 

група 

(n=40) 

абс % абс % 

Чоловіки 17 42,5 17 42,5 

Жінки 23 57,5 23 57,5 

Середній вік 65,18±11,39 65,48±11,91 

Захворювання серцево-судинної системи 

Гіпертонічна хвороба 

Інфаркт міокарду в анамнезі 

Інсульт в анамнезі 

ІХС 

Фібриляція передсердь 

Серцева недостатність 

40 

33 

4 

5 

35 

3 

33 

100 

82,5 

10,0 

12,5 

87,5 

7,5 

82,5 

37 

27 

4 

1 

32 

8 

27 

92,5 

67,5 

10,0 

2,5 

80,0 

20,0 

67,5 

Захворювання органів дихання  

Бронхіальна астма 

ХОЗЛ 

16 

3 

13 

40,0 

7,5 

32,5 

21 

2 

19 

52,5 

5,0 

47,5 

Захворювання органів травлення 5 12,5 11 27,5 

Хронічна хвороба нирок 6 15,0 6 15,0 

Захворювання нервової системи 6 15,0 1 2,5 

Злоякісні нововутворення 0 0 2 5,0 

 

Захворювання органів дихання виявлялись більш ніж у половини хворих КГ 

та у 16 (40%)пацієнтів ГЦД. Домінувало серед цих захворювань ХОЗЛ. 

Частота ураження хронічними захворюваннями інших систем органів була 

не значною у пацієнтів обох груп. 
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Особливості перебігу НП у пацієнтів з ожирінням визначались шляхом 

порівняння 116 відповідних хворих (ГХО) та співставній з нею за віком та статтю 

контрольній групі (КГ) зі 116 осіб, які не мали клінічно значимої зайвої маси тіла 

(табл.2.8). Ожиріння I ступеня визначали у разі ІМТ 30,0 – 34,9, ІІ ступеня – 35,0 

– 39,9, ІІІ ступеня ≥ 40. 

У пацієнтів ГХО частіше спостерігались хронічні захворювання з 

ураженням двох та більше систем органів, що свідчить про полімобідність, яка 

індукується надмірною масою тіла. 

Таблиця 2.8 

Характеристика груп пацієнтів для визначення особливостей негоспітальної 

пневмонії на тлі ожиріння 

Показник ГХО 

(n=116) 

КГ 

(n=116) 

Абс % абс % 

Чоловіки 51 44,0 51 44,0 

Жінки 65 56,0 65 56,0 

Середній вік 55,2±14,7 54,9±14,4 

Захворювання серцево-судинної системи 

Гіпертонічна хвороба 

Інфаркт міокарду в анамнезі 

Інсульт в анамнезі 

ІХС 

Фібриляція передсердь 

Серцева недостатність 

97 

81 

3 

3 

68 

9 

73 

83,6 

69,8 

2,6 

2,6 

58,6 

7,8 

62,9 

74 

70 

2 

3 

58 

7 

59 

63,8 

60,3 

1,7 

2,6 

50,0 

6,0 

50,9 

Захворювання органів дихання  

Бронхіальна астма 

ХОЗЛ 

46 

8 

38 

39,5 

6,8 

32,7 

30 

5 

25 

25,8 

4,3 

21,5 

Захворювання органів травлення 12 10,3 20 17,2 

Хронічна хвороба нирок 11 9,5 8 6,9 

Цукровий діабет 19 16,4 8 6,9 

Захворювання нервової системи 5 4,3 7 6,0 

Злоякісні новоутворення 4 3,4 5 4,3 

Супутні захворювання двох та більше систем 

органів 

100 86,2 46 39,7 
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В більшості пацієнтів обох груп найпоширенішими були захворювання 

серцево-судинної системи. Неконтрольована ГХ, ІХС та декомпенсована СН 

частіше спостерігалась у ГХО. 

Захворювання органів дихання, ЦД також частіше визначались у ГХО ніж у 

хворих КГ. 

Хронічна патологія органів травлення визначались у кожного шостого 

пацієнта КГ та у кожного десятого ГХО. У незначної кількості хворих обох груп 

спостерігались хронічна хвороба нирок, злоякісні новоутворення та хронічні 

захворювання нервової системи. 

 

2.3. Методи дослідження 

 

Для вирішення висунутих завдань використовувались клінічні, 

рентгенологічні, лабораторні, функціональні (ЕКГ, спірометрія, пульсоксіметрія) 

фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні та статистичні методи дослідження. 

2.3.1. Методика визначення особливостей клінічного перебігу 

негоспітальної пневмонії, її короткотривалих та віддалених наслідків. 

Діагноз НП встановлювали на підставі даних суб’єктивного, об’єктивного, 

лабораторно-інструментального та рентгенологічного обстежень відповідно до 

рекомендацій, що викладені у наказі МОЗ України №128 від 19.03.2007 р.[29]. 

Діагноз НП вважався визначеним за наявності у хворого рентгенологічно 

підтвердженої вогнищевої або часткової інфільтрації легеневої тканини та не 

менше двох клінічних ознак із нижче наведених: 

• гострий початок захворювання з температурою тіла вище 38 °С;  

• кашель із виділенням мокротиння; 

• фізикальні ознаки (притуплений або тупий перкуторний звук, 

ослаблене та/або жорстке, бронхіальне дихання, фокус дзвінких 

дрібнопухирцевих хрипів та/ або крепітації); 

• лейкоцитоз (більше 10×10
9
/л) та/або паличкоядерний зсув (більше 10 

%). 
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Пацієнти, які були госпіталізовані з приводу НП, відносились до 3 або 4 

клінічної груп. Групу НП визначали за наступними критеріями: 

3 група НП – хворі з нетяжким перебігом, які потребують госпіталізації у 

терапевтичне відділення за наявністю несприятливих прогностичних факторів; 

4 група НП – хворі з тяжким перебігом, які потребують госпіталізації у 

ВРІТ, тобто мають не менше ніж один великий або два малих критерії. 

Малими критеріями тяжкого перебігу НП вважались частота дихання 30 та 

більше разів за хвилину, порушення свідомості, систолічний тиск менше 90 мм 

рт. ст., двобічне або багаточасткове ураження легень, порожнини розпаду, 

плевральний випіт. 

До великих критеріїв тяжкого перебігу НП відносили потребу у ШВЛ, 

швидке прогресування вогнищево-інфільтративних змін у легенях – зростання 

розмірів інфільтрації більше ніж на 50% протягом найближчих 2 діб, септичний 

шок або необхідність введення вазопресорів більше 4 годин, гостра ниркова 

недостатність (кількість сечі менш ніж 80 мл за 4 години, або рівень креатиніну 

сироватки крові більше ніж 0,18 ммоль/л, або рівень сечовини більше ніж 7, 0 

ммоль/л) за відсутності хронічної ниркової недостатності. 

З метою визначення відповідності місця лікування та ризику 

несприятливого наслідку НП для всіх пацієнтів були розраховані індекс важкості 

захворювання за шкалами PORT (PSI) та CRB-65. Було оцінено прогностичну 

значимість зазначених шкал у осіб із НП на тлі супутніх хронічних захворювань. 

Динаміку стану пацієнта оцінювали на 3-5-ту добу, 7-10 добу від початку 

госпіталізації та на момент виписки зі стаціонару. Враховували динаміку 

суб’єктивних, об’єктивних ознак НП, життєвоважливих показників та ознак 

неконтрольованого або декомпенсованого стану супутніх захворювань. 

Короткотривалі наслідки НП оцінювали на момент виписки пацієнта зі 

стаціонару. 

НП вважалась такою, що завершилась одужанням, коли пацієнт 

виписувався зі стаціонару без будь-яких ознак ураження дихальної системи. 

Поліпшення стану відмічали тоді, коли під час виписки зі стаціонару були 
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залишкові симптоми НП, які вимагали доліковування амбулаторно. НП вважалась 

такою, що завершилась без одужання, якщо пацієнт помирав, або потребував 

лікування ускладнень НП у торакальному відділенні. 

Віддаленні наслідки НП оцінювали шляхом спостереження за пацієнтом 

протягом 30 місяців від початку захворювання. Оцінювали частоту звертань по 

медичну допомогу з приводу супутніх хронічних захворювань, їх загострення, 

декомпенсацію, госпіталізації, виникнення серцево-судинних подій, смертність. 

Для реєстрації демографічних, клінічних, лабораторно-функціональних 

даних про пацієнта розроблені карти спостереження №1 та №2 (додаток А1, А2). 

2.3.2. Методика фармакоепідеміологічної оцінки використання 

лікарських препаратів. Аналіз лікування НП включав визначення об’єму та 

ефективності початкової антибактеріальної терапії, а також спектр препаратів, що 

застосовувались у разі неефективності початкового лікування, як до 

госпіталізації, так і протягом перебування у стаціонарі. 

Для загальної оцінки медикаментозного лікування реєструвались всі 

лікарські препарати, які приймав пацієнт амбулаторно та стаціонарно з вказівкою 

доз, кратності та тривалості застосування. 

Оцінювали відповідність антибіотикотерапії рекомендаціям, порівнювали її 

ефективність у тих, хто отримував не відповідні препарати з тими, у кого терапія 

призначалась згідно рекомендацій. Крім того оцінювали ефективність та 

безпечність різних схем рекомендованої терапії: поєднання захищеного 

амоксициліну та макроліду з комбінацією цефалоспорину 2-3 генерації та 

макроліду за даними ретроспективного аналізу медичної документації. 

В групах хворих із супутніми хронічними захворюваннями оцінювали 

відповідність рекомендаціям призначеної антибіотикотерапії, її ефективність та 

безпечність із врахуванням побічних ефектів, лікарських взаємодій із 

препаратами базисної терапії, впливу антибіотиків на перебіг хронічного 

захворювання з оцінкою ризиків несприятливого наслідку. 

Початкова антибіотикотерапія вважалась ефективною, якщо у пацієнта 

наступало одужання або покращення стану без призначення повторного курса 
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альтернативного антибіотика. У разі потреби заміни антибіотика первинна 

антибіотикотерапія вважалась неефективною. 

Терапія вважалась неефективною, якщо пацієнт помирав або у нього 

розвивались ускладення НП, які потребували переводу у інший лікувальний 

заклад. 

Терапія була недостатньо ефективною, якщо у пацієнта не наступало 

одужання, та він був змушений доліковувати остаточні прояви захворювання в 

амбулаторних умовах. 

Лікування у стаціонарі вважалось ефективним, коли пацієнт виписувався з 

одужанням. 

Крім відповідності антибіотикотерапії, оцінювали прихильність до 

рекомендацій при лікуванні супутніх хронічних захворювань. Результати 

застосування лікарських препаратів співставляли з державними рекомендаціями з 

лікування хронічних серцево-судинних, респіраторних захворювань, патології 

травної системи, цукрового діабету і т.і. [29, 354-358]. 

Серед всіх призначених препаратів були віділені ті, які рекомендуються 

узгоджувальними документами, та їх призначення було коректним. 

Іншу групу склали препарати, які не згадуються у рекомендаціях, але їх 

призначення було необхідне в клінічній ситуації, яка склалась, і вони сприятливо 

впливали на процес одужання пацієнта. 

Була виявлена група препаратів, які не рекомендовані, їх призначення 

було помилковим, або небезпечним для пацієнта через збільшення ризиків 

побічних ефектів, погіршення стану контрольованості хронічного захворювання, 

або погіршення перебігу НП. 

Оцінювали вплив антибактеріальної терапії на перебіг хронічних 

захворювань, взаємодії лікарських препаратів різних груп. Проаналізовано вплив 

відповідного і не відповідного лікування на короткотривалі та віддаленні 

наслідки НП у осіб із хронічними супутніми захворюваннями. 

2.3.3. Визначення прямих медичних витрат на пневмонію, показників 

вартість-ефективність, ABC та VEN аналізів. Фармакоекономічні дослідження 
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дозволяють оцінити три основні складові вартості захворювання: прямої 

(медичної), непрямої (витраты, що пов’язані з тимчасовою втратою 

працездатності) та нематеріальні (що співвідносяться зі зниженням якості життя) 

вартості. Пряма вартість включає витрати на діагностику захворювання, вартість 

лікарських засобів на курс лікування, аналіз ефективності та безпечності 

відповідних препаратів, витрати на ліквідацію побічної дії ліків, вартість ліжко-

дня у стаціонарі, а також зарплату медпрацівників [359, 360]. 

Відомості про вартість діагностичних обстежень та витрати на забезпечення 

перебування пацієнта у стаціонарі, включаючи роботу медичного персоналу, були 

надані планово-економічним відділом МКЛ №1. 

Для розрахунку вартості медикаментозного лікування використовувались 

середні роздрібні ціни на лікарські засоби, витратні матеріали у аптечній мережі 

міста. 

У пацієнтів з НП відповідно до важкості захворювання, наявності 

хронічних супутніх станів було розраховано та оцінено витрати на діагностичні 

дослідження (загальноклінічні, біохімічні, бактеріологічні, рентгенологічні та 

функціональні), лікування та перебування у стаціонарі. Визначалась вартість 

антибактеріальної терапії, патогенетичного, симптоматичного лікування НП, 

препаратів для корекції хронічних супутніх захворювань та середня вартість 

стаціонарного лікування одного випадку НП. 

Аналізувались загальні витрати з визначенням вартості та ефективності 

рекомендованої, виправданої та нераціональної терапії. 

Для антибактеріальних препаратів із різною клінічною ефективністю 

визначався показник вартість-ефективність за формулою: 

СEA = DC/Ef,        (2.1) 

СEA -  співвідношення вартість-ефективність  

DC – прямі медичні витрати на захворювання у разі застосування визначеного 

препарату 

Ef – ефективність лікування (кількість вилікованих хворих) [359, 360]. 
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При встановленні, що дорожче лікування має вищу клінічну ефективність, 

було розраховано інкрементальний коефіцієнт або «коефіцієнт прирощення 

витрат», що дозволив визначити додаткові витрати, які необхідні для досягнення 

більш високої ефективності лікування за наступною формулою: 

Іn= (DCa-DCb)/Efa-Efb    (2.2) 

In – інкрементальний коефіцієнт 

DCa - прямі медичні витрати на захворювання у разі застосування препарату 

з вищою ефективністю та вартістю 

DCb – прямі медичні витрати на захворювання у разі застосування 

препарату з нижчою ефективністю та вартістю 

Efa - ефективність лікування (кількість вилікованих хворих) при 

застосуванні препарату з вищою ефективністю 

Efb - ефективність лікування (кількість вилікованих хворих) при 

застосуванні препарату з нижчою ефективністю. 

 

Проведення АВС-аналізу полягало у визначенні загальної вартості всіх 

препаратів, які застосовувались у хворих НП, що були включені у дослідження. 

Всі призначені препарати були ранжуванні відповідно до частки витрат на 

їх застосування у порядку зменшення. 

Далі були виділені групи: 

«А» — лікарські засоби, на які в підсумку витратили 80 % коштів;  

«В» — лікарські засоби, на які в підсумку витратили 15 % коштів;  

«С» — лікарські засоби, на які в підсумку витратили 5 % коштів, які залишились. 

Зазвичай до групи А входять 10–20 % всіх препаратів, в групі В — ще 10–

20 % і в групі С — 60–80 %. Застосовуючи принцип Парето, можна досягти 

зниження кошторису та раціонального використання ресурсів, якщо 

контролювати призначення 10–20 % препаратів з групи А [361]. 

Для ефективнішої оцінки раціональності використання коштів АВС-аналіз 

було скомбіновано з VEN-аналізом. 
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При проведенні VEN-аналізу, всі лікарські засоби були розподілені на три 

категорії: 

V (vital) — життєво необхідні, до яких були включені препарати, що 

рекомендовані для лікування НП та хронічних супутніх захворювань у 

протоколах надання медичної допомоги. 

E (essential) — необхідні, до яких увійшли препарати, що мають 

позитивний вплив на перебіг НП та хронічних захворювань, але не включені у 

протоколи надання медичної допомоги. 

N (nonessential) — необов’язкові, вторинні, які не рекомендовані для 

лікування хворих із НП та не мають доказової бази про ефективність їх 

застосування у хворих із хронічною поєднаною патологією. 

Об’єднані результати АВС- та VEN-аналізів було зведено у загальну 

таблицю. Розраховувалась кількість лікарських засобів (в абсолютному вираженні 

та відсотках) різних категорій життєвої важливості у кожній групі (А, В та С). 

Потім складались витрати на препарати з категорій «V», «Е» та «N» з 

визначенням частки витрата на кожну категорію. 

Для визначення раціональності використання коштів для лікування НП у 

пацієнтів з хронічними супутніми захворюваннями було проаналізовано 

наявність в групі «А», препаратів із категорії «N» (необов’язкові), частку витрат 

на лікарські засоби з категорії «Е», відсутність в групі «А» препаратів категорії 

«V», які життєво необхідні для лікування НП та хронічної супутньої патології, 

співвідношення між витратами на лікарські засоби з категорій «Е» та «V». 

На підставі проведеного аналізу додатково визначено економічну та 

клінічну обґрунтованість застосування препаратів із категорій «N» та «Е» у 

хворих НП на тлі хронічних супутніх захворювань. 

2.3.4. Характеристика статистичних методів обробки отриманих 

результатів. Статистична обробка матеріалів дослідження проводилась за 

допомогою пакету статистичних програм SPSS для Windows версія 12,0 

(ліцензійна версія «Grand Pack», Serial Number 9593869). Рівень значущості для 

всіх показників, що аналізувались, був p < 0,05. 
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Для характеристики поширеності хронічних супутніх захворювань у 

пацієнтів з НП, суб’єктивних та об’єктивних ознак захворювання, динамічних 

змін у стані пацієнта, застосування лікарських препаратів використовували 

методи описової статистики. 

Показники, що відносились до номінальної шкали (коморбідність, анамнез, 

симптоми, важкість, ускладнення НП, локалізація патологічного процесу, спектр 

антибіотиків), аналізувались за допомогою побудови таблиць спряженості та 

статистики хі-квадрат. 

Перевірка закону розподілення для показників, що відносились до 

інтервальної шкали (вік пацієнтів, бал за шкалою PSI, індекс коморбідності 

Чарлсона, тривалість термінів амбулаторного, стаціонарного лікування, 

лейкоцитозу, тривалість курсів антибактеріального лікування, вартість 

діагностичних досліджень, медикаментозного лікування, перебування у 

стаціонарі), проведена за допомогою теста Колмогорова-Смірнова. 

Описова статистика була визначена для кожної інтервальної змінної та 

представлена у вигляді середнього значення±стандартне відхилення для 

нормального типу розподілу, при відмінному від нормального розподілу – 

процентильний розмах, тобто Me (25%-75%). 

Для оцінки впливу хронічних захворювань на ризик ускладнень та 

несприятливого наслідку НП розраховано показник відношення шансів (ВШ) та 

його 95% довірчий інтервал (95%ДІ). Порівнювали групи пацієнтів із НП, які 

страждали на відповідне хронічне захворювання з тими, хто його не мав. 

Для визначення особливостей перебігу НП у осіб із хронічними 

захворюваннями органів кровообігу, дихання, шлунково-кишкового тракту, ЦД 

та ожирінням проведено порівняння із пацієнтами без супутніх хронічних 

захворювань категоріальних змінних (клінічні симптоми, що виявлені при 

суб’єктивному та об’єктвному, інструментальному обстеженні, їх динамічні зміни 

протягом спостереження, короткотривалі та віддаленні наслідки НП) за 

допомогою статистики хі-квадрат та непараметричних тестів (Краскела-Уолліса). 

У разі порівняння груп з нормальним розподілом кількісних змінних (життево 
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важливі показники, дані загального, біохімічного аналізів крові, тривалість 

антибактеріального лікування, тривалість завхорюванння на амбулаторному та 

стаціонарному етапах лікування) використовували t-критерій для двох груп 

порівняння та однофакторний дисперсійний аналіз для трьох та більше груп. За 

наявності розподілу відмінного від нормального використовували Н-тесту за 

методом Краскела-Уолліса для трьох та більше груп, для двох груп – тести 

Колмогорова-Смірнова та Манна-Уітні.  

Віддаленні наслідки НП аналізувались за допомогою побудови таблиць 

спряженості, шляхом побудови кривих виживання Каплан-Мейера. 

Для порівняння фармако-економічних показників лікування НП (прямі 

медичні витрати, вартість-ефективність) використовували однофакторний 

дисперсійний аналіз з проведенням апостеріорних тестів множинного порівняння 

середніх за методом Шеффе та F-тест за наявності 3-х груп порівняння. Тест 

Манна-Уитні було застосовано у разі ненормального розподілення показників 

змінної та двох груп порівняння. 

Для виявлення асоціативних зв’язків між індексом коморбідності Чарлсона, 

показником ризику несприятливого наслідку за шкалою PSI, ступенем важкості 

легеневої недостатності та кількістю супутніх захворювань застосовували 

рангову кореляцію за Спірманом. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОШИРЕННІСТЬ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХ НА 

НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ, ЇЇ ВПЛИВ НА НАСЛІДКИ 

ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

Відповідно до відомостей, які отримані останнім часом, однією з провідних 

причин розвитку та модифікації перебігу НП вважають наявність хронічних 

захворювань [13, 14, 31, 95]. Особливого значення це набуває у хворих старших 

вікових груп, де поширеність хронічної патології серцево-судинної системи, 

органів дихання, травлення, ожиріння, цукрового діабету є високою [11, 163]. 

Саме ці захворювання вважаються факторами ризику виникнення НП, її 

ускладненого перебігу, особливо у випадку пневмококової інфекції [14, 71, 95]. 

Досить часто у одного хворого спостерігається поєднання кількох 

хронічних захворювань, тому надзвичайно важливою є оцінка інтенсивності  їх 

впливу на важкість стану пацієнта, його прогноз. 

Для комплексної оцінки хронічних супутніх захворювань із визначенням 

ризику несприятливого кінця було запропоновано визначати індекси 

коморбідності. Одним із найперших, зручних у застосуванні та найпоширеніших 

є індекс коморбідності Чарлсона [165]. Він кілька разів був модифікований та 

адаптований, його прогностична цінність покращилась, але через не достатнє 

врахування впливу ефективного сучасного лікування хронічних захворювань, що 

включені у його визначення, його оцінка потребує критичного відношення [166, 

167]. 

Застосування ретроспективного аналізу медичної документації пацієнтів, 

які були госпіталізовані з приводу НП, дає підстави ґрунтовно систематизовано 

визначити поширеність коморбідності та її вплив на перебіг основного 

захворювання, виникнення ускладнень та наслідки. Отримані відомості дозволять 

сформувати групи пацієнтів із найбільш значимими для модифікації клінічного 

перебігу НП супутніми захворюваннями, що необхідно для виявлення клінічних 

особливостей, оцінки лікування та прогнозу пацієнтів. 
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3.1. Поширеність коморбідної патології серед хворих із негоспітальною 

пневмонією за даними ретроспективного аналізу медичної документації 

 

За даними ретроспективного аналізу медичної документації встановлено, 

що серед 1587 пацієнтів із НП, які були госпіталізовані у стаціонари м. Вінниці 

протягом 2004-2006 років, хронічні супутні захворювання наявні у 1114 пацієнтів 

(70,2 %). Менш ніж третина пацієнтів була госпіталізована з діагнозом НП без 

супутніх захворювань (Рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1.Розподіл пацієнтів із негоспітальною пневмонією відповідно до 

кількості уражених супутніми хронічними захворюваннями систем органів, 

за даними ретроспективного аналізу (n=1587). 

 

Ураження однієї системи органів хронічним супутнім захворюванням 

спостерігалось у 574 (36,2 %) хворих. Хронічна патологія з залученням двох та 

більше систем визначалась у 540 (34 %) пацієнтів. 

На відміну від отриманих даних, італійські дослідники повідомляли, що 

частка пацієнтів НП, які не мали супутніх захворювань складала 6,4 %. Наявність 

одного захворювання відмічали у 23,8 % хворих, двох – у 32,4 %, більше двох 

хронічних захворювань – у 37,3 % [33]. 
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Високі показники поширеності супутньої патології у госпіталізованих 

пацієнтів з індексом коморбідності на рівні 7,8±4,2 відмічали A. Sicras-Mainar et 

al. (2012) [163]. 

Аналіз структури супутньої патології виявив, що майже у половини 

хворих НП визначались хронічні захворювання серцево-судинної системи (табл. 

3.1). 

Таблиця 3.1. 

Поширеність хронічних супутніх захворювань у пацієнтів із негоспітальною 

пневмонією (n=1587)  

Хронічні захворювання абс % 

Серцево-судинної системи 768 48,4 

Органів дихання 373 23,5 

Органів травлення 332 20,9 

Сечовидільної системи 139 8,8 

Ендокринної системи 100 6,3 

Нервової системи 53 3,4 

Алкогольна та наркотична залежність 21 1,3 

Злоякісні новоутворення 17 1,1 

 

Вдвічі менше пацієнтів мали хронічне ураження системи органів дихання 

та шлунково-кишкового тракту. 

Захворювання сечовидільної, ендокринної та нервової систем зустрічались 

рідко та визначались менше ніж у 10 % хворих. 

Поширеність злоякісних новоутворень, алкогольної та/або наркотичної 

залежності була надзвичайно малою серед госпіталізованих пацієнтів із НП і 

спостерігались у 1,1 % та 1,3 % пацієнтів відповідно. 

Отримані дані відрізняються від результатів обстеження хворих із 

затяжним перебігом НП, які були проведені В.Б. Івановським та співав.(2011). 

Автори повідомляли, що серед обстежених пацієнтів 87,5 % мали хронічні 

захворювання: серцево-судинної системи - у 54,3 %, хронічні обструктивні 
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захворювання легень - у 37,1 %, захворювання шлунково-кишкового тракту - у 20 

%, ендокринні захворювання та патологія нирок - у 17,1 %, злоякісні 

новоутворення та алкоголізм - у 5,7 % [10]. 

Серед захворювань серцево-судинної системи провідне місце займала ІХС, 

яка зустрічалась у двох третин пацієнтів (табл.3.2). Дещо більше половини хворих 

мали гіпертонічну хворобу. Аритмії, переважно фібриляція передсердь, 

визначались у малої кількості пацієнтів. Подібну поширеність мали хронічна 

ревматична хвороба серця з вадами клапанів, кардіопатії та інші захворювання. 

Серцева недостатність ускладнювала перебіг хронічних захворювань 

органів кровообігу у 444 (57,7 %) випадках, що свідчить про значну поширеність 

функціональної неспроможності цієї системи органів та її можливий суттєвий 

вплив на перебіг та наслідки НП. 

Таблиця 3.2 

Структура захворювань серцево-судинної системи у пацієнтів із 

негоспітальною пневмонією (n=769) 

Захворювання абс % 

Ішемічна хвороба серця 512 66,6 

Гіпертонічна хвороба 413 53,7 

Серцева недостатність ІІ-ІV ФК 444 57,7 

Аритмії (Фібриляція передсердь, екстрасистолія) 26 3,4 

Ревматична хвороба, вади клапанів серця 22 2,9 

Кардіопатії 20 2,6 

Тромбоемболія легеневої артерії 7 0,9 

Інші  20 2,6 

 

Хронічне ураження тільки серцево-судинної системи спостерігалось у 302 

(39,3 %) пацієнтів. Така ж кількість хворих мала супутню патологію із 

залученням ще однієї системи. Переважно це були захворювання органів дихання 

або шлунково-кишкового тракту. Поєднання ураження системи кровообігу з 
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хронічними захворюваннями ще двох або трьох систем визначалось у 164 (21,4%) 

пацієнтів.  

Схожі результати отримав A. Goyal et al (2010): у 30–35 % хворих із 

хронічною СН було наявне як мінімум одне супутнє захворювання, у 30–33 % — 

два, ще у 14–18 % — три та більше супутніх захворювань. Найчастіше 

визначались артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця 

[362]. 

Серед хронічних захворювань органів дихання провідне місце було у 

ХОЗЛ, яке зустрічалось у 252 (67,6 %) пацієнтів (Рис.3.2).  

 

Рис. 3.2. Структура хронічних захворювань органів дихання у 

пацієнтів із негоспітальною пневмонією (n=373). 

 

Кожен десятий пацієнт страждав на БА. Хронічний бронхіт без ознак 

обструкції спостерігався майже у кожного шостого хворого. 

Подібна структура хронічних захворювань органів дихання наведена у 

дослідженні M. Jackson et al. (2004), де поширеність ХОЗЛ у пацієнтів 65 років та 

старших була 10,4%, а БА втричі менше – 3,7% [11]. 

Слід відмітити, що хронічне легеневе серце було діагностовано лише у 26 

(7,0%) пацієнтів. 
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Поєднання захворювань органів дихання з патологією ще однієї, двох або 

трьох систем визначалось у 271 (72,3%) пацієнтів, що могло бути проявом ХОЗЛ, 

для якого притаманно залучення у патологічний процес системного запалення 

органів кровообігу, ендокринної системи, травлення, опорно-рухового апарату. 

За даними O. Sibila et al. (2014), поширеність хронічних захворювань 

серцево-судинної системи у пацієнтів із НП на тлі ХОЗЛ складала 59,7 %. 

Найчастіше це були серцева недостатність (65,1 %), аритмії (60,9 %), інфаркт 

міокарду (29,5 %) та нестабільна стенокардія (29,2 %). Крім того, у цих пацієнтів 

частіше спостерігались цукровий діабет та цереброваскулярні захворювання 

[222]. 

В структурі хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту 

переважали різні форми хронічного холециститу як із наявністю конкрементів, 

так і без них (табл. 3.3). 

Захворювання печінки – хронічний гепатит та цироз, визначались лише у 

54 (16,3 %) хворих. У одного хворого розвинулась кровотеча з варикозно 

розширених вен стравоходу, а у 7 пацієнтів спостерігались ознаки енцефалопатії. 

Дещо менше пацієнтів було з пептичними виразками шлунку та 

дванадцятипалої кишки. Шлунково-кишкову кровотечу у хворих із пептичними 

виразками діагностовано в 5 випадках (1,5 %). 

Таблиця 3.3 

Структура хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту у 

пацієнтів із негоспітальною пневмонією (n=332) 

Захворювання Абс. % 

Хронічний холецистит 212 63,9 

Хронічний гепатит або цироз 54 16,3 

Пептичні виразки шлунку/дванадцятипалої кишки 43 13,0 

Хронічний панкреатит 14 4,2 

Хронічний гастрит 13 3,9 

Інші 8 2,4 

 



 81 

Незначною була кількість осіб із хронічним панкреатитом, хронічним 

гастритом та іншими захворюваннями травної системи. 

Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, особливо верхніх 

його відділів розглядаються як фактори ризику аспіраційної НП, особливо у осіб з 

орофарінгеальною дисфагією, гастроезофагальною рефлюксною хворобою [13, 

19]. Однак у пацієнтів, що були включені у ретроспективне дослідження, ці 

захворювання не виявлені, ймовірніше всього, через гіподіагностику. 

Наявність цирозу печінки або гепатиту, які супроводжуються порушенням 

функції, збільшенням рівня транаміназ, вносить суттєвий вклад у перебіг НП. 

Поширеність цих захворювань у виборці (n=1587), яка аналізувалась, склала 3,4 

% (54 особи), що відповідає даним P.G. Dambrava et al (2008) – 3,5-4,1 % та A. 

Sicras-Mainar et al. (2012) - 4,1 % [34, 163]. 

Частка пацієнтів, у яких крім хронічних захворювань органів травлення, 

була наявна патологія органів кровообігу, дихальної, сечовидільної та/або 

ендокринної систем, склала 68,6 % (228 випадків). 

Переважна більшість пацієнтів із хронічними захворюваннями 

сечовидільної системи, які мають критерії хронічної хвороби нирок, страждала на 

хронічний пієлонефрит – 110 (79,1 %). Інші нозології були мало поширеними та 

спостерігались у поодиноких випадках: сечо-кам’яна хвороба - у 5 (3,6 %) хворих, 

кисти нирок – у 5 (3,6 %), хронічний гломерулонефрит – у 2 (1,4 %), діабетична 

нефропатія явна стадія – у 8 (5,8 %), нефректомія – у 3 (2,2 %) та інші 

захворювання – у 5 (3,6 %). 

Ознаки хронічної ниркової недостатності визначались у 6 (4,3 %) 

пацієнтів, що значно нижче ніж серед пацієнтів у дослідженні A. Sicras-Mainar et 

al. (2012), де ниркова недостатність спостерігалась у 8,3 %, та у дослідженні P.G. 

Dambrava et al. (2008), в якому цей показник був на рівні 6,5-7,5 % [34, 163]. 

Поєднання захворювань сечовидільної системи з хронічною патологією 

інших органів спостерігалось у 112 (80,6 %) осіб, що свідчить про значні системні 

порушення у цієї групи хворих. 
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ЦД був найпоширенішою патологією ендокринної системи та визначався 

у 96 (96,0 %) пацієнтів. В переважній більшості випадків це захворювання 

поєднувалось із патологією органів кровообігу у 83 (86,5 %), із них у 61 (63,5 %) 

супроводжувалось серцевою недостатністю. Майже у кожного п’ятого пацієнта 

ЦД поєднувався з ХОЗЛ - 22 (22,9%) особи. Тоді як нефропатію та хронічну 

ниркову недостатність було діагностовано лише у 7 (7,0%) пацієнтів. 

Найбільша частота системності ураження, яка характеризувалась 

залученням, крім ендокринних органів, серцево-судинної, дихальної, травної, 

сечовидільної системи, спостерігалась у пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) – в 

89 (92,7 %) випадках. 

Завдяки системності ураження хворі з ЦД мають високий ризик розвитку 

НП, її тривалого та несприятливого перебігу, пов’язаного як з інфекцією 

дихальних шляхів так і з порушенням контролю цукрового діабету, серцевої 

недостатності [27, 90]. 

Серед захворювань центральної нервової системи найпоширенішими були 

дисциркуляторна енцефалопатія у 33 (62,3%) осіб, наслідки перенесених гострих 

порушень мозкового кровообігу у 9 (17,0%), паркінсонізм у 2 (3,8%) хворих. 

Вказані вище зміни розвинулись через гостре або хронічне порушення мозкового 

кровообігу, що могло бути пов’язано з неадекватною курацією пацієнтів із 

гіпертонічною хворобою, аритміями, тобто, вони є вторинними до ураження 

серцево-судинної системи. Лише у трьох (5,7%) пацієнтів визначалась епілепсія, а 

інші захворювання – у 6 (11,3%) осіб. 

За даними інших авторів, порушення центральної нервової системи також 

переважно пов’язані з патологією судин головного мозку, яка розвивалась 

частіше у осіб похилого віку. Найпоширенішими станами серед хворих на НП 65 

років та старших були гостре порушення мозкового кровообігу – 7,1 % та 

деменція – 3,4 % [11]. 

Наркотична та алкогольна залежність зазвичай поєднувалась з ураженням 

двох або трьох систем органів у 17( 81,0 %) пацієнтів. Найчастіше в цій групі 

пацієнтів спостерігались хронічний гепатит, цироз печінки та хронічний 
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холецистит - у 12 (57,1 %) випадках, які поєднувались із кардіопатією, 

порушеннями ритму, серцевою недостатністю, ХОЗЛ. 

Онкологічні захворювання, які визначались у 17 (1,1 %) пацієнтів, також 

поєднувались із супутніми хронічними захворюваннями. В більшості випадків це 

були ІХС (10 (58,8 %) пацієнтів), гіпертонічна хвороба (4 (23,5 %) хворих), які у 

11 (64,7 %) пацієнтів супроводжувались серцевою недостатністю. ХОЗЛ було 

діагностовано у 3(17,6 %) осіб. 

Поширеність алергічних захворювань була незначною – у 14 (0,9 %). 

Переважно мали місце анамнестичні вказівки на гіперчутливість до антибіотиків 

(13 (92,9%) осіб), які підтверджувались шкірними тестами. Переважна більшість 

алергічних реакцій визначалась на застосування пеніцилінів (12 (87,5 %) осіб). 

Полівалентна АР, яка включала непереносимість цефалоспоринів, тетрацикліну, 

ко-трімоксазалу, спостерігалась у однієї пацієнтки. 

Для інтегральної оцінки ступеня впливу супутніх захворювань на 

несприятливий наслідок НП застосовують індекс коморбідності Чарлсона [165]. 

Ми розрахували цей показник для всіх пацієнтів та встановили його 

значення у хворих з ураженням супутніми захворюваннями однієї, двох, трьох та 

чотирьох систем органів (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Середні значення індексу коморбідності Чарлсона у пацієнтів із 

негоспітальною пневмонією відповідно до кількості уражених хронічними 

захворюваннями систем органів 

Кількість уражених 

систем органів 

Індекс коморбідності 

Чарслона (M±SD) 

95% довірчий 

інтервал 

Р 

Одна система (n=574) 1,56±1,39 1,44-1,67 <0,001 

Дві системи (n=362) 2,86±1,78 2,68-3,05 

Три системи (n=159) 3,40±1,76 3,13-3,68 

Чотири системи (n=19) 4,74±1,73 3,90-5,57 
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Середній показник індекс коморбідності Чарлсона достовірно відрізнявся 

в групах хворих із супутніми захворюваннями відповідно до кількості уражених 

систем органів та прогресивно збільшувався у осіб, у яких визначалась патологія 

більшої кількості систем, що було підтверджено шляхом розрахунку коефіцієнта 

рангової кореляції Спірмена, який дорівнював 0,686 (p<0,001). Це свідчить про 

доцільність використання даного показника для врахування впливу супутньої 

патології на перебіг НП. 

Аналіз тривалості госпіталізації з приводу НП у осіб із хронічним 

супутніми захворюваннями та без них не виявив статистично значимої різниці, 

якщо пацієнт мав ураження однієї системи органів (табл.3.5). 

Таблиця 3.5 

Середня тривалість госпіталізації пацієнтів із негоспітальною пневмонією 

відповідно до кількості вражених хронічними захворюваннями систем 

органів 

Хронічні супутні 

захворювання 

Тривалість 

госпіталізації (M±SD) 

95% довірчий 

інтервал 

Р 

Відсутні (n=473) 13,82±4,75 13,39-14,25 0,02 

Захворювання однієї 

системи (n=574) 

14,01±4,81 13,62-14,40 

Захворювання двох та 

більше систем (n=539) 

14,45±5,61 13,97-14,92 

 

За наявності патології 2-х та більше систем органів тривалість 

перебування у стаціонарі з приводу НП була статистично значимо довшою ніж у 

разі відсутності хронічних захворювань. 

Таким чином, серед хворих із НП поширеність супутніх хронічних 

захворювань була достатньо високою. Найчастіше визначались захворювання 

серцево-судинної системи (48,4%), органів дихання (23,5%), травлення (20,9%). 

Поєднання кількох хронічних супутніх захворювань із залученням двох та 

більше систем спостерігались у третини пацієнтів із НП. Незважаючи на те, що 

цукровий діабет спостерігався у невеликої кількості хворих, частота поєднання 

його з патологією інших систем була найвищою (86,5% проти 61,7% у разі 
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захворювань серцево-судинної системи, 72,3% за патології органів дихання, 

68,6% - органів травлення та 80,6% у разі хронічних захворювань сечовидільної 

системи). 

Для всеосяжної оцінки впливу коморбідності на перебіг НП, її наслідки 

необхідним є комплексне врахування внеску хронічних захворювань у 

модифікацію стану здоров’я пацієнта, з подальшим визначенням ризиків 

ускладнень та несприятливого наслідку НП. 

 

3.2. Оцінка впливу хронічних супутніх захворювань на ризик 

ускладнень та несприятливого наслідку негоспітальної пневмонії 

 

Відповідно до рекомендацій щодо ведення пацієнтів з НП, які викладені у 

наказі МОЗ України № 128 від 19.03.2007 р., за даними історій хвороб був 

розрахований клас ризику несприятливого наслідку НП у перший день 

госпіталізації за шкалою PSI (табл. 3.6) [29]. 

         Таблиця 3.6 

Класи ризику негоспітальної пневмонії за шкалою РSI відповідно до 

наявності у пацієнтів хронічних супутніх захворювань 

Ризик 

за 

шкалою 

PSI 

Супутні 

захворюван

ня відсутні 

(n=473) 

Супутні 

захворювання з 

ураженням однієї 

системи (n=574) 

Супутні 

захворювання з 

враженням двох та 

більше систем (n=540) 

Р 

абс % абс % Абс % 

1-2 клас 459 97,0 452 78,4 286 53,3 <0,001 

3 клас 11 2,3 93 16,1 159 29,5 

4 клас 3 0,6 27 4,7 70 13,0 

5 клас 0 0 4 0,7 23 4,3 

Пацієнти, які відносились до 1 та 2 класу ризику, мали нетяжкий перебіг 

НП та могли б лікуватись в амбулаторних умовах. Майже всі пацієнти без 

хронічних супутніх захворювань відносились до зазначених класів ризику. 
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За наявності хронічних супутніх захворювань, які уражали одну систему, 

частка пацієнтів із низьким класом ризику зменшувалась до 78,4 % та суттєво 

збільшувалась кількість осіб 3, 4 та 5 класів ризику. 

Серед осіб із множинною хронічною патологією з ураженням двох та 

більше систем органів, пацієнтів із низьким класом ризику було трохи більше 

половини (53,3 %). Майже третина цих хворих мали 3-й клас ризику і повинна 

бути госпіталізована до загально терапевтичного відділення. Частка осіб з 4 та 5 

класом ризику, який відповідав тяжкому перебігу НП, була найбільшою саме в 

цій групі в порівнянні з пацієнтами, що мали одне хронічне захворювання або не 

мали жодного. 

Проведення кореляційного аналізу виявило позитивний помірної сили 

статистично значимий зв’язок між класом ризику несприятливого наслідку НП за 

шкалою PSI та наявністю хронічних супутніх захворювань у пацієнтів із НП 

(коефіцієнт Спірмена 0,406, показник p<0,001). 

Саме наявність супутніх хронічних захворювань, які не включені у шкалу 

PSI, похилий вік пацієнта, багаточасткова локалізація запальної інфільтрації в 

легенях, попереднє застосування антибіотиків, кортикостероїдів були основними 

причинами госпіталізації пацієнтів із низьким класом ризику несприятливого 

наслідку НП у 47,1 % пацієнтів, за даними J. Labarere et al. (2006) [207]. 

Ускладнення НП спостерігались у 582 (36,7%) хворих. У пацієнтів із НП 

без супутніх хронічних захворювань ускладнення виникали достовірно найрідше 

- у 169 (29,0%) випадків, за наявності хронічного ураження однієї системи органів 

кількість хворих з ускладненим перебігом НП статистично значимо 

збільшувалась до 190 (32,6%). У пацієнтів, що мали супутні захворювання двох і 

більше систем у 223 (38,3,2%) випадках розвинулись ускладнення НП (p=0,013). 

Структура ускладнень НП включала патологічні стани, які патогенетично 

пов’язані з гострим захворюванням та відрізнялись ступенем впливу на здоров’я 

пацієнта (Табл. 3.7). 

Виникнення фібринозного плевриту певним чином впливало на 

симптоматику НП, так як з’являлись біль в грудній клітці, що тривав протягом 3-
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7 діб, та шум тертя плеври, який вислуховувався на початку захворювання та 

залишався після виписки зі стаціонару, не потребуючи будь-якого додаткового 

втручання. Фібринозний плеврит спостерігався майже у кожного п’ятого пацієнта 

не залежно від наявності хронічних супутніх захворювань. 

Таблиця 3.7 

Структура ускладнень негоспітальної пневмонії відповідно до 

наявності у пацієнтів хронічних супутніх захворювань 

Ускладнення 

НП 

Супутні 

захворюван

ня відсутні 

(n=473) 

Супутні 

захворювання з 

ураженням 

однієї системи 

(n=574) 

Супутні 

захворювання з 

враженням двох 

та більше систем 

(n=540) 

Р 

абс % абс % абс % 

Фібринозний 

плеврит 

104 22,0 101 17,5 112 20,8 0,164 

Ексудативний 

плеврит 

41 8,7 52 9,0 77 14,3 0,004 

Емпієма 

плеври 

12 2,5 19 3,3 16 3,0 0,772 

Абсцес легені 12 2,5 14 2,4 5 0,9 0,105 

Сепсис, 

інфекційно-

токсичний шок 

5 1,1 18 3,1 24 4,5 0,006 

Гострий 

міокардит 

5 1,1 5 0,9 10 1,9 0,301 

Набряк легень 0 0 7 1,2 18 3,3 <0,001 

Ексудативний плеврит частіше ускладнював перебіг НП у осіб, які мали 

супутні хронічні захворювання з ураженням 2-х та більше систем органів, 

потребував додаткових досліджень та інвазивного втручання. У дослідженні I. 

Martin-Loeches et al. (2014) доведено, що накопичення рідини у плевральній 

порожнині є незалежним фактором ризику невдалого лікування НП у перші дні 

захворювання [154]. 

Гострий міокардит потребував змін у курації пацієнтів, призначення 

додаткових досліджень, медикаментів. Це ускладнення розвинулось трохи більше 
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ніж у одного відсотка пацієнтів без статистично значимої різниці у осіб без 

супутньої патології та з нею. 

Розвиток сепсису, інфекційно-токсичного шоку та набряку легень були 

основними життєво небезпечними ускладненнями, що вимагали інтенсивної 

терапії, і призводили до летального наслідку НП у значної кількості пацієнтів. 

Саме ці ускладнення статистично достовірно частіше виникали у пацієнтів із 

множинними хронічними супутніми захворюваннями. 

Емпієма плеври та абсцес легень розвинулись у 3% та 2,5% пацієнтів, 

відповідно. Потреба у хірургічному втручанні стала підставою вважати 

консервативне лікування НП неефективним, а наслідок захворювання - 

несприятливим. Наявність хронічних супутніх захворювань не асоціювалась із 

формуванням цих патологічних станів. 

Оцінку внеску хронічних захворювань з ураженням різних систем органів 

у розвиток ускладнень НП проведено шляхом одновимірного аналізу з 

розрахунком відношення шансів (ВШ) (табл. 3.8). 

          Таблиця 3.8 

Одномірний аналіз ризику фібринозного плевриту у осіб із 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних захворювань (n=317) 

Хронічні захворювання Кількість пацієнтів p ВШ (95%ДІ) 

Абс % 

Серцево-судинної системи 157 49,5 0,670 1,06 (0,83-1,35) 

Дихальної системи 80 25,2 0,451 1,12 (0,84-1,48) 

Травної системи 58 18,3 0,199 0,81 (0,59-1,12) 

Сечовидільної системи 34 10,7 0,166 1,33 (0,89-2,01) 

Нервової системи 7 2,2 0,190 0,59 (0,26-1,31) 

Цукровий діабет 19 6,0 0,963 0,99 (0,59-1,66) 

Ожиріння 2 0,6 0,866 1,15 (0,24-5,54) 

Злоякісні новоутворення 3 0,9 0,809 0,86 (0,25-3,00) 

Алкогольна або наркотична 

залежність 

2 0,6 0,228 0,42 (0,10-1,80) 

Хронічні супутні захворювання жодної з систем органів не впливали на 

виникнення фібринозного плевриту, не зважаючи на те, що частка осіб із 



 89 

патологією серцево-судинної системи складала 50%, із захворюваннями органів 

дихання вдвічі менше. Майже кожен шостий пацієнт із фібринозним плевритом 

мав хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, кожен десятий – 

сечовидільної системи. Хворих із цукровим діабетом було 6,0%, із патологією 

нервової системи - 2,0%, менше 1% осіб з ожирінням, онкологічними 

захворюваннями та алкогольною або наркотичною залежністю. Статистично 

значимого збільшення або зменшення відношення шансів розвитку цього 

ускладнення у вказаних осіб не було. 

Серед осіб з ексудативним плевритом половина мала захворювання 

серцево-судинної системи, майже третина - патологію органів травлення (табл. 

3.9). 

Таблиця 3.9 

Одномірний аналіз ризику ексудативного плевриту у осіб із 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних захворювань (n=170) 

Хронічні захворювання Кількість пацієнтів p ВШ (95%ДІ) 

абс % 

Серцево-судинної системи 86 50,6 0,556 1,10 (0,80-1,51) 

Дихальної системи 34 20,0 0,238 0,79 (0,53-1,17) 

Травної системи 53 31,2 0,001 1,85 (1,30-2,62) 

Сечовидільної системи 17 10,0 0,550 1,18 (0,69-2,01) 

Нервової системи 6 3,5 0,923 1,04 (0,44-2,48) 

Цукровий діабет 20 11,8 0,001 2,35 (1,40-3,96) 

Ожиріння 1 0,6 0,969 1,04 (0,13-8,38) 

Злоякісні новоутворення 2 1,2 0,888 1,11 (0,25-4,90) 

Алкогольна або наркотична 

залежність 

5 2,9 0,051 2,65 (0,96-7,34) 

У кожного п’ятого були наявні хронічні захворювання органів дихання, у 

кожного десятого – патологія сечовидільної системи та/або цукровий діабет. 

Значно меншою була частка осіб із хворобами нервової системи, злоякісними 

новоутвореннями, ожирінням, наркотичною та алкогольною залежністю. 
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Статистично значимо майже вдвічі більший ризик виникнення 

ексудативного плевриту мали хворі з патологією шлунково-кишкового тракту 

(ВШ=1,85 (95%ДІ 1,30-2,26)) та ще вищий цей показник був у пацієнтів з ЦД 

(ВШ=2,35 (95%ДІ 1,40-3,96)). 

Меншу частоту ускладнення НП ексудативним плевритом у хворих з БА 

(3,4% проти 5,2%, p<0,001) та ХОЗЛ (3,4% проти 5,2%, p<0,001) описували F. 

Dusemuna et al. (2014) [212]. Існують відомості про протективний вплив 

регулярного прийому ІКС хворими з ХОЗЛ на розвиток цього ускладнення НП 

[215]. 

У більшості пацієнтів з емпіємою визначались серцево-судинні 

захворювання (табл.3.10). 

Таблиця 3.10 

Одномірний аналіз ризику емпієми плеври у осіб із негоспітальною 

пневмонією на тлі хронічних захворювань (n=47) 

Хронічні захворювання Кількість пацієнтів p ВШ (95%ДІ) 

Абс % 

Серцево-судинної системи 27 57,4 0,211 1,45 (0,81-2,61) 

Дихальної системи 11 23,4 0,971 0,99 (0,50-1,96) 

Травної системи 8 17,0 0,505 0,77 (0,36-1,66) 

Сечовидільної системи 4 8,5 0,951 0,97 (0,34-2,74) 

Нервової системи 1 2,1 0,625 0,61 (0,08-4,51) 

Цукровий діабет 2 4,3 0,601 0,68 (0,16-2,86) 

Ожиріння 0 0 - - 

Злоякісні новоутворення 1 2,1 0,475 2,07 (0,27-15,95) 

Алкогольна або наркотична 

залежність 

2 4,3 0,074 3,56 (0,80-15,74) 

 

Майже чверть цих хворих страждали через патологію органів дихання. 

Захворювання травної системи спостерігались у 17,0 % пацієнтів, сечовидільної 

системи – у 8,5 %. В поодиноких випадках емпієма плеври розвивалась у хворих з 

ураженням нервової системи, ЦД, злоякісними новоутвореннями, наркотичною та 

алкогольною залежністю. 
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Асоціативних зв’язків між розвитком емпієми та хронічними супутніми 

захворюваннями різних систем органів не виявлено. Хоча про профілактичний 

вплив ХОЗЛ на розвиток ускладнень НП – ексудативного плевриту та емпієми 

(ВШ=0,18),  повідомляв J.D. Chalmers et al. (2009) [213]. 

Абсцес легень розвинувся у незначної частки пацієнтів із НП на тлі 

хронічних супутніх захворювань (табл. 3.11). Менш ніж третина пацієнтів мали 

серцево-судинні хвороби. У чверті хворих з абсцесом спостерігалось хронічне 

ураження шлунково-кишкового тракту. Хронічна патологія органів дихання 

визначалась у 6,5% пацієнтів. Ураження інших систем органів були наявні у 3% 

хворих. 

Оцінка ризиків виникнення абсцесу легень у пацієнтів із НП на тлі 

супутніх хронічних захворювань виявила статистично значимий проективний 

вплив патології серцево-судинної та дихальної систем на розвиток цього 

ускладнення, про що свідчить низький показник ВШ=0,43 (95%ДІ 0,20-0,94) у 

разі серцево-судинних захворювань та ВШ=0,22 (95%ДІ 0,05-0,92) у разі 

захворювань дихальної системи. 

Таблиця 3.11 

Одномірний аналіз ризику абсцесу легень у осіб із негоспітальною 

пневмонією на тлі хронічних захворювань (n=31) 

Хронічні захворювання Кількість пацієнтів p ВШ (95%ДІ) 

абс % 

Серцево-судинної системи 9 29,0 0,029 0,43 (0,20-0,94) 

Дихальної системи 2 6,5 0,023 0,22 (0,05-0,92) 

Травної системи 8 25,8 0,499 1,32 (0,59-2,98) 

Сечовидільної системи 1 3,2 0,271 0,34 (0,05-2,53) 

Нервової системи 1 3,2 0,956 0,95 (0,13-7,06) 

Цукровий діабет 1 3,2 0,505 0,51 (0,07-3,80) 

Ожиріння 0 0 - - 

Злоякісні новоутворення 0 0 - - 

Алкогольна або наркотична 

залежність 

1 3,2 0,349 2,56 (0,33-19,70) 
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Серед пацієнтів НП, у яких розвинувся сепсис та інфекційно-токсичний 

шок, половина страждали на захворювання серцево-судинної системи, у третини 

відмічалось пошкодження шлунково-кишкового тракту (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Одномірний аналіз ризику сепсису та інфекційно-токсичного шоку у осіб із 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних захворювань (n=47) 

Хронічні захворювання Кількість пацієнтів P ВШ (95%ДІ) 

абс % 

Серцево-судинної системи 24 51,1 0,717 1,11 (0,62-1,99) 

Дихальної системи 9 19,1 0,463 0,76 (0,36-1,59) 

Травної системи 15 31,9 0,060 1,51 (0,97-3,38) 

Сечовидільної системи 6 12,8 0,324 1,55 (0,65-3,71) 

Нервової системи 5 10,6 0,005 3,62 (1,37-9,56) 

Цукровий діабет 4 8,5 0,526 1,46 (0,51-4,17) 

Ожиріння 1 2,1 0,238 4,16(0,51-33,98 

Злоякісні новоутворення 1 2,1 0,402 2,07 (0,27-15,95) 

Алкогольна або наркотична 

залежність 

7 14,9 <0,001 19,08 (7,30-49,82) 

 

Захворювання органів дихання визначались майже у кожного п’ятого 

пацієнта. Ураження нервової системи, наркотична або алкогольна залежність 

відмічались у 10,6% та 14,9% хворих, відповідно. Саме наявність цих 

захворювань втричі збільшувала ризик розвитку сепсису та інфекційно-

токсичного шоку: ВШ=3,62 (95% ДІ 1,37-9,56) при патології нервової системи та 

ВШ=19,08 (95% ДІ 7,30-49,82) при наркотичній або алкогольній залежності. 

Набряк легень був фатальним ускладненням НП, яке призводило до 

смертельного наслідку. Більш ніж дві третини пацієнтів із набряком легень мали 

захворювання серцево-судинної системи та майже третина - захворювання 

органів дихання та травлення (табл.3.13). 

У чверті хворих визначалось ураження сечовидільної системи. У кожного 

п’ятого пацієнта були наявні ЦД або наркотична/алкогольна залежність. В 
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поодиноких випадках спостерігались захворювання нервової системи, злоякісні 

новоутворення, ожиріння. 

Таблиця 3.13 

Одномірний аналіз ризику набряку легень у осіб із негоспітальною 

пневмонією на тлі хронічних захворювань (n=25) 

Хронічні захворювання Кількість пацієнтів p ВШ (95%ДІ) 

абс % 

Серцево-судинної системи 17 68,0 0,049 2,29 (0,98-5,34) 

Дихальної системи 8 32,0 0,321 1,53 (0,66-3,58) 

Травної системи 7 28,0 0,380 1,48 (0,63-3,57) 

Сечовидільної системи 6 24,0 0,007 3,39 (1,33-8,64) 

Нервової системи 3 12,0 0,050 4,04 (1,17-13,94) 

Цукровий діабет 5 20,0 0,015 4,04 (1,48-11,01) 

Ожиріння 1 4,0 0,133 8,09(0,97-67,27) 

Злоякісні новоутворення 2 8,0 0,028 8,97 (1,94-41,49) 

Алкогольна або наркотична 

залежність 

5 20,0 0,000 24,16 (8,07-72,34) 

 

Оцінка ризику набряку легень виявила статистично значиме його 

збільшення за наявності наркотичної або алкогольної залежності (ВШ 24,16; 

95%ДІ 8,07-72,34), злоякісних новоутворень (ВШ = 8,97; 95%ДІ 1,94-41,49), ЦД 

(ВШ = 4,04; 95%ДІ 1,48-11,01), захворювань нервової (ВШ 4,04; 95% ДІ 1,17-

13,94), сечовидільної (ВШ=3,39; 95%ДІ 1,33-8,64) та серцево-судинної (ВШ = 

2,29, 95%ДІ 0,98-5,34) систем. 

Гострий міокардит розвинувся у незначної кількості пацієнтів із НП 

(табл.3.14). 

Так само, як у разі ускладнень, що проаналізовані вище, найчастіше у цих 

хворих визначалась хронічна патологія серцево-судинної системи (45%). Майже у 

третини пацієнтів спостерігались захворювання шлунково-кишкового тракту. 

Кожний п’ятий страждав на хронічні захворювання органів дихання. В 

поодиноких випадках відмічались захворювання сечовидільної системи, 

цукровий діабет, наркотична або алкогольна залежність. 
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Таблиця 3.14 

Одномірний аналіз ризику гострого міокардиту у осіб із 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних захворювань (n=20) 

Хронічні захворювання Кількість пацієнтів P ВШ (95%ДІ) 

абс % 

Серцево-судинної системи 9 45,0 0,756 0,87 (0,36-2,11) 

Дихальної системи 4 20,0 0,701 0,81 (0,27-2,43) 

Травної системи 6 30,0 0,315 1,63 (0,62-4,28) 

Сечовидільної системи 2 10,0 0,843 1,16 (0,27-5,05) 

Нервової системи 0 0 - - 

Цукровий діабет 3 15 0,091 2,80 (0,81-9,72) 

Ожиріння 0 0 - - 

Злоякісні новоутворення 0 0 - - 

Алкогольна або наркотична 

залежність 

3 15,0 0,000 15,19 (4,09-56,42) 

 

Алкогольна та наркотична залежність виявилися тими факторами, які 

статистично значимо збільшували ризик розвитку гострого міокардиту (ВШ 

15,19; 95% ДІ 4,09-56,42). 

НП спричиняє пошкодження легеневої тканини, яке призводить в першу 

чергу до порушення основної функції дихальної системи – газообміну. Клінічно 

це проявляється розвитком симптомів легеневої недостатності, яка у легкому або 

важкому ступені присутня у всіх пацієнтів із НП. Легенева недостатність 

спостерігалась у 1449 (91,3 %) пацієнтів. 

Аналіз важкості цього функціонального ускладнення НП у осіб із різною 

кількістю хронічних супутніх захворювань показав, що найбільше пацієнтів без 

ознак легеневої недостатності спостерігалось серед тих, хто не мав хронічної 

патології (табл. 3.15). Дещо менше таких осіб визначалось у разу хронічного 

захворювання однієї системи органів та значно менше при ураження двох та 

більше систем. 

Зі зростанням кількості супутніх захворювань збільшувалась і кількість 

осіб, що мали важчу ступінь легеневої недостатності. Тому найбільше хворих із 
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тяжкими функціональними порушеннями дихальної системи визначалось саме 

серед осіб, що мали два та більше хронічних захворювання. 

Таблиця 3.15 

Оцінка важкості легеневої недостатності у хворих із негоспітальною 

пневмонією відповідно до кількості хронічних супутніх захворювань 

Легенева 

недостатність 

Супутні 

захворюван

ня відсутні 

Супутні 

захворювання з 

ураженням 

однієї системи 

Супутні 

захворювання із 

враженням двох 

та більше систем 

р 

Абс % абс % Абс % 

Відсутня 

(n=138) 

66 47,8 50 36,2 22 15,9 <0,001 

І ступеня 

(n=792) 

287 36,2 306 38,6 199 25,1 

ІІ ступеня 

(n=532) 

107 20,1 179 33,6 246 46,2 

ІІІ ступеня 

(n=125) 

12 9,6 41 32,8 72 57,6 

 

Кореляційний ранговий аналіз виявив статистично значимий позитивний 

слабкої сили зв’язок між ступенем важкості легеневої недостатності та кількістю 

хронічних супутніх захворювань у пацієнтів із НП (коефіцієнт Спірмена 0,292, 

p<0,001). 

НП є гострим інфекційним захворюванням, яке може завершитись 

сприятливо – одужанням або незначними змінами у стані пацієнта, які суттєво не 

впливають на його життя, але потребують доліковування, або реабілітації в 

амбулаторних умовах. Частка хворих, у яких НП завершилась одужанням була 

найбільшою і склала 935 (58,9%) випадків (табл.3.16). 

Найбільше хворих, які повністю одужали на момент виписки зі 

стаціонару, було серед тих, хто не мав хронічних захворювань. Трохи менше 

таких пацієнтів було серед тих, хто мав хронічне враження однієї системи. У разі 

наявності хронічних захворювань із залученням двох та більше систем лише 

половина пацієнтів одужали повністю. В цій же групі була найбільшою частка 
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пацієнтів, які потребували амбулаторного доліковування. Серед хворих з 

ураженням однієї системи органів амбулаторного доліковування потребувала 

майже третина. Найменше таких осіб було серед тих, хто не мав хронічних 

захворювань (p<0,001). 

Таблиця 3.16 

Наслідки негоспітальної пневмонії у пацієнтів із хронічними супутніми 

захворюваннями та без них 

Наслідок НП Супутні 

захворю-

вання 

відсутні 

(n=473) 

Супутні 

захворювання 

з ураженням 

однієї системи 

(n=574) 

Супутні 

захворювання з 

враженням двох 

та більше систем 

(n=540)  

Загалом 

(n=1587) 

абс % абс % Абс % Абс % 

Одужання 310 65,7 349 60,6 276 51,2 935 58,9 

Залишкові явища  129 27,1 180 31,6 212 39,1 521 32,8 

Ускладнення з 

переводом у торакальне 

відділення 

34 7,2 32 5,6* 26 4,8* 92 5,8 

Смерть 0 0 13 2,3* 26 4,8* 39 2,5 

Примітка: * p<0,001 в порівнянні з групою без ХЗВО. 

 

НП може завершитись несприятливо: пацієнт може померти через 

ускладнення, які не сумісні з життям, або гострий запальний процес призводить 

до руйнування тканини легень із розвитком абсцесу, розповсюдження 

інфекційного процесу на плевру з формуванням емпієми. Обидва ускладнення 

потребують додаткового хірургічного, часто тривалого, складного лікування. 

Несприятливий наслідок НП спостерігався у 131 (8,3%) пацієнта. 

НП завершилась смертю у 39 (2,5%). Найбільше таких пацієнтів було в 

групі з наявністю двох або більше хронічних супутніх захворювань. Вдвічі менше 

померло пацієнтів із хронічним ураженням однієї системи органів. За відсутності 

хронічних захворювань не помер жоден пацієнт (p<0,001). 
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Виявлені особливості показників летальності підтверджують негативний 

вплив хронічної супутньої патології на наслідок НП. 

Несприятливий наслідок НП, що пов’язаний із формуванням 

деструктивних та гнійних уражень легень та плеври (абсцес, емпієма), частіше 

виникав у осіб без супутніх захворювань – у 34 (7,2%) осіб проти 32 (5,6%) серед 

тих, хто мав ураження однієї системи та 26 (4,8%) за наявності хронічних 

захворювань двох та більше систем (p<0,001). 

Як показав одномірний аналіз ризику абсцесу легень, хронічні 

захворювання серцево-судинної та дихальної систем мали певне профілактичне 

значення у розвитку цього ускладнення. 

Для визначення внеску хронічних супутніх захворювань у розвиток 

несприятливого наслідку НП проведено одномірний аналіз (табл.3.17). 

Таблиця 3.17 

Одномірний аналіз ризику смерті від негоспітальної пневмонії у 

пацієнтів із хронічними захворюваннями (n=39) 

Хронічні захворювання Кількість пацієнтів P ВШ (95%ДІ) 

Абс % 

Серцево-судинної системи 26 66,7 0,021 2,17 (1,11-4,25) 

Дихальної системи 10 25,6 0,765 1,12 (0,54-2,32) 

Травної системи 12 30,8 0,126 1,71 (0,86-3,40) 

Сечовидільної системи 5 12,8 0,382 1,55 (0,60-4,03) 

Нервової системи 4 10,3 0,41 3,42 (1,17-10,00) 

Цукровий діабет 6 15,4 0,013 2,95 (1,20-7,21) 

Ожиріння 1 2,6 0,201 5,07 (0,62-41,52) 

Злоякісні новоутворення 2 5,1 0,063 5,52 (1,22-25,03) 

Алкогольна або 

наркотична залежність 

9 23,1 0,000 38,40 (15,05-97,98) 

 

Серед осіб, які померли у стаціонарних умовах від НП, дві третини мали 

захворювання серцево-судинної системи. У третини пацієнтів визначались 

захворювання шлунково-кишкового тракту. Майже кожен четвертий пацієнт 

страждав на хронічні захворювання органів дихання та/або наркотичну чи 
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алкогольну залежність. Цукровий діабет спостерігався 6 (15,4%) хворих, які 

померли. Кожен 8-10 пацієнт мав патологію сечовидільної або нервової систем. У 

поодиноких хворих були наявні ожиріння та злоякісні новоутворення. 

Оцінка ризику несприятливого наслідку за наявності хронічних 

захворювань виявила статистично значиме його двократне збільшення у пацієнтів 

із патологією серцево-судинної системи (ВШ=2,17; 95%ДІ 1,11-4,25). Майже 

втричі збільшував ризик несприятливого наслідку НП ЦД (ВШ=2,95; 95%ДІ1,20-

7,21). Хоча за даними P. Jimenez et al. (2010) наслідки НП у хворих із 

контрольованим ЦД були не гіршими ніж у осіб без цього хронічного 

захворювання [228]. 

Але найбільш небезпечним хронічним патологічним процесом для 

виживання хворих із НП виявилася наркотична або алкогольна залежність, за якої 

спостерігалось екстремальне збільшення ризику у 38 разів (ВШ=38,40; 

95%ДІ15,05-97,98). 

Проведення багатомірного аналізу ризику смерті за наявності хронічних 

супутніх захворювань та ускладнень НП встановило, що хронічна алкогольна та 

наркотична залежність (ВШ=14,71, 95% ДІ 5,21-41,51, p<0,001) та наявність 

ускладнень НП (ВШ=28,95, 95% ДІ 6,88-121,77, p<0,001) є незалежними 

факторами ризику смерті від НП протягом лікування у стаціонарі. 

Наявність хронічних супутніх захворювань впливає на ризики ускладнень 

та несприятливого наслідку НП, що підтверджено ретроспективним аналізом. 

Проведення додаткових досліджень з урахуванням клінічних ознак як НП, 

так і супутніх захворювань із визначенням їх впливу на клінічний перебіг, 

ефективність лікування, ускладнення та наслідки є доцільним для виявлення 

ступеня взаємодії гострого захворювання та коморбідних станів, що суттєво 

покращить курацію більшості пацієнтів. 

Таким чином, поширеність коморбідної патології була достатньо високою 

у госпіталізованих осіб із НП і знаходилась на рівні 70,2%. Хронічні 

захворювання з ураженням однієї системи органів визначались у 36,2% пацієнтів. 
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Поєднання кількох хронічних супутніх захворювань із залученням двох та більше 

систем спостерігались у 34,0% пацієнтів із НП. 

Серед супутніх захворювань у пацієнтів із НП домінувала хронічна 

патологія серцево-судинної системи (48,4%), органів дихання (23,5%) та 

травлення (20,9%). 

Незважаючи на те, що ЦД спостерігався у невеликої кількості хворих НП, 

частота його поєднання із патологією інших систем була найвищою (92,7% проти 

61,7% у разі захворювань серцево-судинної системи, 72,3% за патології органів 

дихання, 68,6% - органів травлення та 80,6% у разі хронічних захворювань 

сечовидільної системи). 

Встановлено, що збільшення кількості хронічних захворювань із 

залученням різних систем органів статистично значимо підвищувало клас ризику 

несприятливого наслідку НП за шкалою PSI (коефіцієнт кореляції Спірмена 

0,406, p<0,001). 

У пацієнтів НП із хронічними захворюваннями двох та більше систем 

органів достовірно частіше розвивались ускладнення НП: ексудативний плеврит 

(14,3% проти 9,0%, р=0,004), сепсис (4,5% проти 3,3%, р=0,006) та набряк легень 

(3,1% проти 1,1%, р<0,001). 

Збільшення ризику виникнення ексудативного плевриту асоціювалось із 

хронічними захворюваннями органів травлення (ВШ=1,85 (95%ДІ 1,30-2,26)) та 

ЦД (ВШ=2,35 (95%ДІ 1,40-3,96)). Ризик сепсису зростав за наявності патології 

нервової системи (ВШ=3,62 (95% ДІ 1,37-9,56) та наркотичної або алкогольної 

залежності (ВШ=19,08 (95% ДІ 7,30-49,82). 

Хронічні захворювання серцево-судинної та дихальної систем достовірно 

зменшували ризик абсцесу легень у пацієнтів із НП (ВШ=0,43 (95%ДІ 0,20-0,94) 

та ВШ=0,22 (95%ДІ 0,05-0,92), відповідно). 

Ризику набряку легень статистично значимо збільшувався за наявності 

наркотичної або алкогольної залежності (ВШ 24,16; 95%ДІ 8,07-72,34), 

злоякісних новоутворень (ВШ = 8,97; 95%ДІ 1,94-41,49), ЦД (ВШ = 4,04; 95%ДІ 

1,48-11,01), захворювань нервової (ВШ 4,04; 95% ДІ 1,17-13,94), сечовидільної 
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(ВШ=3,39; 95%ДІ 1,33-8,64) та серцево-судинної (ВШ = 2,29, 95%ДІ 0,98-5,34) 

систем. 

Летальний наслідок НП протягом лікування у стаціонарі розвинувся лише 

у хворих із коморбідністю. Достовірно більший ризик смерті у хворих НП 

визначався за наявності хронічних захворювань серцево-судинної системи 

(ВШ=2,17; 95%ДІ 1,11-4,25), ЦД (ВШ=2,95; 95%ДІ1,20-7,21), наркотичної або 

алкогольної залежності (ВШ=38,40; 95%ДІ15,05-97,98). 

Виявлений внесок хронічних захворювань у розвиток ускладнень та 

несприятливого наслідку НП потребує проведення додаткових досліджень. 

Для відповідної характеристики НП на тлі хронічних супутніх захворювань 

доцільним є формування груп пацієнтів за методикою «випадок-контроль» з 

урахуванням розповсюдженості та поєднання коморбідних станів. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ 

ПНЕВМОНІЇ НА ТЛІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ 

 

Клінічний перебіг негоспітальної пневмонії (НП) на тлі супутніх 

захворювань має певні особливості, які ускладнюють курацію пацієнтів. 

Найчастіше подібна ситуація розвивається у осіб старших вікових груп із НП, 

серед яких поширеність коморбідних станів складає 80% та вище [6, 20]. 

В сучасних стандартизованих керівництвах щодо ведення пацієнтів із НП 

певною мірою враховується наявність супутніх захворювань при визначенні 

місця лікування та прогнозу пацієнта, наприклад при підрахунку індексу важкості 

пневмонії (PSI). Однак, особливості симптоматики захворювання, їх оцінка в 

динаміці та вплив на наслідки НП у таких пацієнтів визначені фрагментарно [2]. 

Намагання описати закономірності перебігу захворювання у різних 

клінічних ситуаціях сприяло виділенню фенотипів НП протягом останніх 

десятиліть. Наприклад, описують особливості НП у осіб похилого віку (65 років 

та старших) та у молодших, НП у осіб, що перебувають у будинках-інтернатах 

тривалого догляду, НП у хворих із ХОЗЛ, аспіраційної НП [2, 20]. 

В попередньому розділи були виділені групи хворих із НП та хронічними 

захворюваннями, які впливають на перебіг та ефективність лікування. Було 

з’ясовано, що доцільно вивчити клінічні особливості НП у осіб із патологією 

серцево-судинної, дихальної, травної систем, так як їх ураження є найчастішим. 

ЦД спричиняє суттєвий негативний вплив на стан пацієнтів із НП, частіше 

призводячи до ускладненого перебігу. Крім того, саме у пацієнтів із ЦД 

найчастіше визначається поєднане ураження серцево-судинної, дихальної, 

сечовидільної систем, що створює додаткові проблеми у курації пацієнтів. 

За даними ретроспективного дослідження виявлений незначний прошарок 

пацієнтів з ожирінням, що не відповідає реальній ситуації поширеності цього 

патологічного стану в популяції. Можливо, це пов’язано з гіподіагностикою 
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ожиріння та його недостатнім врахуванням при обстеженні хворих. Однак 

ожиріння є підгрунттям для розвитку багатьох хронічних захворювань та може 

впливати на перебіг НП, що потребує вивчення. 

 

4.1. Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії за 

наявності хронічних серцево-судинних захворювань 

 

Хронічні захворювання серцево-судинної системи є найчастішою 

супутньою патологією у хворих із НП. Ступінь контрольованості хронічних 

захворювань органів кровообігу впливає на стан здоров’я пацієнта, зумовлює 

ризики виникнення НП. Наявність застійної СН, яка виникає через поганий 

контроль захворювань серцево-судинної системи, включена у шкалу PSI, за 

допомогою якої оцінюється ризик несприятливого наслідку НП та вибирається 

місце лікування пацієнта [2]. 

Однак відомості щодо стану пацієнтів ПН, які мають неконтрольований 

перебіг серцево-судинних захворювань без декомпенсації СН, та тих, хто 

контролює ці захворювання, дуже обмежені. 

В залежності від ступеня контролю хронічних захворювань органів 

кровообігу пацієнти були розподілені на групи: з контрольованим перебігом (ГК), 

із неконтрольованим перебігом без ознак декомпенсації СН (ГН) та групу з 

декомпенсованою СН (ГД). Особи молодшого віку не мали захворювань серцево-

судинної системи та увійшли до групи порівняння ГП (Табл.4.1). 

Початок НП з ознак ГРВІ достовірно частіше спостерігався у переважної 

більшості осіб ГП, ГК та ГН та лише у половини пацієнтів із ГД. Амбулаторне 

лікування до госпіталізації також отримувало більше хворих із ГП, ГК та ГН ніж 

у ГД. Однак на відміну від пацієнтів без декомпенсації хронічної СН хворі ГД 

статистично значимо частіше мали важкий невідкладний стан, що потребував 

госпіталізаціїї у ВРІТ. 

Розрахунок ризику несприятливого наслідку НП за шкалою CRB-65 та PSI 

показав, що переважна більшість пацієнтів ГП, ГК та ГН мали перебіг НП із 
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низьким ризиком смерті та могли б лікуватись амбулаторно, однак були 

госпіталізовані через неефективність амбулаторного лікування або за 

соціальними показами. 

Таблиця 4.1 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією відповідно до 

контролю хронічних серцево-судинних захворювань 
Показник ГП (n=131) ГК (n=85) ГН (n=103) ГД (n=119) P 

абс % Абс % абс % абс % 

Середній вік, 

роки 

37,7±11,7 58,5±14,0 62,7±12,2 68,0±13,3* <0,001 

Початок з ГРВІ 102 77,9 56 65,9 74 71,8 62 52,1* <0,001 

Амбулаторне 

лікування до 

госпіталізації 

81 61,8 40 47,1 53 51,5 53 44,5
#
 0,036 

Невідкладна 

госпіталізація у 

ВРІТ 

3 2,3 2 2,4 4 3,9 24 20,2* <0,001 

CRB-65 

0 балів 

1 бал 

2 бали 

3 бали 

 

114 

16 

1 

0 

 

87,0 

12,2 

0,8 

0 

 

48 

34 

3 

0 

 

56,5 

40,0 

3,5 

0 

 

56 

44 

3 

0 

 

54,4 

42,7 

2,9 

0 

 

35 

60 

20 

4 

 

29,4* 

50,4* 

16,8* 

3,4 

 

<0,001 

Середній бал PSI 36,7±17,7* 58,6±20,1 64,1±19,6 91,6±25,0* <0,001 

Група НП 

3 

4 

 

128 

3 

 

97,7 

2,3 

 

84 

1 

 

98,8 

1,2 

 

98 

5 

 

95,1 

4,9 

 

89 

30 

 

74,8* 

25,2* 

 

<0,001 

Середня 

тривалість 

стаціонарного 

лікування, дні  

11,6±3,1 11,7±2,7 11,5±3,2 12,8±4,9
#
 0,018 

Примітки: * - p<001 між ГД та ГП, ГК, ГН. 

#
p<0,05 між ГД та ГП, ГК, ГН 

 

Більше ніж дві третини пацієнтів ГД набрали суму балів, яка свідчить саме 

про клінічні покази для госпіталізації, адже лише в цій групі виявилась значна 

кількість хворих із високим ризиком несприятливого наслідку і чверть з них мали 

НП IV клінічної групи. 

Оцінка суб'єктивних ознак НП виявила, що у більшості пацієнтів 

визначався кашель як сухий, так і з виділенням харкотиння (Табл. 4.2). 

Задишка відмічалась достовірно частіше у осіб із ГД, менш ніж у половини 

з ГН та третини з ГК (р<0,001). 
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Таблиця 4.2 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією на тлі хронічних 

серцево-судинних захворювань та без них 
Ознака ГП (n=131) ГК (n=85) ГН (n=103) ГД (n=119) P 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Кашель 

Сухий 

Вологий 

 

62 

60 

 

47,3 

45,8 

 

41 

42 

 

48,2 

49,4 

 

37 

63 

 

35,9 

61,2 

 

49 

64 

 

41,2 

53,8 

0,396 

Задишка 36 27,5 31 36,5 48 46,6 86 72,3* <0,001 

Біль в грудній 

клітці 

19 15,3 11 13,0 14 13,6 15 12,6 0,814 

Аускультативно 

Свистячі хрипи 

Вологі хрипи 

Крепітація 

 

11 

75 

30 

 

8,4 

57,3 

22,9 

 

15 

46 

18 

 

17,6
#
 

54,1 

21,2 

 

10 

59 

31 

 

9,7 

57,3 

30,1 

 

20 

69 

26 

 

16,8
#
 

58,0 

21,8 

 

0,047 

Локалізація 

Права легеня 

Ліва легеня 

Двобічна 

 

66 

47 

18 

 

50,4 

35,9 

13,7 

 

44 

33 

8 

 

51,8 

38,8 

9,4 

 

56 

30 

17 

 

54,4 

29,1 

16,5 

 

66 

17 

36 

 

55,5 

14,3 

30,3* 

 

<0,001 

Лихоманка 63 48,1 40 47,0 37 35,9 53 44,5 0,692 

Тахікардія 39 29,8 28 33,0 49 47,5 64 53,8* 0,002 

Гіпотонія 4 3,1 1 1,2 0 0 1 0,8* <0,001 

Гіпертонія 4 3,1 2 2,4 56 54,4 47 39,5 

Ексудативний 

плеврит 

14 10,7 6 7,1 9 8,7 38 31,9 <0,001 

Рентгенологічно 

інфільтрація 

Перибронхіальна 

Сегментарна 

Часткова 

 

 

64 

35 

32 

 

 

48,9 

26,7 

24,4 

 

 

50 

20 

15 

 

 

58,8 

23,5 

17,6 

 

 

51 

28 

24 

 

 

49,5 

27,2 

23,3 

 

 

49 

28 

42 

 

 

41,2 

23,5 

35,3 

 

 

0,110 

Лейкоцитоз 16 12,2 11 12,9 25 24,3
@

 33 27,7
@

 0,008 

Зміни ЕКГ 

Хронічна ішемія 

міокарда 

Порушення ритму 

Ознаки гіпертрофії 

камер серця 

 

2 

 

1 

24 

 

1,5 

 

0,8 

18,3 

 

9 

 

3 

49 

 

10,6 

 

3,5 

57,6 

 

10 

 

5 

77 

 

9,7 

 

4,9 

74,8 

 

20 

 

30 

68 

 

16,8* 

 

25,2* 

57,1 

 

<0,001 

Легенева 

недостатність 

Легка 

Середньої важкості 

Важка 

 

83 

 

34 

3 

 

63,4 

 

26,0 

2,3 

 

49 

 

30 

3 

 

57,6 

 

35,3 

3,5 

 

29 

 

67 

6 

 

28,2 

 

65,0 

5,8 

 

20 

 

68 

31 

 

16,8 

 

57,1
#
 

26,1* 

 

<0,001 

Примітки: * - p<001 між ГД та ГП, ГК, ГН. 

#
 - p<0,05 між ГД, ГК та ГП, ГН 

@ - p<0,05 між ГД, ГН та ГП, ГК 
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Плевральний біль та лихоманка з однаковою частотою виявлялись у хворих 

різних груп. Хоча ряд дослідників стверджують, що у осіб старших вікових груп 

ці симптоми зустрічаються рідше ніж у молодших [11, 20]. 

Під час аускультації легень більш ніж у половини хворих різних груп 

визначались вологі дрібнопухірчасті хрипи на тлі локально ослабленого 

везикулярного дихання у відповідності до локалізації НП. Крепітація 

вислуховувалась у п’ятої частини пацієнтів із ГП, ГК та ГД та майже у 30% 

хворих із ГН (p=0,008). Незначна частка пацієнтів мала ознаки бронхіальної 

обструкції, що проявлялось наявністю сухих хрипів достовірно частіше у хворих 

ГК та ГД. 

Тахікардія частіше виникала в ГД та ГН. Підвищення артеріального тиску 

переважно спостерігалось в ГН та ГД. 

Ексудативний плеврит визначався у незначної кількості осіб із ГП, ГК та 

ГН, однак у ГД він спостерігався достовірно частіше (р<0,001), що свідчить про 

важкий ускладнений інфекційний процес, який виникає в легенях у осіб із 

застійною СН. 

Перебіг НП в ГД статистично значимо вдвічі частіше супроводжувався 

лейкоцитозом, вдвічі більшою поширеністю інфільтрації легеневої тканини з 

частковим та двобічним ураженням, наявністю переважно середньоважкої та 

важкої легеневої недостатності. 

Крім того, у пацієнтів ГД достовірно частіше ніж в інших групах на ЕКГ 

реєструювались порушення ритму (30 (25,2%) випадків) та ознаки ішемії 

міокарду (20 (16,8%) випадків). Все це зумовлює важкий перебіг захворювання та 

підвищує ризик негативного наслідку. 

Спостереження за пацієнтами впордовж лікування у відділенні виявило, що 

майже у двох третин осіб із ГП, ГК, ГН позитивна динаміка відзначалась на 

третю добу перебування у стаціонарі(рис.4.1). 

В ГД покращення стану на третю добу лікування відмічалось трохи більше 

ніж у половини пацієнтів, а у 21,8% хворих цієї групи навпаки спостерігалось 
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погіршення стану, що підтверджує наявність проблем при курації саме даної 

групи пацієнтів. 

 

 

Рис.4.1. Порівняння змін стану пацієнтів різних груп протягом 

лікування у стаціонарі (* p=0,001). 

 

Середня тривалість стаціонарного лікування була статистично вірогідно 

довшою у пацієнтів із ГД в порівнянні з хворими інших груп (р=0,018) (табл.4.1). 

На момент виписки зі стаціонару НП завершилась одужанням або 

покращенням у переважної кількості пацієнтів усіх груп (Табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Ранні наслідки негоспітальної пневмонії у осіб різних груп 

Наслідок НП ГП (n=131) ГК (n=85) ГН (n=103) ГД (n=119) Р 
абс % Абс % Абс % абс % 

Одужання 87 66,4 53 62,4 54 52,4 69 58,0 0,195 
Покращення 40 30,5 29 34,1 43 41,7 41 34,5 

Переведення у 

торакальне 

відділення 

4 3,1 3 3,5 5 4,9 5 4,2 

Смерть 0 0 0 0 1 1,0 4 3,4 
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Ускладнення НП, що потребували переведення до хірургічного відділення 

виникли у незначної кількості хворих всіх груп. Померли протягом лікування у 

стаціонарі 5 пацієнтів (1,1%), які мали ускладнені серцево-судинні захворювання. 

Ми не спостерігали статистично значимого збільшення негативного наслідку НП 

в ГД. Хоча за даними Cillioniz C. et al (2013), саме наявність некомпенсованої 

супутньої патології є найбільш значимим фактором ризику смерті [6]. 

Аналіз віддалених наслідків НП показав, що переважна більшість пацієнтів, 

які померли протягом 30 місяців після епізоду НП відносились до ГД. В цій групі 

померло 37 (31,1%) пацієнтів, тоді як в інших групах цей показник був значно 

нижчий (ГП – 2(1,5%), ГК – 6 (7,1%) та ГН – 13(12,6%) p<0,001). В основному 

пацієнти померли протягом перших 10 місяців від початку НП, що може свідчити 

про руйнівний тривалий вплив запального процесу при НП на функціонування 

серцево-судинної системи, який призводить до смерті пацієнта [22, 30, 31]. 

Основною причиною смерті була серцево-судинна недостатність (Рис.4.2). 

 

 

Рис.4.2. Структура причин смерті пацієнтів, що перенесли 

негоспітальну пневмонію протягом 30 місяців спостереження, %. 
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Це відповідає даним багатьох дослідників, які також вказують, що після 

перенесеної НП відзначається погіршення перебігу серцево-судинних 

захворювань, прогресує серцева недостатність, що і спричиняє смерть у 

віддаленому періоді після НП [22, 30, 31]. 

Рівень летальності у групах пацієнтів, що досліджувались, значно нижчий, 

навідь серед осіб із високим класом ризику смерті, ніж за результатами інших 

дослідників. Можливо це пов’язано з раннім звертанням по допомогу, вчасною 

госпіталізацією пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями, 

більш ретельним спостереженням та ефективнішим лікуванням пацієнтів, що 

забезпечується у стаціонарі в порівнянні з даними інших дослідників [22, 30, 31, 

363]. 

Отож, некомпенсовані хронічні захворювання серцево-судинної системи у 

пацієнтів із НП зумовлюють важкий початок захворювання, значне поширення 

запальної інфільтрації в легенях, потребу у інтенсивній невідкладній допомозі, 

повільнішу відповідь на лікування, часто погіршення стану після початку 

стаціонарного лікування та виникнення ексудативного плевриту. 

У разі контролю хронічного захворювання системи кровообігу або 

неконтрольованого стану без ознак застійної СН перебіг НП не відрізняється від 

перебігу захворювання у осіб без супутньої хронічної патології. 

Важка серцево-судинна недостатність стала основною причиною смерті 

хворих, що перенесли НП на тлі захворювань серцево-судинної системи, 

протягом першого року після НП, та визначалась у 51,7% осіб, що померли. 

 

4.2. Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у осіб із 

хронічними захворюваннями органів дихання 

 

В сучасних керівництвах щодо діагностики та лікування НП хронічні 

захворювання органів дихання не розглядаються як прогностично небезпечний 

фактор. Обмежена кількість досліджень про вплив ХОЗЛ та БА на перебіг НП 
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свідчить про наявність складнощів у адекватній оцінки стану хворого під час 

госпіталізації. 

Взаємно обтяжуючий перебіг НП та хронічних захворювань органів дихання 

найбільш небезпечний під час епідемій грипу та респіраторних вірусних інфекцій, 

адже віруси спричиняють загострення ХОЗЛ у 20-40 % випадків [103, 364, 365]. 

Дихальні шляхи таких пацієнтів колонізовані умовно-патогеною мікрофлорою, що 

може спричинити як НП, так і загострення ХОЗЛ вірусно-бактеріальної етіології на 

фоні зниження місцевого та загального імунітету, яке викликає вірусна інфекція. 

Діагностика НП у хворих із ХОЗЛ представляє труднощі, так як обидві 

хвороби мають схожі загальні клінічні та лабораторні ознаки: лихоманка, 

посилення задишки, продуктивний кашель, лейкоцитоз. У хворих із ХОЗЛ, як 

правило, підвищена повітряність легеневої тканини, яка ускладнює фізикальну 

діагностику ущільнення легенів, що розвивається у хворих із НП. Тому 

рентгенологічне обстеження у таких пацієнтів набуває найбільшої значущості. 

Ознаки легеневої та серцевої недостатності, які досить швидко розвиваються у 

хворих похилого віку, трактуються як ознаки тяжкої НП. 

Типовим прикладом трагічного розвитку НП у хворого похилого віку 

підчас епідемії грипу А(Н1N1) може бути наступний клінічний випадок. 

Пацієнт С., 72 роки, захворів 28.12.2009 р., з’явились підвищення 

температури до 38,5˚С, слабкість, кашель. На 3-й день від початку захворювання: 

звернувся по допомогу до дільничної лікарні. Діагностовано ГРВІ, пневмонію та 

призначено цефтріаксон в/в по 1,0 г 2 рази на добу, діклофенак 3,0 в/м, амброксол 

2,0 в/в 2 рази на добу, амізон 2 табл. 3 рази на добу, амброксол 1табл. 3 рази на 

добу, парацетамол, аскорбінову кислоту, кокарбоксилазу, неогемодез. Однак, не 

призначався противірусний препарат – озельтамівір, який показаний всім хворим 

з ГРВІ підчас епідемії грипу А (H1N1). Протягом 5 днів лікування стан хворого 

погіршувався: посилилась задишка, зберігались підвищення температури тіла, 

наростала слабкість. Пацієнту було зроблено рентгенологічне дослідження, 

виявлено негоспітальну пневмонію з ураженням верхньої, середньої та нижньої 
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часток правої легені (D2.3,4,5,6,7,8.9), верхньої частки лівої легені (S4,5) та 

ексудативний плеврит справа. 

Через тиждень хворий самостійно звернувся по допомогу до міської 

клінічної лікарні, був госпіталізований у реанімаційне відділення через важкість 

стану, де перебував протягом 10 днів. 

За даними історії хвороби основними скаргами під час госпіталізації були 

виражена задишка, кашель з виділенням слизистого харкотиння, біль в грудній 

клітці, лихоманка та загальна слабкість. 

При об’єктивному обстеженні загальний стан хворого важкий, свідомість 

ясна, шкіра бліда, ціаноз губ. Частота дихання 30 в 1 хв., аускультативно дихання 

жорстке, ослаблене з масою вологих дрібнопухирцевих хрипів з обох боків. 

Пульс 110 в 1 хв., АТ – 150/90 мм рт. ст. Тони серця ослаблені. Патологічних змін 

з боку інших органів та систем не виявлено. Рівень сатурації О2 – 81%. 

Попередній діагноз: Грип, важка форма. Негоспітальна пневмонія верхньої, 

середньої, нижньої часток правої (D2.3,4,5,6,7,8.9) та верхньої частки лівої (S4,5) 

легенів, ІV група. ДН2. Правобічний ексудативний плеврит. ІХС. Дифузний 

атеросклероз. Гіпертонічна хвороба ІІ ст.  

На жаль під час первинного огляду пацієнта розпитування та об’єктивне 

обстеження хворого проведено поверхнево без деталізації скарг, без виявлення 

симптомів ураження інших систем органів та їх деталізації. Анамнез життя 

практично відсутній, не з’ясовано, якими захворюваннями паціент страждав і чим 

лікувався у минулому. Не виявлені його шкідливі звички, професійний анамнез і 

т.і. Відсутні дані про положення хворого в ліжку, статичний та динамічний огляд 

грудної клітки, її пальпацію та перкусію, характеристики пульсу, недостатньо 

проведено пальпацію живота. 

Можливо, це пов’язано з важкістю хворого, утрудненням спілкування з ним 

через наявність легеневої недостатності. Зазвичай такі пацієнти потрапляють до 

лікарні з родичами, тому частину анамнестичних даних можна з’ясувати у них, 

адже це надзвичайно важливо для повноцінного аналізу стану хворого, 

призначення обстеження та відповідного лікування. 
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Описані клінічні ознаки характерні як для НП із тяжким перебігом так і для 

важкого загострення ХОЗЛ, і тільки детальне розпитування, уважне послідовне 

об’єктивне обстеження та ґрунтовна оцінка отриманих клінічних даних, особливо 

у осіб похилого віку, які зазвичай мають явну або приховану супутню патологію 

дозволять виявити хронічне захворювання, що може негативно вплинути на 

перебіг важкої НП. 

Попередній діагноз сформульований із недооцінкою ускладнень та 

супутньої патології. 

За даними додаткових методів дослідження виявлено лімфоцитоз (47%), 

прискорення ШОЕ (25 мм/год), що підтверджує реакцію на вірусну інфекцію. 

Збільшення рівнів креатиніну (0,146 ммоль/л), сечовини (14,2 ммоль/л), АЛТ, 

АСТ у 2 рази, фібриногену А (5,6 г/л) є ознаками порушення функціонування 

печінки та нирок, що відповідає важкості стану хворого. 

Призначено лікування: внутрішньовенно – цефтріаксон/сульбактам по 1,0 г 

два рази на день, амброксол по 2,0 мл двічі на день, фуросемід 2,0 мл тричі на 

день, левофлоксацин 500 мг; внутрішньом’язево - діклофенак 3,0 один раз на 

день, сульфокамфокаїн 2,0 двічі на день; підшкірно – фраксіпарин 0,3 двічі на 

день; перорально – флюконазол 150 мг один раз на добу, озелтамівір 150 мг двічі 

на добу, пролонгована форма кларитроміцину 500 мг один раз на добу, 

оксигенотерапія. 

Антибактеріальні препараті, які призначені для емпіричного лікування 

хворого входять до переліку рекомендованих, однак їх слід застосовувати в 

адекватних дозах та внутрішньовенно. Раціональність призначення 

цефтріаксону/сульбактаму після неефективного лікування цефтріаксоном 

сумнівна. Застосування кларитроміцину всередину було неадекватним, т.я. 

пацієнтам з тяжким перебігом НП препарати слід вводити внутрішньовенно. 

Стан хворого протягом лікування погіршувався перші 2 доби перебування у 

реанімаційному відділенні - посилювалась задишка, періодично зростав ціаноз, 

при аускультації вислуховувались сухі хрипи. Сатурація О2 зберігалась на рівні 

75-80%, не зважаючи на оксігенотерапію. У хворого виявлено високий 
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центральний венозний тиск (ЦВТ) – 30 см вод.ст., що трактувалося як застій у 

великому колі кровообігу, який розвинувся внаслідок перевантаження правих 

відділів серця через легеневу гіпертензію, спричинену виключенням із газообміну 

значного об’єму легеневої тканини. Однак, припущення про ХОЗЛ та хронічне 

легеневе серце зроблено не було, відповідна корекція терапії не проводилась. 

Хворому призначено ванкоміцин та відмінено цефтріаксон/сульбактам, що 

позитивно вплинуло на перебіг НП, стан хворого дещо покращився – зменшилась 

задишка, нормалізувалась температура тіла. Об’єктивні дані залишились 

практично без змін: шкіра бліда, акроціаноз, ЧД – 26-28 за 1 хв, рівень сатурації 

О2 – 76-80%, при аускультації легенів вислуховувалось жорстке дихання, сухі та 

вологі не звучні хрипи. З боку інших систем без динаміки. 

Для зниження ЦВТ було призначено внутрішньовенне введення ізокету, 

однак це не вплинуло на стан пацієнта, ЦВТ визначався на рівні 19-20 см вод.ст. 

За даними додаткових методів дослідження у хворого знижується рівень 

креатиніну та сечовини у крові, а далі поступово зростає, а потім знов 

знижується, розвивається анемія. Рівень трансаміназ протягом останніх 4 днів 

життя збільшився у 2,5 рази та перевищував норму у 5 разів, що свідчить про 

руйнування гепатоцитів, спричинене можливо як прогресуючим розвитком НП, 

так і гепатотоксичною дією ліків (флюконазол). 

На п’ятий день перебування у ВРІТ стан хворого погіршується: 

відзначається порушення свідомості, він стає дезорієнтований, виникають 

галюцинації. При об’єктивному обстеженні виявляється мармуровість шкіри, інші 

об’єктивні показники без динаміки. Для корекції стану хворому призначають 

аміназин 1,0 внутрішньом’язево, однократно та амікацин 1,0 внутрішньовенно, 

один раз на добу протягом всього перебування пацієнта у відділенні, незважаючи 

на порушення функції нирок (протеїнурія, креатинінемія). Можливо це сприяло 

погіршенню стану та зростанню протеїнурії, рівнів сечовини, креатиніну у крові 

протягом останніх днів життя хворого. 

Через два дні стан пацієнта дещо покращився, відмічається ейфоричне 

неадекватне ставлення до хвороби. При об’єктивному обстеженні свідомість ясна, 
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шкіра чиста, бліда, визначається зменшення тахікардії (ЧСС - 90 за 1 хв.), 

тахіпное (ЧД – 24 за 1 хв.), кількості вологих хрипів у легенях – тільки в нижніх 

відділах зліва. Сатурація О2 - 87-89%. 

Наступні два дні стан хворого залишається стабільно важким. Скаржиться 

на загальну слабкість, задишку, що посилюється під час незначних рухів, кашель. 

Свідомість ясна, шкіра бліда, акроціаноз, температура тіла нормальна. Показники 

гемодинаміки стабільні, в межах норми. ЧД – 26 за 1 хв, однак аускультативна 

картина у легенях погіршилась – на фоні ослабленого дихання кількість вологих 

хрипів збільшилась, вони вислуховуються з обох сторін. Сатурація О2 знизилась 

до 80-85%. На ЕКГ з’явились ознаки перевантаження правих відділів серця. 

Хворому відмінили внутрішньовенне введення левофлоксацину, 

призначили всередину гатіфлоксацин по 400 мг, один раз на добу, нимодипин по 

60 мг 5 разів на добу, спіронолактон 100 мг один раз на добу. 

Однак через два дні стан хворого раптово різко погіршився, виникли ознаки 

гострого легеневого серця: посилилась задишка, ціаноз, тахіпное з ЧД до 40 за хв, 

рівень Сатурації О2 - 60%. Хворого переведено на ШВЛ. Через 10 хвилин виникла 

зупинка серця, проведені реанімаційні заходи. Хворий успішно реанімований, 

однак стан його залишався вкрай важким, гемодинаміка підтримувалась лише 

завдяки інфузії вазопресора – дофамін 4% 20 мл, дихання лише завдяки апарату 

ШВЛ з оксигенацією. Наступного дня о 10:00 у хворого повторно виникла 

зупинка серця, реанімаційні заходи виявилися неефективними і о 10:40 було 

констатовано біологічну смерть. 

Заключний клінічний діагноз 

Основний: Грип, важка форма. Негоспітальна пневмонія верхньої, 

середньої, нижньої часток правої легені та верхньої, нижньої часток лівої легені 

IV клінічна група. ЛН3. Гостре легеневе серце. Гострий респіраторний дисстрес-

синдром. Поліоргана недостатність. 

Супутній: ІХС. Дифузний кардіосклероз. Склероз аорти. Гіпертонічна 

хвороба ІІ ст. СН 2А. 
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При патологоанатомічному розтині виявили наявність рідини (по 1,2 л 

трансудату) в обох плевральних порожнинах, що свідчить про розвиток серцевої 

недостатності за правошлуночковим типом. Ознаки ексцентричної гіпертрофії 

правого (товщина стінки - 0,4 см) та лівого (1,6 см) шлуночків характерні для 

тривалого багаторічного перевантаження як правих, так і лівих відділів серця. 

Наявні атеросклеротичні зміни на аортальному клапані, стінках переважно 

черевного відділу аорти та коронарних судин. 

Слизова оболонка трахеї, крупних бронхів сіра, повнокровна, обкладена 

значною кількістю в’язкого жовто-зеленого слизу з пінистим із прошарками крові 

харкотинням. Легені повітряні майже на всьому протязі, ріжуться з хрускотом, 

поверхня їх не рівна за рахунок ділянок, що більш темні та западають, на розрізі 

різко повнокровні, синюшно-рожеві, з розсіяними темно-вишневими плямами до 

1 см в діаметрі та ледь помітними дрібнозернистими сірими розсіяними 

вогнищами навкруги бронхів. Верхня частка правої легені щільнувата сітчасто-

губчаста, білувато-сіра з ущільненнями до 1 см в діаметрі. З бронхів, що ригідні, 

різко виступають над площинами розрізів, витікає в’язкий жовто-зелений слиз, із 

поверхонь розрізів стікає піниста рідина. В крайових відділах обох легенів 

повітряні міхурі до 2 см в діаметрі найбільші. 

Спостерігалось повнокрів’я та синюшність слизової оболонки шлунково-

кишкового тракту, повнокрів’я підшлункової залози, нирок, мозкових оболонок 

та артерій. 

При бактеріологічному дослідженні тканини легенів росту не було. 

Вірусологічне дослідження також виявилось негативним. 

Гітологічне дослідження органів та тканин дихальної системи виявило 

наявність у трахеї змін, які притаманні наслідкам важкого перебігу грипу: 

десквамацію покровного епітелія, дифузну, переважно кругло клітинну 

інфільтрацію стінки з домішкою нейтрофілів (Рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. об×20, забарвлення гематоксилін-еозин. Гістологічний 

препарат: вірусно-бактеріальне ураження тканин трахеї пацієнта С. 

 

В бронхах спостерігалась плоскоклітинна метаплазія покровного епітелію, 

гіперсекреція, дифузна поліморфноклітинна інфільтрація стінки, аналогічні зміни 

сформувались у бронхіолах. Вони були звивисті за рахунок проліферативних змін 

(Рис. 4.4). 

 

 

Рис. 4.4. об×40, забарвлення гематоксилін-еозин. Гістологічний 

препарат: вірусно-бактеріальне ураження тканини бронхів хворого С. 

В паренхімі легенів розвинулись великі вогнища ателектазів, в альвеолах – 

серозно-геморагічний та серозно-слизовий ексудат із поліморфноклітинною 

запальною інфільтрацією, нитки фібрину, що місцями сформували скупчення та 

гіалінові мембрани, потовщення міжальвеолярних перетинок за рахунок фіброзу, 

колонії бактерій(Рис 4.5, а). В інших полях – різко виражена регенерація 

альвеолярного епітелію із утворенням солідних скупчень із епітеліоподібних 

пластів (Рис 4.5, б). 
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а) б) 

Рис. 4.5. об×40, забарвлення гематоксилін-еозин. Гістологічний 

препарат: вірусно-бактеріальне ураження альвеол пацієнта С. 

 

Описана гістологічна картина характерна для змін, які виникають після 

грипу, коли організм починає процес відновлення зруйнованих вірусною 

інфекцією структур. На цьому етапі відмічається пригнічення місцевого 

імунітету, тому виникають умови для розвитку важких бактеріальних ускладнень, 

які розвиваються у ремодельованій через ХОЗЛ легеневій тканині зі значно 

пригніченими компенсаторними можливостями, і стають причиною смерті 

хворого. 

Патологоанатомічний діагноз: 

1. Двобічна вогнищева вірусно-бактеріальна пневмонія на фоні 

хронічного неспецифічного захворювання легенів: дифузний пневмосклероз, 

емфізема з утворенням бул. 

2. Хронічне легеневе серце: ексцентрична гіпертрофія правих відділів 

серця. Двосторнній гідроторакс (по 1,2 л). Венозне повнокрів’я внутрішніх 

органів. Бура індурація легенів. Дистрофія паренхіматозних органів. РДС 

дорослого типу. Набряк легенів.  

3. Атеросклероз аорти – з кальцинозом та виразкуванням, коронарних 

артерій серця в стадії ліпосклерозу. Атеросклеротичний міокардіосклероз. 

Гіпертонічна хвороба (ексцентрична гіпертрофія міокарда лівого шлуночка – 1,6 

см). 

Клінічний діагноз співпадає з патологоанатомічним по основному 

захворюванню. Однак заключний клінічний діагноз сформульований неповністю. 
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Нерозпізнане захворювання є складним для діагностики у зв’язку з важкістю 

стану пацієнта за рахунок виражених змін у легенях та недбало зібраними 

анамнестичними даними, недооцінкою даних об’єктивного, лабораторних 

досліджень. 

В даному випадку діагностична помилка не значима, тому що зміни в 

дихальних шляхах та легеневій тканині пацієнта мали хронічний незворотній 

характер, значно обмежували функціонування дихальної системи, яка не могла 

забезпечити достатній для життя газообмін. 

Враховуючи важкість стану пацієнта під час госпіталізації та важкість 

основного захворювання запобігання фатальному наслідку захворювання 

практично не можливе. 

Прижиттєве встановлення ХОЗЛ у даного пацієнта вплинуло б на тактику 

та об’єм лікування. Хворі з важким та дуже важким ХОЗЛ зазвичай адаптовані до 

низького рівня сатурації О2, тому на відміну від хворих із гострою легеневою 

недостатністю, у них менше виражене тахіпное. У даного пацієнта при сатурації 

О2 80-85% ЧД складала 24-26 в 1 хв. Безумовно він потребував оксигенотерапії до 

повного розрішення інфекційного процесу в легенях. Різке зниження сатурації О2 

до 60% та збільшення тахіпное свідчить про погіршення стану, але для його 

корекції слід, перш за все, покращити прохідність дихальних шляхів, 

застосовуючи небулайзерне введення бронхолітиків в поєднанні з інгаляційними 

кортикостероїдами на фоні постійної оксигенотерапії. 

Позитивний ефект та збільшення виживання при НП у хворих із 

загостренням ХОЗЛ спричиняє застосування системних кортикостероїдів. За 

даними C. Garcia-Vidal et al. (2007), ризик смерті від важкої НП у разі 

призначення цих препаратів в поєднанні з антибіотикотерапією значно менший 

(відношення шансів 0,287), особливо у осіб із супутнім важким ХОЗЛ [57]. 

Таким чином, надзвичайно важливим є встановлення наявності ХОЗЛ у 

хворих НП. Пошук специфічних ознак НП на тлі цього хронічного захворювання 

дозволить оптимізувати тактику ведення пацієнтів. 
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Для виявлення особливостей клінічного перебігу НП у осіб з хронічним 

захворюваннями органів дихання проведенно порівняння симптомів та 

динамічних змін гострого захворювання в основній групі (ОГ) пацієнтів із 

хронічною патологією органів дихання та контрольній групі (КГ) без зазначених 

хронічних захворювань. 

Початок НП з респіраторної інфекції дихальних шляхів, амбулаторне 

лікування до госпіталізації, невідкладна госпіталізація у ВРІТ спостерігались з 

однаковою частотою в як у пацієнтів з хронічною патологією органів дихання, 

так і без неї (Табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією з наявністю та 

відсутністю хронічних захворювань органів дихання 

Показник Основна група 

(n=143) 

Контрольна 

група (n=129) 

P 

Абс % Абс % 

Початок з ГРВІ 85 59,4 84 65,1 0,335 

Амбулаторне лікування до 

госпіталізації 

64 44,8 66 51,2 0,291 

Невідкладна госпіталізація у ВРІТ 16 11,2 15 11,6 0,909 

CRB-65 0 балів 

CRB-65 1 бал 

CRB-65 2 бали 

CRB-65 3 бали 

58 

68 

15 

2 

40,6 

47,6 

10,5 

1,4 

62 

55 

10 

2 

48,1 

42,6 

7,8 

1,6 

0,617 

Середній бал PSI 75,8±27,1 73,4±28,1 0,479 

3 група НП 

4 група НП 

123 

20 

86,0 

14,0 

112 

17 

86,8 

13,2 

0,862 

Тривалість госпіталізації, дні  12,6±4,6 11,7±3,1 0,091 

 

Розрахунок ризику смерті за шкалами CRB-65 та PSI також не виявив 

статистично значимої різниці. Більшість пацієнтів за шкалою CRB-65 набрали 0 

або 1 бал, що відповідає низькому ризику смерті і такі пацієнти могли б 

лікуватись амбулаторно. Майже половина пацієнтів обох груп отримували 

амбулаторне лікування, яке виявилось неефективним, що і стало причиною 

госпіталізації. 
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Середній бал за шкалою PSI відповідав 3 класу, що підтверджує 

обгунтованість госпіталізації цих хворих у загально терапевтичне відділення. 

Враховуючи те, що тільки у шкалі PSI враховуються супутні захворювання, 

а також зміни деяких лабораторних показників, на які впливає стан компенсації 

супутніх захворювань, саме цю шкалу можна вважати найбільш підходящою для 

оцінки стану хворих з НП на тлі хронічних супутніх захворювань для визначення 

ризику смерті та місця лікування. 

Аналіз суб’єктивних ознак НП виявив, що пацієнти з БА та ХОЗЛ 

достовірно частіше скаржились на продуктивний кашель, задишку, тоді як біль в 

грудній клітці виникав вдвічі рідше ніж у КГ (Табл. 4.5). Подібні дані були 

отримані також іншими дослідниками [16]. 

При об’єктивному обстеженні у хворих ОГ частіше виявляли ознаки 

обструктивного синдрому, який поєднувався з синдромом ущільнення, а в деяких 

випадках домінував, нівелюючи фізикальні ознаки НП. 

У пацієнтів ОГ частіше спостерігалось двобічне ураження легенів, виникав 

лейкоцитоз, що свідчить про значнішу важкість запального процесу в цій групі. 

Поєднання гострого та хронічного процесу у легенях частіше призводило 

до важчого порушення функції зовнішнього дихання з розвитком недостатності 

як за рестриктивним, так і за обструктивним та змішаним типом. 

У пацієнтів ОГ значно знижувалась оксигенація крові, що достовірно 

частіше призводило до розвитку переважно середньої та важкої легеневої 

недостатності в порівнянні з КГ. 

Спостереження за перебігом НП протягом лікування у відділенні не 

виявило вірогідних відмінностей у групах (рис.4.6). Позитивна динаміка 

спостерігалась майже у двох третин пацієнтів на 3-тю добу і практично у всіх 

пацієнтів на 7-му добу від початку лікування. 
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Таблиця 4.5 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією на тлі хронічних 

захворювань органів дихання та без них 

Ознака Основна група 

(n=143) 

Контрольна 

група (n=129) 

P 

Абс % Абс % 

Кашель 

Сухий 

Вологий 

 

51 

90 

 

35,7 

62,9 

 

57 

65 

 

44,2 

50,4 

 

0,025 

Задишка 100 69,9 56 45,5 <0,001 

Біль в грудній клітці 14 9,8 25 19,4 0,043 

Аускультативно 

Свистячі хрипи 

Вологі хрипи 

Крепітація 

 

29 

72 

39 

 

20,3 

50,3 

27,3 

 

11 

79 

29 

 

8,5 

61,2 

22,5 

 

0,005 

Локалізація 

Права легеня 

Ліва легеня 

Двобічна 

 

79 

27 

37 

 

55,2 

18,9 

25,9 

 

71 

38 

20 

 

55,0 

29,5 

15,5 

 

0,036 

Лихоманка 55 38,5 62 48,1 0,210 

Тахікардія 63 44,1 58 45,0 0,589 

Ексудативний плеврит 22 15,4 29 22,5 0,134 

Рентгенологічно інфільтрація 

Перибронхіальна 

Сегментарна 

Часткова 

 

72 

30 

441 

 

50,3 

21,0 

28,7 

 

60 

32 

37 

 

46,5 

24,8 

28,7 

 

0,754 

Лейкоцитоз 41 28,7 21 16,3 0,021 

Сатурація О2 менше 90% 25 17,5 12 9,3 0,002 

Вентиляційна недостатність 

Рестриктивний тип 

Обструктивний тип 

Змішаний тип 

 

44 

34 

42 

 

30,8 

23,8 

29,4 

 

66 

2 

12 

 

51,2 

1,6 

9,3 

 

<0,001 

Легенева недостатність 

Легка 

Середньої важкості 

Важка 

 

20 

97 

26 

 

14,0 

67,8 

18,2 

 

55 

58 

13 

 

42,6 

45,0 

10,1 

 

<0,001 
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Рис.4.6. Порівняння змін стану пацієнтів різних груп протягом 

лікування у стаціонарі, %, (p=0,981). 

 

Оцінка ранніх наслідків НП на момент виписки зі стаціонару не виявила 

достовірної різниці у групах (Табл. 4.6). Більшість пацієнтів одужали. 

Ускладнення НП, такі як абсцес, пневмоторакс, осумкований ексудативний 

плеврит, емпієма плеври, що потребували переведення до хірургічного відділення 

виникли у незначної кількості пацієнтів обох груп. Показники ранньої смертності 

від НП були низькими. 

Таблиця 4.6 

Ранні наслідки негоспітальної пневмонії у пацієнтів із негоспітальною 

пневмонією на тлі хронічних захворювань органів дихання та без них 

Наслідок НП Основна група 

(n=143) 

Контрольна 

група (n=129) 

Р 

Абс % Абс % 

Одужання 86 60,1 74 57,4 0,890 

Покращення 49 34,3 45 34,9 

Переведення у торакальне відділення 6 4,2 7 5,4 

Смерть 2 1,4 3 2,3 

Аналіз віддалених наслідків НП також не виявив достовірної різниці у 

показниках смертності протягом 30 місяців спостереження: в ОГ померла 31 
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особа (21,7%) у КГ – 23 (17,8%), р=0,427. Враховуючи те, що основною 

причиною смерті в обох групах була серцево-судинна недостатність (Рис. 4.7), 

яка у 6 (19,3%) пацієнтів ОГ супроводжувала розвиток важкої легеневої 

недостатності на тлі ХОЗЛ, саме декомпенсацію серцево-судинних захворювань 

можна вважати провідним фактором ризику негативного наслідку у віддаленому 

періоді після перенесеної НП, що відповідає даним багатьох дослідників [22, 30, 

31]. 

 

Рис.4.7. Структура причин смерті пацієнтів, що перенесли 

негоспітальну пневмонію протягом 30 місяців спостереження після 

захворювання, %.  

Інгаляційні кортикостероїди (ІКС) є препаратами, які рекомендовані для 

базисної терапії БА та ХОЗЛ. 

Однак, починаючи з перших років їх тривалого застосування пацієнтами в 

рамках дослідження TORCH було виявлено збільшення захворюваності на НП 

[323]. Детальний аналіз результатів дослідження виявив, що факторами ризику 

НП у цих пацієнтів були вік від 55 років та старше, показник ОФВ1 менше 50%, 

загострення ХОЗЛ протягом року перед вступом у дослідження, високий бал 

задишки за шкалою мМRC, низький показник індексу маси тіла. 

Інші науковці, вивчаючи ризики виникнення НП, особливості клінічного 

перебігу та її наслідки у даного контингенту хворих не встановили статистично 

значимої різниці у осіб, які отримували та не отримували ІКС [52]. 
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Cуперечливі дані щодо ризику НП у хворих ХОЗЛ, які лікуються ІКС, були 

отримані в багатьох інших дослідженнях [53-56]. Є відомості, що тільки високі 

дози флютиказону, більше 1000 мкг на добу вдвічі збільшують ризик НП, яка 

потребує госпіталізації [329]. Застосування будесоніду протягом року не 

збільшувало ризику НП у хворих з ХОЗЛ [330]. 

У хворих на БА застосування ІКС не асоціювалось зі збільшенням ризику 

виникнення НП [333]. 

Відомості щодо клінічних особливостей НП у разі застосування ІКС як 

хворими БА, так и ХОЗЛ дуже обмежені тому для виявлення особливостей 

клінічного перебігу НП у пацієнтів із ХОЗЛ та БА, які приймають ІКС, група з 

143 пацієнтів з хронічним захворювання органів дихання була поділена на 2 

частини відпоівдно до базисного застосування ІКС (табл.4.7). 

Таблиця 4.7 

Застосування інгаляційних кортикостероїдів для базисного лікування 

хронічних захворювань органів дихання. 

Захворювання Приймали ІКС 

(n=44) 

Не приймали ІКС 

(n=99) 

Абс % Абс % 

Бронхіальна астма ІІ ст. (n=4) 3 75,0 1 25,0 

Бронхіальна астма ІІІ ст. (n=11) 8 72,7 3 27,3 

Бронхіальна астма ІV ст. (n=6) 5 83,3 1 16,4 

ХОЗЛ I ст. (n=14) 1 7,1 13 92,9 

ХОЗЛ II ст. (n=50) 6 12 44 88,0 

ХОЗЛ III ст. (n=54) 19 35,2 35 64,8 

ХОЗЛ IV ст. (n=4) 2 50 2 50 

 

Більш ніж три чверті пацієнтів із БА та менше третини хворих із ХОЗЛ 

отримували ІКС протягом 6 місяців та більше до вступу у дослідження для 

базисної терапії. 

Аналіз анамнестичних даних, суб’єктивних, об’єктивних ознак НП, 

результатів інструментальних та лабораторних досліджень не виявив будь-яких 

статистично значимих відмінностей у пацієнтів, які отримували ІКС та у тих, що 

їх не приймали (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Ознаки негоспітальної пневмонії у осіб із хронічними захворюваннями 

органів дихання відповідно до прийому ІКС 

Показник Група без ІКС 

(n=99) 

Група з ІКС 

(n=44) 

P 

Абс % Абс % 

Сухий кашель 

Вологий кашель 

38 

59 

38,4 

59,6 

13 

31 

25,9 

70,5 

0,345 

 

Задишка 67 67,6 33 75,0 0,662 

Біль в грудній клітці 7 7,1 7 15,9 0,260 

Лихоманка 27 27,3 9 20,5 0,479 

Початок з ГРВІ 56 56,6 29 65,9 0,294 

Невідкладна госпіталізація у ВРІТ 11 11,1 5 11,4 0,965 

Аускультативно 

Свистячі хрипи 

Вологі хрипи 

Крепітація 

 

16 

53 

28 

 

16,2 

53,5 

28,3 

 

13 

19 

11 

 

29,5 

43,2 

25,0 

 

0,325 

Локалізація 

Права легеня 

Ліва легеня 

Двобічна 

 

53 

22 

24 

 

53,5 

22,2 

24,2 

 

26 

5 

13 

 

59,1 

11,4 

29,5 

 

0,301 

Ексудативний плеврит 14 14,1 8 18,2 0,537 

Рентгенологічно інфільтрація 

Перибронхіальна 

Сегментарна 

Часткова 

 

51 

20 

28 

 

51,5 

20,2 

28,3 

 

21 

10 

13 

 

47,7 

22,7 

29,5 

 

0,906 

Лейкоцитоз 26 26,3 15 34,1 0,507 

Сатурація О2 менше 90% 16 16,2 9 20,5 0,533 

Вентиляційна недостатність 

Рестриктивний тип 

Обструктивний тип 

Змішаний тип 

 

34 

20 

25 

 

34,4 

20,1 

25,3 

 

10 

14 

17 

 

22,7 

31,8 

38,6 

 

0,298 

 

Легенева недостатність 

Легка 

Середньої важкості 

Важка 

 

16 

66 

17 

 

16,2 

66,7 

17,2 

 

4 

31 

9 

 

9,1 

70,5 

20,5 

 

0,513 

CRB-65 ≥1 бал 59 59,6 26 59,1 0,816 

Середній бал PSI 77,51±26,84 71,93±27,45 0,257 

Тривалість госпіталізації, дні  12,12±4,45 13,50±4,67 0,095 

 

Основними скаргами були сухий або вологий кашель, задишка. Лихоманка 

виникала у чверті пацієнтів, біль у грудній клітці спостерігався рідко. 
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Більш ніж у половини пацієнтів захворювання починалось з ознак вірусної 

інфекції верхніх дихальних шляхів. Кожен десятий пацієнт потребував 

госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. 

При об’єктивному обстеженні виявляли ознаки обструктивного синдрому, 

який поєднувався з синдромом ущільнення. Накопичення рідини у плевральній 

порожнині визначалось у кожного шостого - сьомого хворого. 

В більшості випадків НП локалізувалась у правій легені або була двобічною 

з виявленням рентгенологічно переважно перибронхіальної інфільтрації. 

Лейкоцитоз спостерігався майже у третини пацієнтів. В більшості пацієнтів 

розвивались вентиляційна недостатність за замішаним типом та легенева 

недостатність середньої важкості. 

Розрахунок ризику несприятливого наслідку за шкалою CRB-65 показав, 

що більш ніж третина госпіталізованих пацієнтів могла б лікуватися вдома, 

маючи дуже низький ризик. Однак середній бал за шкалою PSI відповідав 3 

класу, що підтверджує обгунтованість госпіталізації цих хворих та кращу 

відповідність цієї шкали для оцінки пацієнтів із НП на тлі хронічних захворювань 

органів дихання. 

Спостереження за перебігом НП протягом лікування у відділенні не 

виявило вірогідних відмінностей у групах (рис.4.8). Позитивна динаміка 

спостерігалась майже у двох третин пацієнтів на 3-тю добу і практично у всіх 

пацієнтів на 7-му добу від початку лікування. Хоча негативна динаміка НП на 3-й 

день лікування частіше спостерігалась у тих, хто не отримував ІКС, достовірної 

різниці не встановлено (р=0,547). 

Статистично значимої різниці у тривалості госпіталізаціїї виявлено не було. 
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Рис.4.8. Динаміка стану пацієнтів, що приймали та не приймали ІКС 

протягом лікування у стаціонарі, %; р=0,547. 

 

Оцінка ранніх наслідків НП на момент виписки зі стаціонару також не 

виявила достовірної різниці у групах (табл. 4.9). Більшість пацієнтів одужали. 

 

Таблиця 4.9 

Ранні наслідки негоспітальної пневмонії у пацієнтів із хронічними 

захворюваннями органів дихання відповідно до прийому ІКС 

Наслідок НП Група без ІКС 

(n=99) 

Група з ІКС 

(n=44) 

Р 

Абс % абс % 

Одужання 59 59,6 27 61,4 0,920 

Покращення 35 35,4 14 31,8 

Переведення у торакальне відділення 4 4,0 2 4,5 

Смерть 1 1,0 1 2,3 

 

Показники летальності від НП були вищими у тих, хто не приймав ІКС, але 

достовірної різниці виявлено не було. 
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Аналіз віддалених наслідків НП також не виявив статистично значимої 

різниці у показниках смертності протягом 30 місяців спостереження: серед тих, 

хто приймав ІКС, померло 9 осіб (20,5%), серед тих, хто не отримував ІКС - 22 

(22,2%), р=0,813. Подібні дані отримані у мета-аналізі 13 досліджень [216]. 

Основною причиною смерті в обох групах були серцево-судинні події (16 

(16,2%) без ІКС та 4 (9,1%) при прийомі ІКС, р=0,33), що підтверджує значимість 

декомпенсації серцево-судинних захворювань у розвитку негативного наслідку 

протягом віддаленого періоду після перенесеної НП і відповідає даним інших 

дослідників [22, 31]. 

Таким чином, хронічні захворювання органів дихання у пацієнтів з НП 

модифікують клінічну картину, зменшуючи прояви синдрому ущільнення 

легеневої тканини, маніфестуючи ознаками бронхіальної обструкції та легеневої 

недостатності. 

Наявність БА та ХОЗЛ у хворого суттєво не впливають на динаміку 

перебігу НП, під впливом лікування, не погіршують ранні та відділенні наслідки 

захворювання. 

Тривале застосування ІКС для базисної терапії ХОЗЛ та БА не впливає на 

клінічну картину, динаміку перебігу НП, не модифікує ранні та відділенні 

наслідки захворювання. 

 

4.3. Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у осіб із 

хронічними захворюваннями органів травлення 

 

Найбільш поширені захворювання органів шлунково-кишкового тракту 

суттєво впливають на якість життя хворих, однак відомості щодо їх впливу на 

виникнення та перебіг НП обмежені. Захворювання стравоходу, що спричиняють 

порушення ковтання та рефлюкс, особливо у людей похилого віку, розглядаються 

як фактори ризику аспіраційної НП [19, 366]. 

Порушення функції печінки, які можуть бути спричинені хронічним 

гепатитом або цирозом, є одним із несприятливих для прогнозу пацієнта факторів 
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та враховуються у шкалі PSI для визначення класу ризику смерті та місця 

лікування хворого [2]. 

Оцінку особливостей розвитку та клінічного перебігу НП у осіб з 

хронічним захворюваннями органів травлення проведенно шляхом порівняння 

симптомів та динамічних змін НП у 77 пацієнтів з хронічною патологією 

шлунково-кишкового тракту (ГШКТ) та 74 хворих контрольної групи (КГ) без 

зазначених хронічних захворювань, які були співствні за віком та статтю (табл. 

4.10). 

Таблиця 4.10 

Характеристика груп пацієнтів із негоспітальною пневмонією відповідно до 

наявності захворювань шлунково-кишкового тракту 

Показник ГШКТ (n=77) КГ(n=74) P 

Абс % абс % 

Чоловіки 38 49,4 37 50,0 0,936 

Жінки 39 50,6 37 50,0 

Середній вік 57,4±17,9 57,6±17,4 0,957 

Хронічні супутні захворювання 

Захворювання серцево-судинної 

системи 

Гіпертонічна хвороба 

Інфаркт міокарду в анамнезі 

Інсульт в анамнезі 

ІХС 

Фібриляція передсердь 

Серцева недостатність 

59 

 

46 

1 

3 

44 

9 

48 

76,6 

 

59,7 

1,3 

3,9 

57,1 

11,7 

62,3 

52 

 

39 

1 

2 

39 

11 

42 

70,3 

 

52,7 

1,4 

2,8 

52,7 

14,9 

56,8 

0,622 

 

0,564 

0,701 

0,125 

0,602 

0,237 

0,485 

Захворювання органів дихання  

Бронхіальна астма 

ХОЗЛ 

29 

1 

28 

37,7 

1,3 

36,4 

24 

3 

21 

32,5 

4,1 

28,4 

0,413 

Хронічна хвороба нирок 22 28,6 2 2,7 <0,001 

Ожиріння 12 15,6 21 28,4 0,079 

Цукровий діабет 5 6,5 5 6,8 1,000 

Захворювання нервової системи 5 6,5 7 9,5 0,194 

Злоякісні нововутворення 2 2,6 3 4,2 0,481 

Хронічні захворювання з враженням 

двох та більше систем органів 

60 77,9 29 39,2 0,012 
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Аналіз хронічних супутніх захворювань з ураженням інших систем органів 

підтвердив, що найчастіше визначались серцево-судинні захворювання у хворих 

обох груп без статистично значимої різниці, які більш ніж у половини пацієнтів 

супроводжувались серцевою недостатністю. 

У третини пацієнтів були також наявні захворювання органів дихання, 

переважно ХОЗЛ. 

Хронічна хвороба нирок достовірно частіше спостерігалась у ГШКТ ніж у 

КГ (ВШ=14,4; 95%ДІ 3,25-63,86). 

Ожиріння частіше визначалось у КГ, однак різниця була статистично не 

значимою. Враження інших органів та систем було наявне у незначної кількості 

пацієнтів обох груп. 

Слід зазначити, що крім ураження органів травлення, три чверті пацієнтів 

ГШКТ мали хронічні захворювання інших систем органів, тоді як у КГ пацієнтів з 

хронічною патологією двох та більше систем було менше 40%. Можливо, це 

сприяло рішенню про госпіталізацію пацієнтів ГШКТ. 

Початок НП із респіраторної інфекції дихальних шляхів, амбулаторне 

лікування до госпіталізації, спостерігались достовірно частіше у пацієнтів із КГ в 

порівнянні з ГШКТ (Табл.4.11). 

Таблиця 4.11 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією з наявністю та 

відсутністю хронічних захворювань органів травлення 

Показник ГШКТ (n=77) КГ (n=74) p 

Абс % Абс % 

Початок з ГРВІ 49 63,6 58 78,4 0,046 

Амбулаторне лікування до 

госпіталізації 

36 46,8 48 64,9 0,025 

Невідкладна госпіталізація у ВРІТ 7 9,1 2 2,7 0,167 

CRB-65 0 балів 

CRB-65 1 бал 

CRB-65 2 бали 

CRB-65 3 бали 

44 

25 

7 

1 

57,1 

32,5 

9,1 

1,3 

42 

29 

3 

0 

56,8 

39,2 

4,1 

0 

0,617 

Середній бал PSI 67,5±30,7 62,5±26,4 0,290 

3 група НП 

4 група НП 

69 

8 

89,6 

10,4 

70 

4 

94,6 

5,4 

0,369 

Тривалість госпіталізації, дні  12,8±4,3 10,7±3,0 0,001 
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Розрахунок ризику смерті за шкалами CRB-65 та PSI також не виявив 

статистично значимої різниці. Більшість пацієнтів за шкалою CRB-65 набрали 0 

або 1 бал, що відповідає низькому ризику смерті і такі пацієнти могли б 

лікуватись амбулаторно. Вони були госпіталізовані через неефективність терапії 

на дому майже в половині випадків або через переоцінку важкості стану. 

Середній бал за шкалою PSI відповідав 2 класу, що підтверджує 

необгунтованість госпіталізації цих хворих. 

Аналіз суб’єктивних, об’єктивних та лабораторно-функціональних ознак 

НП виявив, що пацієнти з ГШКТ не мали достовірної різниці у розвитку 

симптомів НП в порівнянні з хворими КГ (Табл. 4.12). 

Провідною скаргою в обох групах був вологий або сухий кашель. Задишка 

визначалась у половини пацієнтів. Плевральний біль турбував 13 (16,9%) хворих 

ГШКТ та 8 (10,8%) пацієнтів КГ без статистично підтвердженої різниці. Тільки 

лихоманка достовірно частіше визначалась у пацієнтів ГШКТ, що свідчить про 

вираженішу запальну реакцію в цій групі (р=0,026). 

Фізикальні ознаки синдрому вогнищевого ущільнення легеневої тканини з 

локалізацією у правій легені визначались у більшості хворих обох груп. НП 

локалізувалась зліва у кожного четвертого пацієнта. Двобічне ураження 

спостерігалось у незначної кількості хворих. 

Рентгенологічно НП підтверджувалась наявністю в більшості випадків 

перибронхіальної або сегментарної інфільтрації, що свідчить про нетяжкий та 

непоширений запальний процес у легенях. 

Лейкоцитоз, як підтвердження системної запальної відповіді, визначався у 

незначної кількості осіб обох груп без статистично значимої різниці. Зсув 

лейкоцитарної формули вліво достовірно частіше спостерігався у пацієнтів 

ГШКТ, що підтверджує вираженішу запальну реакцію в цій групі пацієнтів 

(р=0,044). 

Порушення функції зовнішнього дихання з розвитком недостатності 

переважно за рестриктивним типом спостерігалось менш ніж у половини 
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пацієнтів обох груп. В поодиноких випадках визначались обструктивний та 

змішаний тип вентиляційної недостатності. 

Таблиця 4.12 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією на тлі хронічних 

захворювань органів травлення та без них 

Ознака ГШКТ (n=77) КГ (n=74) P 

Абс % абс % 

Сухий кашель 

Вологий кашель 

32 

42 

41,6 

54,5 

30 

38 

40,5 

51,4 

0,636 

Задишка 42 54,5 32 43,2 0,368 

Біль в грудній клітці 13 16,9 8 10,8 0,101 

Аускультативно 

Свистячі хрипи 

Вологі хрипи 

Крепітація 

 

10 

42 

21 

 

13,0 

54,5 

27,3 

 

7 

44 

17 

 

9,5 

59,5 

23,0 

 

0,720 

Локалізація 

Права легеня 

Ліва легеня 

Двобічна 

 

48 

21 

8 

 

62,3 

27,3 

10,4 

 

45 

19 

10 

 

60,8 

25,7 

13,5 

 

0,835 

Лихоманка 37 48,1 26 35,1 0,026 

Тахікардія 28 36,4 28 37,9 0,550 

Рентгенологічно інфільтрація 

Перибронхіальна 

Сегментарна 

Часткова 

 

43 

16 

18 

 

55,8 

20,8 

23,4 

 

36 

23 

15 

 

48,6 

31,1 

20,3 

 

0,352 

Лейкоцитоз 13 16,9 9 12,2 0,713 

Зсув лейкоцитарної формули 

вліво 

28 36,8 14 19,2 0,044 

Сатурація О2 менше 90% 9 11,7 6 8,1 0,462 

Вентиляційна недостатність 

Рестриктивний тип 

Обструктивний тип 

Змішаний тип 

 

31 

6 

8 

 

40,3 

7,8 

10,4 

 

33 

10 

9 

 

44,7 

13,6 

12,2 

 

0,473 

Легенева недостатність 

Легка 

Середньої важкості 

Важка 

 

28 

40 

8 

 

36,4 

51,9 

10,4 

 

29 

38 

6 

 

39,2 

51,4 

8,1 

 

0,961 

Ексудативний плеврит 15 19,5 13 17,6 0,180 

Фібринозний плеврит 14 18,2 3 4,1 0,004 
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У половини пацієнтів обох груп НП супроводжувалась легеневою 

недостатністю середньої важкості. У третини хворих визначався її легкий ступінь. 

У незначної кількості пацієнтів спостерігалаь важка легенева недостатність. 

Ексудативний плеврит ускладнював перебіг НП у 15(19,5%) пацієнтів із 

ГШКТ та у 13(17, 6%) хворих КГ без статистично значимої різниці. Фібринозний 

плеврит достовірно частіше розвивався у ГШКТ. 

Спостереження за перебігом НП протягом лікування у відділенні не 

виявило достовірних відмінностей у групах (рис.4.9).  

 

 

Рис.4.9. Порівняння динаміки змін стану пацієнтів НП із хронічними 

захворюваннями органів травлення та без них протягом лікування у 

стаціонарі, % (p=0,391). 

 

Позитивна динаміка спостерігалась у більшості пацієнтів на 3-й день і 

практично у всіх пацієнтів на 7-й день від початку лікування. Негативна динаміка 

в процесі лікування у стаціонарі була наявна у незначної кількості пацієнтів обох 

груп. 

Тривалість госпіталізації була статистично значимо довшою у ГШКТ 

12,8±4,3 днів проти 10,7±3,0 днів у КГ (р=0,001). 
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Оцінка ранніх наслідків НП на момент виписки зі стаціонару не виявила 

достовірної різниці у групах (Табл. 4.13). Більшість пацієнтів обох груп були 

виписані зі стаціонару з одужанням. Амбулаторного доліковування потребувала 

третина хворих у кожній групі. 

Ускладнення НП, такі як абсцес, пневмоторакс, осумкований ексудативний 

плеврит, емпієма плеври, що вимагали переведення до хірургічного відділення 

виникли у кількох пацієнтів обох груп. Протягом лікування у стаціонарі помер 

лише один хворий із КГ, що може бути наслідком переоцінки важкості пацієнтів 

НП на тлі хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту та госпіталізації 

осіб з нетяжким перебігом НП. 

Таблиця 4.13 

Ранні наслідки негоспітальної пневмонії у пацієнтів із негоспітальною 

пневмонією на тлі хронічних захворювань органів травлення та без них 

Наслідок НП ГШКТ (n=77) КГ (n=74) Р 

Абс % Абс % 

Одужання 48 62,3 48 64,9 0,735 

Покращення 25 32,5 22 29,7 

Переведення у торакальне відділення 4 5,2 3 4,1 

Смерть 0 0 1 1,4 

 

Аналіз віддалених наслідків НП також не виявив достовірної різниці у 

показниках смертності протягом 30 місяців спостереження: в ГШКТ померли 14 

осіб (18,2%) у КГ – 6 (8,1%), р=0,068. 

Основною причиною смерті в обох групах була серцево-судинна 

недостатність (Рис. 4.10).  

Подібна ситуація спостерігалась і при оцінці віддалених наслідків НП у 

пацієнтів із супутніми хронічними захворюваннями органів кровообігу та 

дихання. Отримані данні підтверджують, що після перенесеної НП погіршується 

перебіг саме серцево-судинних захворювань, що збільшує ризик смерті пацієнтів 

[22, 30, 31]. 
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Рис.4.10. Структура причин смерті пацієнтів, що перенесли 

негоспітальну пневмонію на тлі хронічних захворювань органів травлення 

та без них, протягом 30 місяців спостереження після захворювання, %. 

(р=0,200). 

 

Таким чином, НП у осіб із хронічними захворюваннями шлунково-

кишкового тракту рідше виникає після ГРВІ, в більшості випадків має нетяжкий 

перебіг із більш вираженими ознаками синдрому системного запалення. 

Завдяки частішому поєднанню хронічних захворювань органів травлення з 

хронічною патологією інших систем відбувається переоцінка важкості стану 

хворого, що призводить до необгрунтованої госпіталізації та подовження 

перебування хворого у стаціонарі. 

Наявність хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту не 

впливають на динаміку симптомів НП протягом перебування у стаціонарі, 

ефективність лікування, ранні та віддаленні наслідки НП. 

 

4.4. Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у осіб із 

цукровим діабетом 

 

Цукровий діабет (ЦД) різного ступеня важкості та контролю є одним із 

найбільш значимих модифікуючих факторів НП. Це стосується як етіологічних 

чинників – НП у таких пацієнтів частіше спричиняється стійкими до антибіотиків 

S.aureus, Enterobacteriacea spp., Proteus spp., так і перебігу захворювання, який в 
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переважній більшості має важкий, ускладнений характер, може призвести до 

летального наслідку [2, 26, 27]. 

Для виявлення особливості перебігу НП у хворих ЦД проведенно 

порівняння ознак та динамічних змін гострого захворювання в групі пацієнтів із 

ЦД (ГЦД) та контрольній групі (КГ) без цього захворювання яка відповідала за 

віком та статтю ГЦД (табл.4.14). 

Таблиця 4.14 

Характеристика груп пацієнтів із негоспітальною пневмонією відповідно до 

наявності супутнього цукрового діабету 

Показник ГЦД (n=40) КГ 

(n=40) 

P 

абс % абс % 

Чоловіки 17 42,5 17 42,5 1,0 

Жінки 23 57,5 23 57,5 

Середній вік 65,18±11,39 65,48±11,91 0,909 

Хронічні супутні захворювання 

Захворювання серцево-судинної 

системи 

Гіпертонічна хвороба 

Інфаркт міокарду в анамнезі 

Інсульт в анамнезі 

ІХС 

Фібриляція передсердь 

Серцева недостатність 

40 

 

33 

4 

5 

35 

3 

33 

100 

 

82,5 

10,0 

12,5 

87,5 

7,5 

82,5 

37 

 

27 

4 

1 

32 

8 

27 

92,5 

 

67,5 

10,0 

2,5 

80,0 

20,0 

67,5 

0,406 

Захворювання органів дихання  

Бронхіальна астма 

ХОЗЛ 

16 

3 

13 

40,0 

7,5 

32,5 

21 

2 

19 

52,5 

5,0 

47,5 

0,207 

Захворювання органів травлення 5 12,5 11 27,5 0,094 

Хронічна хвороба нирок 6 15,0 6 15,0 1,000 

Захворювання нервової системи 6 15,0 1 2,5 0,394 

Злоякісні нововутворення 0 0 2 5,0 0,359 

 

ЦД 2 типу визначався у всіх 40 пацієнтів ГЦД: легкого перебігу – 15 

(37,5%) осіб, середньої важкості – 18 (45,0%), важкий – 7 (17,5%) пацієнтів. Хворі 

з легким перебігом ЦД контролювали захворювання лише дотриманням дієти. У 

разі ЦД середньої важкості для базисного лікування ЦД застосовували 

таблетовані гіпоглікемічні препарати: метформін (10), гліклазід (9), глібенкламід 
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(3), гликвідон (1), глімепірид (1). Інсулін отримували всі пацієнти з важким 

перебігом ЦД. 

За наявністю супутньої патології, не зважаючи на дещо різну частоту 

хронічних захворювань в ГЦД та КГ, пацієнти статистично значимо не 

вдрізнялись. 

В більшості пацієнтів обох груп найпоширенішими були захворювання 

серцево-судинної системи, серед яких домінувало поєднання гіпертонічної 

хвороби та ІХС. Гпіртонічна хвороба, перенесені епізоди гострого порушення 

мозкового кровообігу та ознаки серцевої недостатності частіше спостерігались в 

ГЦД, тоді як фібриляція передсердь частіше визначалась в КГ. 

Аналіз стану контрольованості хронічних захворювань органів кровообігу 

виявив, що статистично достовірно більше пацієнтів ГЦД - 37 (87,5%) осіб проти 

27 (67,5%) КГ, мали неконтрольовані захворювання, які були ускладнені 

декомпенсацією серцевої недостатності у 22 (55,0%) в ГЦД проти 16 (40,0%) 

хворих у КГ (р=0,04). 

Захворювання органів дихання виявлялись більш ніж у половини хворих КГ 

та у 16 (40%)пацієнтів ГЦД. Домінувало середцих захворювань ХОЗЛ. 

Статистично достовірної різниці у поширенні цих захворювань в групах, що 

аналізувались не виявлено. 

Незначною була частота хронічних захворювань із враженням інших 

систем органів. Вона також статистично значимо не відрізнялась у ГЦД та КГ. 

Незважаючи на частіший початок НП із респіраторної інфекції дихальних 

шляхів в ГЦД та частішу невідкладну госпіталізацію у ВРІТ, статичтично 

достовірної різниці з КГ виявлено не було. На амбулаторному лікування до 

госпіталізації знаходилась третина пацієнтів обох груп (Табл.4.15). 

Розрахунок ризику смерті за шкалами CRB-65 та PSI також не виявив 

статистично значимої різниці. Переважна більшість пацієнтів обох груп за 

шкалою CRB-65 набрали 0 або 1 бал, що відповідає низькому ризику смерті і такі 

пацієнти могли б лікуватись амбулаторно. Однак пацієнти були госпіталізовані 
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через неефектиність амбулаторного лікування або декомпенсацію серцевої 

недостатності чи загострення хронічних захворювань органів дихання [2]. 

Таблиця 4.15 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією з наявністю та 

відсутністю цукрового діабету 

Показник ГЦД(n=40) КГ (n=40) P 

Абс % Абс % 

Початок з ГРВІ 26 65,0 21 52,5 0,256 

Амбулаторне лікування до 

госпіталізації 

15 37,5 15 37,5 1,000 

Невідкладна госпіталізація у ВРІТ 7 17,5 5 12,5 0,531 

CRB-65 0 балів 

CRB-65 1 бал 

CRB-65 2 бали 

CRB-65 3 бали 

15 

19 

4 

2 

37,5 

47,5 

10,0 

5,0 

15 

21 

4 

0 

37,5 

52,5 

10,0 

0 

0,552 

Середній бал PSI 80,8±28,6 78,0±30,6 0,671 

3 група НП 

4 група НП 

32 

8 

80,0 

20,0 

33 

7 

82,5 

17,5 

0,775 

Тривалість госпіталізації, дні  13,0±5,1 12,4±3,5 0,510 

 

Середній бал за шкалою PSI відповідав 3 класу, що підтверджує 

обгунтованість госпіталізації цих хворих у загально терапевтичне відділення та 

доцільність використання цієї шкали під час вибору місця лікування пацієнта з 

НП. 

Аналіз суб’єктивних ознак НП виявив, що пацієнти з ЦД статистично 

достовірно частіше скаржились на біль в грудній клітці (ВШ=11,32, 95% ДІ 1,36-

94,25), тоді як кашель, задишка спостерігались з однаковою частотою в обох 

групах (Табл. 4.16). 

При об’єктивному обстеженні у хворих ГЦД частіше ніж у КГ виявляли 

крепітацію та лихоманку, хоча різниця не була статистично значимою. Інші 

ознаки НП були однаковими в обох групах. 

У більшості пацієнтів ГЦД та КГ запальна інфільтрація локалізувалась у 

правій легені. Частота ураження лівої легені або обох легень була однаковою в 

обох групах на рівні 20-25 % (р=0,786). 
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Таблиця 4.16 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією на тлі цукрового 

діабету та без нього 

Ознака ГЦД (n=40) КГ (n=40) P 

Абс % Абс % 

Сухий кашель 

Вологий кашель 

17 

22 

42,5 

55,0 

17 

21 

42,5 

52,5 

0,837 

Задишка 27 67,5 21 52,5 0,363 

Біль в грудній клітці 9 22,5 1 2,5 0,014 

Аускультативно 

Свистячі хрипи 

Вологі хрипи 

Крепітація 

 

4 

24 

12 

 

10,0 

60,0 

30,0 

 

4 

25 

9 

 

10,0 

62,5 

22,5 

 

0,485 

Локалізація 

Права легеня 

Ліва легеня 

Двобічна 

 

21 

9 

10 

 

52,2 

22,5 

25,0 

 

24 

8 

8 

 

60,0 

20,0 

20,0 

 

0,786 

Лихоманка 22 55,0 15 37,5 0,346 

Тахікардія 21 52,5 20 50,0 0,178 

Рентгенологічно інфільтрація 

Перибронхіальна 

Сегментарна 

Часткова 

 

13 

13 

14 

 

32,5 

32,5 

35,0 

 

21 

8 

11 

 

52,5 

20,0 

27,5 

 

0,180 

Лейкоцитоз 17 42,5 10 25,0 0,238 

Зсув лейкоцитарної формули 

вліво 

25 62,5 12 30,0 0,009 

Середня сатурація О2, %  92,6±4,2 94,8±4,2 0,021 

Вентиляційна недостатність 

Рестриктивний тип 

Обструктивний тип 

Змішаний тип 

 

22 

1 

10 

 

55,0 

2,5 

25,0 

 

16 

7 

5 

 

35,0 

17,5 

12,5 

 

0,249 

Легенева недостатність 

Легка 

Середньої важкості 

Важка 

 

6 

26 

8 

 

15,0 

65,0 

20,0 

 

17 

14 

7 

 

42,5 

35,0 

17,5 

 

0,012 

Ексудативний плеврит 7 17,5 8 20,0 0,775 

Фібринозний плеврит 5 12,5 5 12,5 1,000 

Набряк легень 2 5,0 1 2,5 0,487 

Абсцес легень 1 2,5 0 0 0,561 

 

Перибронхіальна інфільтрація визначалась більш ніж у половини пацієнтів 

КГ, тоді як у ГЦД подібне ураження спостерігалось у третини хворих. 

Сегментарна та часткова інфільтрація частіше виявлялась у ГЦД однак 
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статистично достовірної різниці у поширенні запальної інфільтрації за даними 

рентгенологічного обстеження виявлено не було (р=0,180). 

Системна запальна реакція була значнішою в ГЦД, що підтверджується 

частішим розвитком лейкоцитозу без статистичної достовірності та вдічі 

частішим визначенням зсуву лейкоцитарної формули вліво, що підтверджено 

статистичною значимістю (ВШ=3,89; 95% ДІ 1,53-9,87, р=0,009). 

Порушення функції зовнішнього дихання проявлялось розвитком 

недостатності за рестриктивним або змішаним типом в ГЦД та рестриктивним 

або обструктивним типом в КГ без статистичної достовірності різниці. 

У пацієнтів ГЦД статистично значимо нижчим був середній рівень 

оксигенації крові (92,6±4,2 % проти 94,8±4,2 % в КГ, р=0,021), що достовірно 

призводило до розвитку переважно середньої та важкої легеневої недостатності в 

порівнянні з КГ (ВШ=5,13, 95% ДІ 1,76-14,90, р=0,012). 

Ускладнення НП розвинулись у 19 (47,5%) хворих ГЦД та у 15 (37,5%) 

пацієнтів КГ без статистично значимої різниці (р=0,533). Ексудативний плеврит 

спостерігався у 7 (17,5%) пацієнтів ГЦД та у 8 (20,0%) КГ. Фібринозний плеврит 

визначався у 5 (12,5%) хворих кожної групи. В поодиноких випадках виник 

набряк легень, який став причиною смерті пацієнтів в обох групах. Абсцес 

легенів розвинувся лише у 1 (2,7%) пацієнта ГЦД, що стало підставою для його 

переведення у торакальне відділення. 

Спостереження за перебігом НП протягом лікування у відділенні не 

виявило вірогідних відмінностей у групах (рис.4.11).  
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Рис.4.11. Порівняння змін стану пацієнтів із НП на тлі цукрового діабету 

та без нього протягом лікування у стаціонарі, %, (p=0,952). 

 

Позитивна динаміка спостерігалась майже у двох третин пацієнтів на 3-тю 

добу і практично у всіх пацієнтів на 7-му добу від початку лікування. 

Розвиток НП негативно вплинув на перебіг ЦД. Ознаки декомпенсації ЦД у 

легкому ступені спостерігались у 16 (40,0%) осіб, помірному – у 13 (32,5%). 

Кетоацидоз та діабетична кома розвинулись у 3 (7,5%) хворих. 

Оцінка ранніх наслідків НП на момент виписки зі стаціонару не виявила 

достовірної різниці у групах (Табл. 4.17). 

Більшість пацієнтів обох груп одужали або були виписані з покращенням 

стану, яке потребувало амбулаторного доліковуваня. Серед пацієнтів ГЦД було 

більше осіб, які потребували доліковування, ніж у КГ. Осіб, що одужали було 

більше в КГ ніж у ГЦД, але статистично достовірної різниці встановлено не було. 
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Таблиця 4.17 

Ранні наслідки негоспітальної пневмонії у пацієнтів із негоспітальною 

пневмонією на тлі цукрового діабету та без нього 

Наслідок НП ГЦД (n=40) КГ (n=40) Р 

Абс % Абс % 

Одужання 20 50,0 27 67,5 0,414 

Покращення 17 42,5 10 25,0 

Переведення у торакальне відділення 1 2,5 1 2,5 

Смерть 2 5,0 2 5,0 

 

Ускладнення НП, що потребували переведення до хірургічного відділення 

виникли у одного хворого ГЦД та одного хворого КГ. Показники летальності в 

умовах стаціонару були на рівні 5% в обох групах. 

Середня тривалість лікування у стаціонарі була дещо довшою у ГЦД 

13,0±5,1 днів проти 12,3±3,5 дні в КГ, однак різниця була не достовірною 

(р=0,510). 

Аналіз віддалених наслідків НП показав, що протягом 30 місяців 

спостереження в ГЦД померло 9 (22,5%) пацієнтів у КГ – 13 (32,5%), однак 

достовірної різниці у показниках смертності немає (р=0,317). 

Основною причиною смерті в обох групах була серцево-судинна 

недостатність (Рис. 4.12). отож, декомпенсацію серцево-судинних захворювань 

слід вважати провідним фактором ризику негативного наслідку у віддаленому 

періоді після перенесеної НП, не залежно від того чи наявний у пацієнта ЦД чи 

ні, що відповідає даним багатьох дослідників [22, 30, 31]. 

Таким чином, особливості НП у хворих із ЦД полягають у тому, що частіше 

виникає біль в грудній клітці (ВШ=11,32, 95% ДІ 1,36-94,25), лейкоцитоз із сувом 

лейкоцитарної формули вліво (ВШ=3,89, 95%ДІ 1,53-9,87), важка та 

середньоважка легенева недостатність (ВШ=5,13, 95%ДІ 1,76-14,90). 

НП призводить до різного ступеня декомпенсації ЦД у 80,0% пацієнтів, 

супроводжується декомпенсаціїєю серцевої недостатності у 55,0% хворих, що 

зумовлює важкість стану і потребу у госпіталізації. 
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Рис.4.12. Структура причин смерті пацієнтів із цукровим діабетом та 

без нього, що перенесли негоспітальну пневмонію протягом 30 місяців 

спостереження після захворювання, %. 

 

Негативні віддалені наслідки НП у хворих із ЦД або без нього зумовлені 

прогресуванням хронічної серцево-судиннї недостатності. 

 

4.5. Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у осіб із 

ожирінням 

 

Ожиріння є одним із найпоширеніших хронічних захворювань, що має 

пандемічний характер [243]. Наявність зайвої ваги та ожиріння асоціюється з 

розвитком та несприятливим перебігом ЦД 2 типу, серцево-судинних 

захворювань, неалкогольної жирової дистрофії печінки, синдрому нічного апное, 

гастроезофагальної рефлюксної хвороби та ін.[367]. Ожиріння вважається одним 

із факторів ризику негоспітальної пневмонії, грипу, особливо спричиненого 
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вірусом H1N1 [240, 368]. Це пов’язують із впливом захворювання на імуну 

відповідь організму, порушенням функції зовнішнього дихання та ускладненим 

газообміном у легенях [369, 370]. 

Однак останнім часом ряд дослідників описують так званий «пародокс 

ожиріння» – кращі ранні та пізні наслідки НП у цієї групи пацієнтів не зважаючи 

на важкість НП [243, 245, 256, 257]. Цей феномен пояснюють імунологічною 

активністю жирової тканини, яка продукує адіпокіни, зокрема лептин, що має 

прозапальні та протизапальні ефекти, які спияють покращенню фагоцитозу, 

формуванню адекватної імунологічної відповіді на інфекцію, скорішому 

очищенню легень від патогених бактерій та зменшенню бактеріемії [247, 250]. 

Для виявлення особливості перебігу та оцінки наслідків НП у пацієнтів з 

ожирінням проведенно дослідження за методикою «випадок-контроль» групи 

хворих з ожирінням (ГХО) та співствній із нею за віком та статтю контрольній 

групі (КГ) осіб, які не мали клінічно значимої зайвої ваги (табл.4.18). 

Всі пацієнти ГХО достовірно частіше мали хронічні захворювання з 

ураженням двох та більше систем органів, тоді як у КГ таких хворих було 

близько 40%, що підтверджує полімобідність, яка ідукується надмірною масою 

тіла. 

В більшості пацієнтів обох груп найпоширенішими були захворювання 

серцево-судинної системи, але статистично значимо частіше вони визначались 

саме в ГХО. Неконтрольована гіпертонічна хвороба, ІХС та декомпенсована 

серцева недостатність виявлялись у більшості осіб ГХО та достовірно рідше у 

хворих КГ. Перенесені епізоди гострого порушення мозкового кровообігу, 

інфаркт міокарду в анамнезі та фібриляція передсердь відмічались однаково часто 

в обох групах. 

Захворювання органів дихання частіше спостерігались у ГХО ніж у хворих 

КГ. Провідним захворюванням було ХОЗЛ. Статистично достовірної різниці у 

поширенні цих захворювань в групах, що аналізувались не виявлено. 
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Достовірно частіше в ГХО виявлявся ЦД – у 19 (16,4%) осіб проти 8 (6,9%), 

р<0,001, що можна пояснити патогенетичним зв’язком цього захворювання та 

ожиріння [257]. 

Захворювання органів травлення визначались у кожного шостого пацієнта 

КГ та у кожного десятого ГХО, без статистично значимої різниці. 

Таблиця 4.18 

Характеристика груп пацієнтів із негоспітальною пневмонією відповідно до 

наявності ожиріння 

Показник ГХО (n=116) КГ 

(n=116) 

P 

абс % абс % 

Чоловіки 51 44,0 51 44,0 1,0 

Жінки 65 56,0 65 56,0 

Середній вік 55,2±14,7 54,9±14,4 0,854 

Хронічні супутні захворювання 

Захворювання серцево-судинної 

системи 

Гіпертонічна хвороба 

Інфаркт міокарду в анамнезі 

Інсульт в анамнезі 

ІХС 

Фібриляція передсердь 

Серцева недостатність 

97 

 

81 

3 

3 

68 

9 

73 

83,6 

 

69,8 

2,6 

2,6 

58,6 

7,8 

62,9 

74 

 

70 

2 

3 

58 

7 

59 

63,8 

 

60,3 

1,7 

2,6 

50,0 

6,0 

50,9 

0,049 

Захворювання органів дихання  

Бронхіальна астма 

ХОЗЛ 

46 

8 

38 

39,5 

6,8 

32,7 

30 

5 

25 

25,8 

4,3 

21,5 

0,087 

Захворювання органів травлення 12 10,3 20 17,2 0,128 

Хронічна хвороба нирок 11 9,5 8 6,9 0,663 

Цукровий діабет 19 16,4 8 6,9 <0,001 

Захворювання нервової системи 5 4,3 7 6,0 0,362 

Злоякісні нововутворення 4 3,4 5 4,3 0,342 

Супутні захворювання двох та більше 

систем органів 

100 86,2 46 39,7 <0,001 

 

Незначною була частота хронічної хвороби нирок, злоякісних новоутворень 

та хронічних захворювань нервової системи. Статистично значимої різниці у цих 

показниках між групами виявлено не було. 
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У переважної більшості пацієнтів обох груп НП починалась з ГРВІ без 

статистично значимої різниці. На амбулаторному лікування до госпіталізації 

знаходилось дві третини пацієнтів КГ та достовірно менше половини ГХО, 

р=0,034 (Табл.4.19). 

За показниками ризику смерті відповідно до шкали CRB-65 переважна 

більшість пацієнтів обох груп (більше 95%) набрали 0 або 1 бал, що відповідає 

низькому ризику і такі пацієнти могли б лікуватись амбулаторно. Однак вони 

були госпіталізовані через неефективність амбулаторного лікування, загострення 

чи декомпенсацію хронічних супутніх захворювань або переоцінку важкості 

стану. 

Таблиця 4.19 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією з наявністю та 

відсутністю ожиріння 

Показник ГХО (n=116) КГ (n=116) P 

Абс % Абс % 

Початок з ГРВІ 79 68,1 86 74,1 0,311 

Амбулаторне лікування до 

госпіталізації 

57 49,1 73 62,9 0,034 

Невідкладна госпіталізація у ВРІТ 5 4,3 5 4,3 1,000 

CRB-65 0 балів 

CRB-65 1 бал 

CRB-65 2 бали 

CRB-65 3 бали 

77 

34 

4 

1 

66,4 

29,3 

3,4 

0,9 

72 

41 

2 

1 

62,1 

35,3 

1,7 

0,9 

0,685 

Середній бал PSI 59,7±24,2 59,5±24,7 0,889 

3 група НП 

4 група НП 

111 

5 

95,7 

4,3 

108 

8 

93,1 

6,9 

0,392 

Тривалість госпіталізації, дні  12,3±3,7 11,7±2,9 0,137 

Середній бал за шкалою PSI відповідав 2 класу в обох групах, що 

підтверджує недоцільність госпіталізації цих хворих та переоцінку важкості їх 

стану. 

Оцінка суб’єктивних та об’єктивних ознак НП не виявила статистично 

достовірної різниці у групах хворих (Табл. 4.20). 

Провідною скаргою був кашель, як сухий, так і з виділенням харкотиння. 

Задишка відмічалась менш ніж у половини осіб ГХО та у третини пацієнтів КГ. 
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Майже у кожного десятого пацієнта обох груп спостерігався плевральний біль. 

Лихоманка та тахікардія визначались менш ніж у половини пацієнтів. 

Таблиця 4.20 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією на тлі ожиріння 

та без нього 

Ознака ГХО (n=116) КГ (n=116) P 

Абс % Абс % 

Сухий кашель 

Вологий кашель 

45 

71 

38,8 

61,2 

52 

60 

44,8 

51,7 

0,066 

Задишка 52 44,8 45 37,7 0,406 

Біль в грудній клітці 14 12,1 13 11,2 0,777 

Аускультативно 

Свистячі хрипи 

Вологі хрипи 

Крепітація 

 

13 

71 

26 

 

11,2 

61,2 

22,4 

 

14 

61 

33 

 

12,1 

52,6 

28,4 

 

0,591 

Локалізація 

Права легеня 

Ліва легеня 

Двобічна 

 

60 

31 

25 

 

51,7 

26,7 

21,6 

 

60 

43 

13 

 

51,7 

37,1 

11,2 

 

0,057 

Лихоманка 51 44,0 48 41,4 0,949 

Тахікардія 51 44,0 40 34,5 0,255 

Рентгенологічно інфільтрація 

Перибронхіальна 

Сегментарна 

Часткова 

 

52 

29 

35 

 

44,8 

25,0 

30,2 

 

61 

32 

23 

 

52,6 

27,6 

19,8 

 

0,188 

Лейкоцитоз 23 19,8 15 12,9 0,152 

Зсув лейкоцитарної формули 

вліво 

43 38,1 29 25,2 0,106 

Середня сатурація О2, %  95,0±3,1 95,0±3,8 1,000 

Вентиляційна недостатність 

Рестриктивний тип 

Обструктивний тип 

Змішаний тип 

 

46 

6 

17 

 

39,7 

5,2 

14,7 

 

43 

9 

14 

 

37,1 

7,7 

12,1 

 

0,857 

Легенева недостатність 

Легка 

Середньої важкості 

Важка 

 

44 

64 

6 

 

37,9 

55,2 

5,2 

 

48 

55 

8 

 

41,4 

47,4 

6,9 

 

0,489 

Ексудативний плеврит 12 10,3 19 16,4 0,177 

Фібринозний плеврит 11 9,5 15 12,9 0,786 

Набряк легень 1 0,9 1 0,9 1,000 

Абсцес легень 2 1,8 2 1,8 1,000 

Емпіема плеври 1 0,9 0 0 0,997 

Сепсис 0 0 1 0,9 0,997 
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Аускультативні дані НП в обох групах були представлені в більшості 

випадків ділянкою ослабленого везикулярного дихання, на тлі якого у ГХО 

частіше ніж у КГ виявляли вологі хрипи, хоча різниця не була статистично 

значимою. 

У половини осіб ГХО та КГ вогнище НП локалізувалось у правій легені. У 

кожного п’ятого пацієнта ГХО визначалось двобічне ураження без достовірної 

різниці з групою порівняння. 

За рентгенологічними даними перибронхіальна інфільтрація була наявна 

більш ніж у половини пацієнтів КГ, тоді як у ГХО подібне ураження 

спостерігалось у меншої кількості осіб. Часткова інфільтрація частіше виявлялась 

у ГХО однак без достовірної різниці (р=0,188). 

Ознаки системної запальної реакції у вигляді лейкоцитозу та 

паличкоядирного зсуву також частіше визначались у ГХО, без статистичної 

значимої різниці. 

Вентиляційна недостатність розвинулась більш ніж у половини пацієнтів 

обох груп, що свідчить про переважно нетяжкий перебіг НП. Рестриктивний тип 

порушення функції зовнішнього дихання зустрічався найчастіше в обох групах 

без статистично достовірної різниці. 

Легенева недостатність середньої важкості виникла у більшості хворих 

обох груп. Найменше пацієнтів мали її легкий ступінь. Важка легенева 

недостатність, яка потребувала оксигенотерапії, спостерігалась лише у 

поодиноких хворих обох груп, які були госпіталізовані у ВРІТ. 

Серед ускладнень НП переважно розвивались ексудативний або 

фібринозний плеврити дещо частіше у КГ ніж у ГХО без статистично значимої 

різниці. Абсцес легенів, емпієма плеври та сепсис спостерігались в поодиноких 

випадках. Набряк легень, який став причиною смерті, виник у двох пацієнтів 

кожної групи. 

Спостереження за перебігом НП протягом лікування у відділенні не 

виявило вірогідних відмінностей у групах (рис.4.13). 
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Позитивна динаміка спостерігалась більш ніж у половини пацієнтів на 3-тю 

добу і практично у всіх пацієнтів на 7-му добу від початку лікування. 

Середня тривалість стаціонарного лікування в ГХО була довшою: 12,3±3,7 

доби проти 11,7±2,9 діб в КГ, однак різниця була не достовірною (р=0,137). 

 

 

 

Рис.4.13. Порівняння змін стану хворих НП на тлі ожиріння та без 

нього протягом лікування у стаціонарі, %, (p=0,367). 

 

Аналіз ранніх наслідків НП на момент виписки зі стаціонару не виявив 

статистично значимої різниці у групах (Табл. 4.21). Більшість пацієнтів обох груп 

одужали або були виписані з покращенням стану, яке потребувало амбулаторного 

доліковування. 

Переведення до хірургічного відділення через розвиток абсцесу, емпієми 

або осумкованого плевриту потребувала незначна кількість пацієнтів обох груп. 

Показник ранньої смертності від НП був на рівні 0,9%.  

Отримані дані відрізняються від результатів Y. Inoue et al. (2007), V. F. 

Corrales-Medina et al. (2011), A. Singanayagam et al. (2013), S. Kahlon et al. (2013), 
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які встановили достовірно кращу виживаємість пацієнтів із НП на тлі ожиріння в 

порівнянні з хворими, які мають нормальну або недостатню масу тіла [243, 245, 

257, 258]. Можливо, отримані розбіжності пов’язані з нетяжким станом пацієнтів, 

які були включені у наше дослідження. 

Таблиця 4.21 

Ранні наслідки негоспітальної пневмонії у пацієнтів із негоспітальною 

пневмонією на тлі ожиріння та без нього 

Наслідок НП ГО (n=116) КГ (n=116) Р 

Абс % Абс % 

Одужання 67 57,8 62 53,4 0,396 

Покращення 46 39,7 46 39,7 

Переведення у торакальне відділення 2 1,7 7 6,0 

Смерть 1 0,9 1 0,9 

 

Спостережння за пацієнтами протягом 30 місяців після виписки з лікарні 

дозволило оцінити віддаленні наслідки НП. Показники смертності залишались 

низькими в обох групах: в ГХО померло 6 (5,2%) осіб, в КГ – 8 (6,9%) пацієнтів 

(р=0,581). Основною причиною смерті в ГХО була серцево-судинна 

недостатність (4 (66,7%) пацієнта). Пацієнти КГ в 2 (25%) випадках померли 

через серцево-судинну недостатність, стільки ж осіб померли через рак та через 

НП. 

За даними, що описані в попередніх підрозділах, декомпенсована серцева 

недостатність є фактором, що зумовлює несприятливі наслідки НП. Не зважаючи 

на значну її поширеність в ГХО, показники смертності в цій групі не відрізнялась 

від КГ, що може свідчити про протективний вплив ожиріння на несприятливий 

наслідок НП. 

Таким чином, у осіб з ожирінням симптоми, перебіг, ранні та віддаленні 

наслідки НП не мають достовірних відмінностей в порівнянні з хворими, у яких 

відсутня клінічно значима зайва маса тіла, незважаючи на те, що ожиріння 

зумовлює поліморбідність із розвитком неконтрольованого та декомпенсованого 

стану хронічних захворювань органів кровообігу та ЦД. 
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4.6. Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії в 

залежності від ступеня контролю хронічних супутніх захворювань 

Хронічні захворювання можуть різним чином впливати на стан пацієнта, 

тобто вони можуть бути контрольованими, не спричиняючи йому суттєвого 

дискомфорту. Хворий може втратити контроль над хронічним захворюванням 

через різноманітні чинники, одним з яких може бути НП. У найважчому випадку 

втрата контролю над хронічним захворюванням може призвести до виникнення 

функціональної недостатності системи органів, що стає небезпечним для життя 

пацієнта, погіршує перебіг НП та потребує значних зусиль для досягнення 

стабілізації стану. 

Враховуючи вище зазначене, всі хронічні захворювання у пацієнтів із НП 

були оцінені у відповідності до контрольованості. Було проведено розподілення 

хворих на три групи: з контрольованим станом (ГК), неконтрольованим станом 

(ГН) та з функціональною недостатністю або ускладненнями хронічного 

захворювання (ГУ). Слід зазначити, що втрата контролю спостерігалась лише у 

пацієнтів, що мали захворювання серцево-судинної системи, органів дихання та 

ЦД. Майже половина пацієнтів (216 осіб або 49,3%) мала поєднану хронічну 

патологію із залученням 2 та більше систем, тому цих пацієнтів було включено до 

визначених вище груп. 

Пацієнти без супутньої патології склали окрему групу для порівняння (ГП) 

клінічних ознак НП та динамічних змін стану пацієнта у процесі лікування 

(табл.4.22). 

Таблиця 4.22 

Розподіл хворих відповідно до ступеня контролю супутньої хронічної 

патології (n=438) 

Ступінь 

контролю 

супутнього 

захворюван

ня 

Декомпенса

ція (ГУ) 

Неконтрольоване 

захворювання 

(ГН) 

Контрольоване 

захворювання 

(ГК) 

Супутнє 

захворювання 

відсутнє (ГП) 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

Чоловіки 63 14,3 56 12,8 56 12,8 38 8,7 

Жінки 61 13,9 64 14,6 59 13,5 41 9,4 

Загалом 124 28,3 120 27,4 115 26,3 79 18,0 
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Серед пацієнтів, що були госпіталізовані з приводу НП, та мали хронічну 

супутню патологію переважали особи середньої та старшої вікової групи, тоді як 

в осіб молодшого віку хронічні захворювання були відсутні і саме вони склали 

ГП (табл. 4.23). 

Таблиця 4.23 

Клінічні дані пацієнтів із негоспітальною пневмонією відповідно до 

контролю супутніх хронічних захворювань 

Показник ГП (n=79) ГК (n=115) ГН (n=120) ГУ (n=124) P 

Абс % абс % Абс % Абс % 

Середній вік, 

роки 

35,7±11,3 51,6±16,6 61,1±12,6 68,5±13,5 <0,001 

Початок з ГРВІ 60 75,9 79 68,7 87 72,5 68 54,8 0,005 

Амбулаторне 

лікування до 

госпіталізації 

48 60,8 60 52,2 61 50,8 58 46,8 0,279 

Тривалість 

амбулаторного 

лікування, дні 

3,1±3,8 2,7±3,2 2,6±4,0 3,2±9,7 0,855 

Невідкладна 

госпіталізація 

10 12,7 34 29,6 38 31,7 71 57,3 <0,001 

CRB-65 0 балів 

CRB-65 1 бал 

CRB-65 2 бали 

CRB-65 3 бали 

70 

9 

0 

0 

88,6 

11,4 

0 

0 

76 

34 

5 

0 

66,1 

29,6 

4,3 

0 

70 

47 

3 

0 

58,3 

39,2 

2,5 

0 

37 

64 

19 

4 

29,8 

51,6 

15,3 

3,2 

0,001 

Середній бал 

PSI 

33,5±14,9 52,6±22,6 61,4±19,6 90,6±25,4 <0,001 

3 група НП 

4 група НП 

77 

2 

97,5 

2,5 

112 

3 

97,4 

2,6 

115 

5 

95,8 

4,2 

95 

29 

76,6 

23,4 

<0,001 

Середня 

тривалість 

стаціонарного 

лікування  

11,3±3,1 11,7±3,2 11,6±3,0 12,9±4,7* 0,006 

 

Початок захворювання з ознак ГРВІ спостерігався у більш ніж як двох 

третин пацієнтів у ГК та ГН, у більш ніж трьох чвертей хворих з ГП та лише у 

половини пацієнтів з ГУ (p=0,005). Можливо зазначені особливості початку НП 

пов’язані з поступовим низхідним характером ураження органів дихання у осіб 

без хронічної патології та у разі її нетяжкого перебігу, тоді як у осіб із 
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некомпенсованою хронічною патологією легенева тканина є більш вразливою 

через високу колонізацію дихальних шляхів патогенними мікроорганізмами, які 

можуть бути полірезистентними до антибіотиків, зниження локального імунного 

захисту [6, 20]. 

Близько половини хворих всіх груп до госпіталізації лікувались 

амбулаторно. Середня тривалість лікування склала близько 3 діб без достовірної 

різниці в групах. Однак стан, що потребував невідкладної госпіталізації та 

транспортування «Швидкою допомогою» частіше розвивався у осіб з ГУ, адже 

більш ніж половина цих пацієнтів потрапили до лікарні за ургентними показами, 

а з ГК та ГН - менше третини хворих (p<0,001). 

Розрахунок ризику несприятливого наслідку НП за шкалою CRB-65 

показав, що переважна більшість пацієнтів ГП, ГК та ГН мали легкий перебіг НП 

та могли б лікуватись амбулаторно, однак були госпіталізовані через 

неефективність амбулаторного лікування або за соціальними показами. 

Більше ніж дві третини пацієнтів ГУ набрали кількість балів, яка свідчить 

саме про клінічні покази для госпіталізації, адже лише в цій групі виявилась 

значна кількість хворих з високим ризиком несприятливого наслідку і майже 

третина хворих мали НП IV клінічної групи. 

Середній показник за шкалою PSI також підтвердив обгрунтованість 

госпіталізації за класом ризику несприятливого наслідку НП пацієнтів ГУ, де він 

був достовірно найвищим 90,6±25,4 балів. В інших групах він відповідав 

низькому класу ризику і пацієнти могли б лікуватись амбулаторно. 

Оцінка суб'єктивних ознак НП виявила, що у більшості пацієнтів 

визначався кашель як сухий так і з виділенням харкотиння. Задишка відмічалась 

статистично значимо частіше у осіб з ГУ, менш ніж у половин із ГН та третини з 

ГК (р<0,001), що свідчить про важчий перебіг захворювання саме у ГУ (табл. 

4.24). 

Найчастішою аускультативною ознакою у всіх групах була наявність 

вологих дрібнопухірчастих хрипів на тлі локально ослабленого везикулярного 
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дихання у відповідності до локалізації НП. Крепітація вислуховувалась у п’ятої 

частини пацієнтів із ГП, ГК та ГУ та майже в 40% хворих з ГН (p=0,008). 

Таблиця 4.24 

Клінічні дані пацієнтів негоспітальної пневмонії відповідно до контролю 

супутніх хронічних захворювань 

Ознака ГП (n=79) ГК (n=115) ГН (n=120) ГУ (n=124) P 

абс % Абс % абс % абс % 

Сухий кашель 

Вологий кашель 

36 

36 

45,6 

45,6 

60 

50 

52,2 

43,3 

42 

75 

35 

62,5 

51 

68 

41,1 

54,8 

0,04 

Легка задишка 

Важка задишка 

16 

2 

20,3 

2,5 

31 

5 

27,0 

4,3 

56 

1 

46,7 

0,8 

66 

24 

53,2 

19,4 

<0,001 

Біль в грудній 

клітці 

14 17,7 14 12,2 17 14,2 15 12,1 0,403 

Аускультативно 

Свистячі хрипи 

Вологі хрипи 

Крепітація 

 

8 

40 

19 

 

10,1 

50,6 

24,1 

 

12 

71 

23 

 

10,4 

61,7 

20,0 

 

15 

65 

37 

 

12,5 

54,2 

39,8 

 

21 

73 

26 

 

16,9 

58,9 

21,0 

 

0,008 

Локалізація 

Права легеня 

Ліва легеня 

Двобічна 

 

41 

28 

10 

 

51,9 

35,4 

12,7 

 

59 

43 

13 

 

51,3 

37,4 

11,3 

 

64 

36 

20 

 

53,3 

30,0 

16,7 

 

68 

20 

36 

 

54,8 

16,1 

29,0 

 

0,001 

Лихоманка 37 46,8 57 49,6 43 35,8 56 45,2 0,638 

Тахікардія 23 29,1 38 33,1 56 46,7 63 50,8 0,009 

Гіпотонія 

Гіпертонія 

3 3,8 2 1,7 0 0 1 0,8 <0,001 

1 1,3 5 4,3 54 45,0 49 39,5 

Обструктивний 

синдром 

11 14,0 27 23,5 34 28,3 32 25,8 <0,001 

Ексудативний 

плеврит 

9 11,4 10 8,7 9 7,5 39 31,5 <0,001 

Рентгенологічна 

інфільтрація 

перибронхіальна 

сегментарна 

часткова 

 

 

39 

26 

14 

 

 

49,4 

32,9 

17,7 

 

 

59 

28 

28 

 

 

51,3 

24,3 

24,3 

 

 

64 

28 

28 

 

 

53,3 

23,3 

23,3 

 

 

52 

29 

43 

 

 

41,9 

23,4 

34,7 

 

 

0,115 

Лейкоцитоз 10 12,7 14 12,2 28 23,3 33 26,6 0,01 

Легенева 

недостатність 

Легка 

Середньої 

важкості 

Важка 

 

 

54 

15 

 

1 

 

 

68,4 

19,0 

 

1,3 

 

 

73 

31 

 

6 

 

 

63,5 

27,0 

 

5,2 

 

 

33 

80 

 

6 

 

 

27,5 

66,7 

 

5,0 

 

 

21 

73 

 

30 

 

 

16,9 

58,9 

 

24,2 

 

<0,001 
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У певної частки хворих НП супроводжувались появою сухих хрипів, як у 

ГП, так і у пацієнтів із коморбідністю. Якщо у пацієнтів із супутніми 

захворюваннями, обструктивний синдром є складовою хронічного 

обструктивного захворювання легенів, то у хворих без хронічних захворювань 

його виникнення може вважатись однією з особливостей сучасної НП. 

Лихоманка визначалась майже у половини пацієнтів всіх групп (p=0,638). 

На відміну від даних інших дослідників, які вказували на зменшення частоти 

лихоманки у осіб старших вікових групп з НП до 30% [20]. 

Тахікардія частіше виникала в ГУ. Підвищення артеріального тиску 

найчастіше спостерігалось в ГН, що пов'язано з втратою контролю гіпертонічної 

хвороби, яка була найпоширенішим хронічним захворюванням. 

Ексудативний плеврит розвинувся у незначної кількості осіб із ГП, ГК та 

ГН, однак у ГУ він спостерігався майже в третині випадків (р<0,001). 

Про важчий перебіг НП в ГУ свідчить значніша поширеність інфільтрації 

легенівої тканини з частковим та двобічним ураженням, наявністю переважно 

середньоважкої та важкої легеневої недостатності у 103 (83,1%) хворих. 

Спостереження за пацієнтами протягом лікування у відділенні виявило, що 

майже у двох третин осіб із ГП, ГК, ГН позитивна динаміка відзначалась на 

третій день перебування у стаціонарі. В ГУ таких пацієнтів було трохи більше 

половини та у 20,2% хворих цієї групи спостерігалось погіршення стану у перші 

дні перебування у стаціонарі, що підтверджує складності лікування саме даної 

групи пацієнтів (рис.4.14). 

Середня тривалість стаціонарного лікування була статистично вірогідно 

довшою у пацієнтів з ГУ (12,9±4,7 дні) в порівнянні з хворими інших груп 

(11,7±3,2 дні) (р=0,006) (табл.4.23). 
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Рис.4.14. Порівняння змін стану пацієнтів із різним ступенем контролю 

хронічних захворювань протягом лікування у стаціонарі, * p=0,009. 

 

НП завершилась одужанням або покращенням у переважної кількості 

хворих усіх груп (Табл. 4.25). 

Таблиця 4.25 

Наслідки негоспітальної пневмонії відповідно до ступеня контролю 

хронічних супутніх захворювань 

Наслідок НП ГП (n=79) ГК (n=115) ГН (n=120) ГУ (n=124) Р 

Абс % абс % Абс % абс % 

Одужання 52 65,8 71 61,7 66 55,0 75 60,5 0,778 

Покращення 26 32,9 37 32,2 48 40,0 42 33,9 

Переведення у 

торакальне 

відділення 

1 1,3 6 5,2 5 4,2 5 4,0 

Смерть 0 0 1 0,9 1 0,8 3 2,4 
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Ускладнення НП, що потребували переведення до хірургічного відділення 

виникли у незначної кількості пацієнтів всіх груп. Протягом лікування у 

стаціонарі померли 5 пацієнтів (1,1%), які мали супутні захворювання. 

Низький рівень летальності у групах пацієнтів, що досліджувались, 

свідчить про вчасну діагностику та високу ефективність стаціонарного лікування 

пацієнтів НП. 

Ми не спостерігали статистично значимого збільшення негативного 

наслідку НП в ГУ, хоча за даними C. Cilloniz et al (2013), саме наявність 

некомпенсованої супутньої патології є найбільш значимим фактором ризику 

смерті [6]. Рівень летальності в цій групі був значно нижчий від прогонозованого. 

За шкалою PSI у пацієнтів IV класу, що набрали 91-130 балів, ризик 

несприятливого кінця складає 8,2%, що майже в 3,5 рази вище від наявного [2]. 

Віддаленні наслідки НП у зазначених групах пацієнтів були оцінені 

протягом 30-місячного спостереження. Загалом померло 58 (13,2%) хворих. Всі 

пацієнти з ГП вижили. Рівень смертності в ГК був 7,0% (8 пацієнтів), в ГН – 

10,8% (13 пацієнтів). Статистично значимо найвищим показник смертності 

виявився в ГУ – 29,8% (37 пацієнтів), р<0,001. 

Аналіз кривих виживання Каплан-Мейєра показав, що найбільше пацієнтів 

з ГУ померли протягом перших 10 місяців після перенесеного епізоду НП (Рис. 

4.15). 

Динаміка виживання пацієнтів з ГН мала рівномірно низхідний характер 

протягом всього періоду спостереження. 

В ГК серед хворих, що не вижили, половина померла протягом 9 місяців 

після перенесеної НП. Смерть інших пацієнтів настала через 24 місяці після 

одужання від НП. 
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Рис. 4.15. Криві виживання пацієнтів із різним ступенем конторолю 

хронічних супутніх захворювань протягом 30 місяців після НП. 

Провідною причиною смерті у всіх групах була хронічна серцево-судинна 

недостатність, яка зареєстрована у 37 (63,7%) пацієнтів, що померли (Рис.4. 16). 

ХОЗЛ в поєднанні з серцево-судинною недостатністю визначався у 6 (10,3%) 

хворих. Гостре порушення мозкового кровообігу стало причиною смерті 7 

(12,1%) осіб. 

Злоякісні новоутворення шлунку або легень призвели до летального 

наслідку у 6 (10,3%) пацієнтів. Повторна НП, як причина смерті, спостерігалась у 

4 (6,9%) осіб. Цироз печінки та ускладнення ЦД призвели до сметрі ще 4 

пацієнтів. У одного хворого розвинулась тромбоемболія легеневої артерії. 
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Рис. 4.16. Структура причин смерті пацієнтів із різним ступенем конторолю 

хронічних супутніх захворювань протягом 30 місяців після НП, %. 

 

Таким чином, хронічні супутні захворювання впливають на клінічний 

перебіг НП, особливо у разі втрати контролю з розвитком функціональної 

недостатності серцево-судинної та дихальної систем, порушенням контролю 

рівня глюкози у хворих із ЦД. НП у таких пацієнтів характеризується важчим 

початком захворювання, значно більшим поширенням запальної інфільтрації в 

легенях, потребує невідкладної допомоги, повільніше реагує на лікування, 

частіше супроводжується погіршенням стану після початку стаціонарного 

лікування та ускладнюється ексудативним плевритом. 

У разі контролю хронічного захворювання або неконтрольованого стану без 

ознак функціональної недостатності перебіг НП не відрізняється від перебігу 

захворювання у осіб без супутньої хронічної патології. 

У відділеному періоді пацієнти з декомпенсацією хронічних захворювань, 

які перенесли НП, мають достовірно гірші показники виживання ніж у разі 
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контрольованого або неконтрольованого стану без наявності функціональної 

недостатності систем органів. 

Таким чином, наявність хронічних супутніх захворювань спричиняє зміни 

клінічної картини, пегебігу та наслідків НП. Проведений аналіз дозволив виявити 

наступні особливості НП у хворих із коморбідністю. 

Хронічні захворювання серцево-судинної системи, зокрема ІХС та ГХ, які 

ускладнені застійною серцевою недостатністю, зумовлюють важкий початок НП 

із потребою невідкладної госпіталізації у ВРІТ у 20,2% пацієнтів, що в 5-10 разів 

частіше ніж у осіб із відсутністю цього патологічного стану. 

У хворих з декомпенсацією СН визначається вищий клас ризику смерті за 

шкалою PSI – 91,6±25,0 проти 64,1±19,6 у разі неконтрольованого перебігу ІХС 

та ГХ без декомпенсації СН, 58,6±20,1 за контрольованого стану ІХС та/або ГЧ та 

36,7±17,7 за їх відсутності (p<0,001). 

Ділянка запальної інфільтрації в легенях у хворих з СН має більше 

поширення, у 30,3% випадках локалізується в обох легенях та ускладнюється 

ексудативним плевритом у 31,9% пацієнтів (p<0,001). 

Пацієнти з декомпенсованою СН на тлі ІХС та ГХ мають повільнішу 

відповідь на лікування, у кожного п’ятого хворого визначається погіршення стану 

протягом перших трьох днів перебування у стаціонарі, проти 5,3-7,8% пацієнтів 

інших груп (p<0,001). 

У разі контролю ІХС та ГХ або неконтрольованого стану без ознак 

застійної серцевої недостатності перебіг НП не відрізняється від перебігу 

захворювання у осіб без супутньої хронічної патології. 

Летальний наслідок у хворих із НП протягом перебування у стаціонарі 

розвинувся у 3,4% пацієнтів з декомпенсацією СН та у 1% хворих із 

неконтрольованим станом ІХС та ГХ. 

Смертність у віддаленому періоді після перенесеної НП була достовірно 

найвищою серед хворих із декомпенсованою СН 31,1% проти 12,6% пацієнтів із 

неконтрольованим станом ІХС та ГХ без декомпенсації СН, 7,1% у разі контролю 

ІХС та/або ГХ та 1,5% за відсутності серцево-судинного захворювання (p<0,001). 
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Важка серцево-судинна недостатність є основною причиною смерті хворих, 

що перенесли НП на тлі захворювань серцево-судинної системи протягом 

першого року після НП. 

Хронічні захворювання органів дихання – БА та ХОЗЛ, у пацієнтів із НП 

модифікують клінічну картину, статистично значимо зменшуючи прояви 

синдрому ущільнення легеневої тканини, маніфестуючи ознаками бронхіальної 

обструкції у 20,3% (p=0,005) та легеневої недостатності у 69,9% (p<0,001), 

спричиняючи двобічне ураження у 25,5% пацієнтів проти 15,5% за відсутності 

хронічних захворювань органів дихання (р=0,036), лейкоцитоз у 28,7% випадків 

проти 16,3% хворих без хронічної патології дихальної системи (р=0,021). 

Динаміка перебігу, ранні та відділенні наслідки НП у хворих із БА та ХОЗЛ 

не відрізняється від показників у тих, хто не має хронічного ураження органів 

дихання. 

Тривале застосування ІКС для базисної терапії ХОЗЛ та БА не впливає на 

клінічну картину, динаміку перебігу, ранні та відділенні наслідки НП. 

НП у осіб із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту в 

більшості випадків має нетяжкий перебіг із типовими суб’єктивними та 

об’єктивними ознаками. Супроводжується частішим розвитком лихоманки 

(48,1% проти 35,1% за відсутності захворювань органів травлення, р=0,026) та 

паличкоядерним зсувом лейкоцитарної формули (36,8% проти 19,2% , р=0,044). 

Завдяки частішому поєднанню хронічних захворювань органів травлення з 

хронічною патологією інших систем відбувається переоцінка важкості стану 

хворого, що призводить до необгрунтованої госпіталізації та подовження 

перебування хворого у стаціонарі (12,8±4,3 дні проти 10,7±3,0 днів за відсутності 

захворювань органів травлення, р=0,001). 

Наявність хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту не 

впливають на динаміку симптомів НП протягом перебування у стаціонарі, ранні 

та віддаленні наслідки НП. 

Особливості НП у хворих із ЦД полягають у тому, що частіше виникає біль 

в грудній клітці (22,5% проти 2,5%, р=0,014, ВШ=11,32, 95% ДІ 1,36-94,25), 
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лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули вліво (у 62,5% проти 30,0%, 

р=0,009, ВШ=3,89, 95%ДІ 1,53-9,87), важка та середньоважка легенева 

недостатність ( у 85,0% проти 52,5%, р=0,012, ВШ=5,13, 95%ДІ 1,76-14,90). 

НП призводить до декомпенсації ЦД у 80,0% пацієнтів, яка 

супроводжується погіршенням СН у 55,0% хворих, що зумовлює важкість стану і 

потребу у госпіталізації. 

Негативні ранні та віддалені наслідки НП у хворих із ЦД або без нього 

статистично значимо не відрізняються. Основною причиною смерті пацієнтів 

протягом тривалого спостереження після НП в більшості випадків є 

прогресування хронічної серцево-судинної недостатності. 

У осіб з ожирінням симптоми, перебіг, ранні та віддаленні наслідки НП не 

мають достовірних відмінностей в порівнянні з хворими, у яких відсутня клінічно 

значима зайва вага, незважаючи на те, що ожиріння зумовлює поліморбідність із 

розвитком неконтрольованого та декомпенсованого стану хронічних захворювань 

органів кровообігу та ЦД. 

Найбільший внесок у модифікацію клінічної симптоматики НП у хворих із 

коморбідністю спричиняють хронічні захворювання органів кровообігу, що 

ускладнені застійною СН, патологія дихальної системи та ЦД. 

Декомпенсація або загострення зазначених хронічних захворювань, 

особливо за наявності СН, суттєво погіршують перебіг НП, спричиняючи її 

негативні ранні та відділені наслідки. 

Зважаючи на отримані результати, фармакоепідеміологічну оцінку 

лікування хворих НП буде проведено з врахування стану контрольованості 

хронічних супутніх захворювань. 
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РОЗДІЛ 5 

ФАРМАКОЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ 

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ НА ТЛІ СУПУТНЬОЇ ХРОНІЧНОЇ 

ПАТОЛОГІЇ 

 

Наявність НП є абсолютним показом до призначення антибіотиків якомога 

раніше при встановленні діагнозу. Своєчасне адекватне застосування цих 

препаратів є запорукою одужання хворого. 

Бесконтрольне, нераціональне використання антибіотиків призводить до 

поступового зниження їх ефективності через розвиток стійкості мікроорганізмів. 

Для подолання цієї проблеми проведено велику кількість досліджень, які 

створили доказову базу для розробки керівництв з емпіричного лікування НП. 

На перехресті століть (30 грудня 1999 р.) Наказом МОЗ України №311 було 

затверджено для застосування у нашій країні перше вітчизняне керівництво з 

антибіотикотерапії НП. В подальшому воно переглядалось та коректувалось при 

отриманні нових даних щодо змін перебігу та лікування НП - накази № 499 від 

28.10.2003 р., № 128 від 19.03. 2007 р. [29, 353, 371]. 

Застосування в практичній діяльності вказаних в рекомендаціях 

антибактеріальних препаратів значно покращує показники лікування НП, 

попереджає развиток ускладнень захворювання, знижує летальність [33, 34]. 

З іншого боку, часте та тривале застосування певних груп 

антибактеріальних засобів неминуче веде до формування резистентності 

мікроорганізмів, що робить ці препарати неефективними в боротьбі з інфекцією 

[372]. 

Фармакоепідеміологічний аналіз застосування антибактеріальних 

препаратів, прихильності лікарських призначень до керівництва з лікування НП 

дозволяє оцінити реалії споживання антибіотиків, їх ефективність, в деякому 

ступені, сформулювати прогноз развитку антибіотикорезистентності та 
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відкорегувати існуючі рекомендації відповідно з епідеміологічною ситуацією, що 

змінилась. 

Проведення ретроспективної та проспективної оцінки застосування 

антибактеріальних препаратів для лікування НП із врахуванням особливостей 

призначення цих препаратів пацієнтам, що мають хронічні супутні захворювання, 

є необхідними для виявлення динаміки прихильності лікарів до рекомендацій із 

лікування НП, аналізу ефективності різних схем лікування, помилок у 

призначенні антибіотикотерапії, її небажаних наслідків в умовах рутинної 

лікарської практики. 

 

5.1. Оцінка застосування антибактеріальних препаратів для 

лікування негоспітальної пневмонії за даними ретроспективного аналізу 

 

Вибір антибактеріальних препаратів для лікування пацієнтів із НП у двох 

третинах випадків відповідав державним рекомендаціям, які були затверджені 

для застосування у 2004-2006 рр (наказ № 499 від 28.10.2003 р.[353]) (табл.5.1). 

Серед пацієнтів ІІІ групи цей показник склав 70,6%. Однак, у разі тяжкого 

перебігу НП, коли пацієнти потребували інтенсивної терапії, в більшості випадків 

(64,8%) призначалась антибіотики, які не рекомендуються для лікування НП. 

Таблиця 5.1 

Аналіз відповідності антибактеріальної терапії пацієнтів із 

негоспітальною пневмонією, що потребували госпіталізації 

Група НП Не відповідна терапія Відповідна терапія P 

абс % Абс % 

ІІІ (n=1482) 435 29,4 1047 70,6 <0,001 

IV (n=105) 68 64,8 37 35,2 <0,001 

Всього (n=1587) 503 31,7 1084 68,3 <0,001 

 

Розрахунок показника важкості пневмонії (PSI) показав, що більшість 

пацієнтів відносились до 2 класу ризику - 75,4% (табл.5.2). Лікування таких 

пацієнтів відповідно до рекомендацій, повинно проходити в амбулаторних 



 165 

умовах. Вони можуть бути госпіталізовані за соціальними показами або у випадку 

неефективності амбулаторної терапії. Пацієнти 3, 4 та 5 класу ризику, які, 

безумовно, потребують госпіталізації склали 16,3%, 6,3% та 1,7%, відповідно. 

Аналіз антибактеріальної терапії також виявив, що зі збільшенням важкості НП 

призначення препаратів, які не відповідають рекомендаціям, спостерігалось 

частіше. 

Таблиця 5.2 

Аналіз відповідності антибактеріальної терапії у пацієнтів із різними 

класами ризику несприятливого наслідку негоспітальної пневмонії 

PSI N Не відповідна терапія Відповідна терапія P 

Абс % Абс % 

2 клас 1196 337 28,2 859 71,8 <0,001 

3 клас 264 96 36,4 168 63,6 <0,001 

4 клас 100 55 55,0 45 45,0 <0,001 

5 клас 27 15 55,6 12 44,4 <0,001 

 

Серед пацієнтів 2 класу ризику неадекватна терапія визначалась у 28,2%. У 

пацієнтів 3 класу частота неадекватної терапії збільшилась до 36,4%, у хворих 4 

та 5 класу ризику вона була одинаковою і складала 55,0% та 55,6%, відповідно. 

Виявлене відхилення від рекомендацій при лікування важких стаціонарних 

пацієнтів свідчить про недостатні знання лікарів, про невпевненність під час 

призначення терапії, про бажання перестрахуватися та призначитиь більшу 

кількість медикаментів, часто без врахування їх сумісності та спектру дії. 

Отримані дані викликають занепокоєння, адже пацієнти з високим ризиком 

смерті потребують найбільш чіткої та правильної тактики курації для успішної 

боротьби з хворобою. 

Низьку прихильність до рекомендацій при застосуванні антибіотиків для 

лікування пацієнтів із важкою НП описували F. Blasi et al., 2008, які виявили цей 

показник на рівні 44%. За даними іспанських дослідників P.G. Dambrava et al., 

2008, у пацієнтів, які були госпіталізовані у ВРІТ слідування рекомендаціям при 

призначенні антибіотиків спостерігалось у 52,1%, тоді як у хворих із нетяжким 

перебігом НП – у 84,2%[33, 34]. 
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Оцінка вибору антибіотиків для лікування НП у осіб із наявністю або 

відсутністю хронічних захворювань виявила статистично значиме пропорційне 

збільшення кількості пацієнтів із невідповідною терапією в залежності від 

збільшення хронічних супутніх захворювань (Рис. 5.1). 

Про нижчу прихильність до рекомендацій у пацієнтів із наявністю хронічних 

захворювань повідомляли R. Menendez et al., 2012, які встановили достовірне 

зменшення частоти призначення відповідного рекомендаціям антибактеріального 

лікування у пацієнтів з вищим індексом коморбідності Чарлсона [373]. 
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Рис 5.1. Аналіз відповідності антибактеріальної терапії у хворих 

негоспітальною пневмонією з наявністю або відсутністю хронічних супутніх 

захворювань, р<0,001. 

 

На догоспітальному етапі тільки 443 (27,9%) пацієнта отримували 

антибактеріальні препарати. Середня тривалість антибіотикитерапії до 

госпіталізації була 5,4±2,9 дні. В більшості випадків це була монотерапія - у 351 

(79,2%) хворих. 

Спектр антибактеріальних препаратів, що призначались хворим із НП в 

амбулаторних умовах представлений у табл. 5.3. 

Антибактеріальна терапія, яка відповідала рекомендаціям, проводилась у 102 

(23,0%) пацієнтів. Найчастіше призначались амоксіцилін або його комбінація з 

клавуланатом, які є препаратами вибору для лікування НП в амбулаторних 
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умовах як у осіб без супутніх хронічних захворювань, так і у тих, хто має 

хронічну патологію та інші модифікуючи фактори, що збільшують ризик НП, яка 

спричинена резистентними респіраторними збудниками [29]. 

Таблиця 5.3 

Спектр антибактеріальних препаратів, які призначались для лікування 

негоспітальної пневмонії в амбулаторних умовах (n=443) 

Відповідають рекомендаціям Не відповідають рекомендаціям 

Антибіотик Абс % Антибіотик Абс % 

Амоксіцилін 50 11,3 Парентеральні 

цефалоспорини ІІ-ІІІ пок. 

108 24,2 

Амоксіцилін/клавуланат 47 10,6 Цефалоспорини І пок. 107 24,2 

Кларитроміцин 26 5,9 Пеніцилін, ампіцилін, 

ампіцилін/оксацилін 

33 7,5 

Азітроміцин 22 5,0 Мідекаміцин, 

еритроміцин 

54 12,2 

Цефуроксим 2 0,5 «Класичні» 

фторхінолони 

37 8,4 

Респіраторні 

фторхінолони 

4 0,9 Ко-тримоксазол 18 4,1 

Інші 25 5,6 

 

Сучасні макроліди - азітроміцин та кларитроміцин, які рекомендовані для 

лікування НП в амбулаторних умовах, були призначені 48 (10,9%) пацієнтам. В 

поодиноких випадках застосовували цефуроксим, що є невиправдано рідким 

призначенням. Цей препарат завдяки оптимальному спектру дії проти основних 

збудників НП та гарному профілю безпечності, мінімальній можливості 

лікарських взаємодій, є антибіотиком вибору для лікування НП у осіб 2 клінічної 

групи, тобто тих, хто має супутні захворювання, та старших 65 років. 

Респіраторні фторхінолони відносять до альтернативних препаратів у 

лікуванні НП амбулаторно, тому нечасте їх застосування є адекватним. 

Застосування ін’єкційних форм антибіотиків не рекомендуєтся вдома, хоча 

цефалоспорини 2 та 3 поколінь, завдяки широкому спектру дії та гарній 

активності проти більшості респіраторних патогенів, є препаратами вибору для 

лікування НП. 
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Мідекаміцин та еритроміцин, що є препаратами з вузьким спектром дії та 

високою частотою побічних ефектів, застосовуються для лікування інфекцій 

верхніх дихальних шляхів та мало ефективні у лікуванні НП [374]. 

Призначення цефалоспоринів 1 покоління, природніх пеніцилінів, 

ампіциліна, «класичних» фторхінолонів, аміноглікозидів, ко-тримоксазолу є 

грубою помилкою, тому що ці препарати не активні по відношенню до основних 

збудників НП [374]. 

У більшості мікроорганізмів в результаті тривалого застосування ко-

тримоксазолу развинувся високий рівень стійкості, що доведено дослідженні 

резистентності основних збудників НП SOAR, в якому приймала участь Україна 

[102]. 

Антибактеріальна терапія до госпіталізації, яка не рекомендована для 

лікування хворих НП 1-2 групи, виявлялась у 341(70,9%) випадку. Аналіз 

помилкових призначень виявив, що у 88 (19,9%) хворих , незважаючи на вірний 

вибір антибіотиків, спостерігались невиправдані або помилкові їх комбінації чи 

недоцільне парентеральне застосування. 

Більш ніж у половини пацієнтів (256 (57,8%) осіб) на амбулаторному етапі 

вибір антибіотика був абсолютно помилковим. 

Порівняння прихильності до рекомендацій у виборі антибіотиків для 

лікування НП амбулаторно в групах хворих із наявністю або відсутністю 

хронічних супутніх захворювань не виявило статистично значимої відмінності 

(табл. 5.4). 

Не залежно від наявності або відсутності хронічної патології серцево-

судинної, дихальної, травної, нервової систем частота відповідних, адекватних 

призначень коливалась від 20 до 23%. 

У пацієнтів із хронічними захворюваннями сечовидільної системи 

спостерігалась найнижча прихильність до рекомендацій у виборі антибіотика, 

хоча достовірної різниці з групою осіб, які не мали зазначеної патології, немає. У 

пацієнтів із ЦД навпаки виявлено найвищий показник правильного вибору 
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антибіотиків для лікування НП вдома, однак статистична значимість його різниці 

у порівнянні з особами без ЦД відсутня. 

Таблиця 5.4 

Відповідність рекомендаціям антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії в 

амбулаторних умовах у осіб із хронічними супутніми захворюваннями та без 

них 

Хронічні захворювання Наявні Відсутні Р 

Абс/n % Абс/n % 

Серцево-судинної системи 45/196 23,0 57/247 23,1 0,062 

Дихальної системи 22/104 21,2 80/339 23,6 0,674 

Травної системи 22/95 23,2 80/348 23,0 0,935 

Сечовидільної системи 6/40 15,0 96/403 23,8 0,440 

Цукровий діабет 7/22 31,8 95/421 22,6 0,551 

Нервової системи 3/15 20,0 99/428 23,1 0,750 

 

Таким чином, на правильність вибору антибіотика для лікування НП в 

амбулаторних умовах наявність чи відсутність хронічної супутньої патології не 

впливає. 

Антибактеріальне лікування в амбулаторних умовах можна вважати 

неефективним, так як всі пацієнти були госпіталізировані через погіршення стану. 

У госпіталізованих хворих невідповідна рекомендаціям терапія 

спостерігалась у 503 пацієнтів (31,7%). При цьому неадекватна монотерапія 

виявлена у 184 осіб (36,6%), переважно, з нетяжким перебігом НП. Нераціональні 

комбінації антибактеріальних препаратів призначались більш ніж половині 

пацієнтів ІІІ групи НП та майже всім хворим IV групи, що підтверджує 

недостатні знання про сучасну раціональну емпіричну антибіотикотерапію 

тяжких НП (табл. 5.5). 

Групою препаратів, яка найчастіше помилково призначалась, були 

«класичні» фторхінолони (переважно ципрофлоксацин). Майже втричі рідше 

застосовували цефалоспорини 1 покоління (цефазолін), амікацин, природні та 

незахищені амінопеніциліни. Помилки виявились схожими на ті, які 

спостерігались при неадекватному амбулаторному лікуванні. 
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Таблиця 5.5 

Первинна антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії у 

стаціонарі, яка не відповідала рекомендаціям (n=506) 

Назва препарата Пацієнти ІІІ 

групи (n=434) 

Пацієнти IV 

групи (n=72) 

P 

Абс % Абс % 

Класичні фторхінолони 96 22,1 2 2,7 <0,001 

Цефазолін 37 8,5 2 2,7 <0,001 

Амікацин 16 3,7 0 0 0,238 

Природні та незахищені 

амінопеніциліни 

13 3,0 0 0 0,435 

Інші антибіотики 13 3,0 4 5,6 0,165 

Комбінація антибіотиків 259 59,7 64 88,9 <0,001 

 

Порівняння виявлених хибних призначень із невідповідною терапією, яка 

описується дослідниками інших країн, показало, що на відміну закордонних 

даних, де основними помилками є застосування невідповідних доз, шляху 

введення препарату, призначення монотерпії у випадках, які потребують 

комбінації антибіотиків, в нашій країні застосовувались антибіотики, які не 

мають активності проти провідних збудників НП, що потребує проведення 

додаткових освітніх програм [33, 34]. 

Раціональну антибіотикотерапію у стаціонарі отримували 1084 (68,3%) 

пацієнта (Табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Первинна антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії у 

стаціонарі, яка відповідала рекомендаціям (n=1080) 

Назва препарата Пацієнти ІІІ 

групи (n=1047) 

Пацієнти IV 

групи (n=37) 

Абс % Абс % 

Захищені амінопеніциліни 309 29,5 8 21,6 

Монотерапія 211 68,3 0 0 

Комбінація с макролідом 98 31,7 8 100 

Цефалоспорини 3 покоління 684 65,3 26 70,3 

Монотерапія  295 43,1 0 0 

Комбинація с макролідом 389 56,9 26 100 

Респіраторні фторхінолони 38 3,6 2 5,4 

Інші антибіотики 16 1,5 0 0 
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Препаратами, які найчастіше призначались були цефалоспорини 3 покоління 

(переважно цефтріаксон) – у 65,3% хворих ІІІ групи НП та у 70,3% пацієнтів IV 

групи та захищені амінопеніциліни - 29,5% та 21,6% в ІІІ і IV групах НП, 

відповідно. Вказані препарати призначались як монотерапія або в комбінації з 

макролідами. 

Тривалість первинно призначеної антибіотикотерапії у стаціонарі достовірно 

відрізнялась у разі застосування рекомендованих та нерекомендованих 

препаратів. Найдовшою вона була у групі пацієнтів, які отримували 

амоксицилін/клавуланат±макролід – 10,8±3,6 днів. Призначення 

цефалоспоринів±макролід тривало в середньому 9,0±2,5 дні, а нераціонально 

призначених препаратів – 8,9±3,5 дні (p<0,001). 

Аналіз відповідності призначень антибіотиків в групах хворих НП із 

хронічними захворюваннями різних систем органів виявив статистично значиму 

різницю у пацієнтів, які мали хронічні захворювання серцево-судинної, 

дихальної, нервової систем та цукровий діабет (табл. 5.7). 

У хворих НП, які мали хронічні захворювання органів кровообігу та 

дихання, достовірно частіше застосовували монотерапію цефалоспоринами ІІІ 

покоління або їх комбінацію з макролідом ніж у осіб без цих захворювань. 

Призначення амоксициллін/клавуланату±макролід навпаки статистично значимо 

рідше спостерігалось у цих групах пацієнтів, що свідчить про недостатнє 

врахування безпечності антибактеріальних препаратів при виборі 

рекомендованих схем лікування НП. Як відомо, амоксицилін/клавуланат має 

найменшу кількість побічних ефектів та не вступає у взаємодію з лікарськими 

препаратами, що застосовуються для базисної терапії вказаних хронічних 

захворювань [374]. 

Призначення цефалоспоринів ІІІ покоління, зокрема цефтріаксону, в 

монотерапії або в комбінації з макролідом, бесперечно, є зручним, так як 

потребує одноразового введення. Однак цефалоспорини можуть спричиняти 

холестаз або псевдохолелітіаз у високих дозах. Вони збільшують ризик кровотеч 

при одночасному застосуванні з антикоагулянтами, ацетілсаліциловою кислотою, 
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які входять у базисну терапію ІХС. Одночасне призначення цефалоспоринів та 

петльових діуретиків збільшує ризик нефротокичної дії [374]. 

Таблиця 5.7 

Початкова антибактеріальна терапія негоспітальної пневмонії у 

стаціонарі з наявністю або відсутністю хронічних супутніх захворювань 

Схема антибактеріального лікування Хронічне 

захворювання 

наявне 

Хронічне 

захворювання 

відсутнє 

P 

Абс % абс % 

Захворювання органів кровообігу n = 769 n = 818  

Цефалоспорин 3 покоління±макролід 383 49,8 384 46,9 0,012 

Амоксіцилін/клавуланат±макролід 130 16,9 187 22,9 

Не відповідна рекомендаціям 256 33,3 247 30,2 

Захворювання органів дихання n = 375 n = 1212  

Цефалоспорин 3покоління±макролід 196 52,3 571 47,1 <0,001 

Амоксіцилін/клавуланат±макролід 45 12,0 272 22,4 

Не відповідна рекомендаціям 134 35,7 369 30,4 

Захворювання органів травлення n = 332 n = 1255  

Цефалоспорин 3 покоління±макролід 162 48,8 605 48,2 0,957 

Амоксіцилін/клавуланат±макролід 67 20,2 250 19,9 

Не відповідна рекомендаціям 103 31,0 400 31,9 

Захворювання сечовидільної системи n = 139 n = 1448  

Цефалоспорин 3 покоління±макролід 71 51,1 696 48,1 0,792 

Амоксіцилін/клавуланат±макролід 26 18,7 291 20,1 

Не відповідна рекомендаціям 42 30,2 461 31,8 

Цукровий діабет n = 96 n = 1491  

Цефалоспорин 3 покоління±макролід 38 39,6 729 48,9 0,008 

Амоксіцилін/клавуланат±макролід 14 14,6 303 20,3 

Не відповідна рекомендаціям 44 45,8 459 30,8 

Захворювання нервової системи n = 54 n = 1533  

Цефалоспорин 3 покоління±макролід 24 44,4 743 48,5 0,028 

Амоксіцилін/клавуланат±макролід 5 9,3 312 20,4 

Не відповідна рекомендаціям 25 46,3 478 31,2 

 

У осіб із хронічною патологією нервової системи та цукровим діабетом 

відповідні до рекомендацій схеми антибактеріальної терапії призначались 

статистично значимо рідше, ніж у осіб без зазначених захворювань. Незначна 

частка хворих із ЦД отримувала найбезпечніше лікування 
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амоксицилін/клавуланатом±макролідом. Ще менше пацієнтів із хронічними 

захворюваннями нервової системи лікувались цими препаратами. 

Достовірно частіше хибний вибір антибіотиків було зроблено при лікування 

пацієнтів із хронічними захворюваннями нервової системи та ЦД в порівнянні з 

особами без цих захворювань. 

Серед пацієнтів із хронічними захворюваннями органів дихання та 

кровообігу більше третини отримували антибактеріальні препарати, які не 

рекомендовані для лікування НП, що статистично значимо частіше ніж в групі 

осіб без цих захворювань. 

Ми порівняли ефективність первинної антибактеріальної терапії у 

стаціонарних пацієнтів, які отримували не відповідне рекомендаціям лікування, з 

хворими, що лікувались захищеними амінопеніцилінами та цефалоспоринами 3 

покоління. 

Серед пацієнтів, які вижили, повторний курс альтернативної 

антибіотикотерапії був призначний 520 (32,8%) особам (рис. 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Частота повторного курсу антибактеріальної терапії при 

призначенні різних схем первинної антибіотикотерапії, p=0,034. 

 

Достовірно частіше первинна антибактеріальна терапія виявлялась 

неефективною у хворих, яким був призначений не відповідний до рекомендацій 

курс лікування. 

Неефективне застосування для початкової антибіотикотерапії 

цефалоспоринів 3 покоління та їх комбінації з макролідом спостерігалось у 
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третини пацієнтів. Найнижчим рівень неефективності первинно призначених 

антибіотиків був в групі хворих, які отримували захищений амінопеніцилін або 

його комбінацію з макролідом (р=0,034). 

Отримані дані свідчать про більш високу ефективність захищених 

амінопеніцилінів в порівнянні с цефалоспоринами 3 покоління та не 

рекомендованою антибіотикотерапією. 

Оцінка ефективності початкової терапії у пацієнтів із хронічними супутніми 

захворюваннями представлена у табл. 5.8. Статистично значимої різниці у 

ефективності антибактеріальної терапії, яка рекомендована, з призначенням 

препаратів, що нерекомендовані для лікування НП, у пацієнтів із хронічними 

захворюваннями різних систем органів виявлено не було. 

Таблиця 5.8 

Призначення повторного курсу антибіотиків пацієнтам із 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних супутніх захворювань в 

залежності від різних схем початкової антибіотикотерапії 

Хронічні захворювання Амоксіцилін/ 

клавуланат± 

макролід 

Цефалоспорин 

3 покоління± 

макролід 

Нерекомен-

довані 

антибіотики 

Р 

Абс/n % Абс/n % Абс/n % 

Серцево-судинної 

системи 

33/130 25,4 75/383 29,3 120/256 31,3 0,434 

Дихальної системи 16/45 35,6 71/196 36,2 40/134 29,9 0,470 

Травної системи 22/67 32,8 53/162 32,7 36/103 35,0 0,925 

Сечовидільної системи 7/26 26,9 29/71 40,8 15/42 35,7 0,446 

Цукровий діабет 2/5 40,0 5/24 20,8 12/25 48,0 0,134 

Нервової системи 5/14 35,7 9/38 39,6 20/44 45,5 0,121 

 

Близько третини хворих із хронічною патологією серцево-судинної, 

дихальної та травної систем потребували повторного призначення 

альтернативного курсу антибіотикотерапії. 

За наявності хронічних захворювань сечовидільної, нервової систем та 

цукрового діабету кількість пацієнтів з неефективною початковою 

антибіотикотерапією збільшувалась майже до 40%, що може бути пов’язано зі 
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складністю курації цих пацієнтів через зміни у перебігу гострого запального 

процесу за наявності метаболічних та функціональних порушень. 

Аналіз наслідків НП підтвердив більш високу ефективність монотерапії або 

комбінації захищених амінопеніцилінів в порівнянні з іншими схемами 

антибактеріального лікування (Табл. 5.9). 

Летальність від НП протягом періоду, що аналізувався, склала 2,5% (39 осіб), 

що вдічі перевищує дані всеукраїнського статистичного аналізу [375]. 

Найнижчий рівень летальності спостерігався серед пацієнтів, які отримували 

захищений амінопеніцилін або його комбінацію з макролідом - 0,3% (1 пацієнт). 

В групі хворих, які застосовували цефалоспорини 3 покоління або їх комбінацію з 

макролідом, цей показик був вищим – на рівні 1,5% (11 осіб). Нераціональна 

антибіотикотерапія достовірно асоціювалась зі збільшенням летальності до 5,4% 

(27 осіб) (p<0,001). 

Таблиця 5.9 

Порівняння наслідків негоспітальної пневмонії у разі призначення 

різних схем антибіотикотерапії (n=1587) 

Наслідок НП N Не відповідна 

терапія 

(n=503) 

Захищений 

амінопеніцилін

±макролід 

(n=317) 

Цефалоспорин 

3 покоління± 

макролід 

(n=710) 

Абс % Абс % Абс % абс % 

Смерть 39 2,5 27 5,4* 1 0,3* 11 1,5* 

Ускладнення з 

переводом в торакальне 

відділення 

91 5,7 58 11,5* 12 3,8 21 3,0 

Амбулаторне 

доліковування 

520 32,8 195 38,8# 100 31,5 226 31,8 

Одужання 937 59,0 223 44,3# 204 64,4 452 63,7 

Примітка: * p<0,001 – між всіма групами порівняння; # p<0,001 – між групою 

невідповідної терапії та групами відповідної терапії. 

 

Важкий ускладнений перебіг захворювання, що вимагав переводу пацієнта у 

торакальне відділення, також спостерігався частіше у тих, хто приймав 

нерекомендовану терапію - 11,5% (58) випадків. В той час як в групах захищених 
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амінопеніцилінів та цефалоспоринів 3 покоління цей показник статистично 

значимо був майже втричі нижчий (p<0,001). 

Амбулаторного доліковування потребували менше третини пацієнтів у 

групах з раціональним антибактеріальним лікуванням. За призначення 

невідповідної терапії кількість таких пацієнтів достовірно збільшувалась до 195 

(38,8%) пацієнтів (p<0,001). 

Рівень одужання також був статистично значимо вищим при призначенні 

захищених амінопеніцилінів та цефалоспоринів 3 покоління і склав 204(64,4%) та 

452(63,7%% хворих, відповідно. В групі пацієнтів з нераціональним 

застосуванням антибіотиків одужання на момент виписки визначалось менш ніж 

у половини хворих - 44,7% (223 особи), (p<0,001). 

Аналіз наслідків НП у пацієнтів з хронічними захворюваннями показав 

статистично значиму різницю при застосування рекомендованого та 

нерекомендованого антибактеріального лікування у пацієнтів із патологією 

серцево-судинної, травної та сечовидільної систем (табл. 5.10). 

Показник смертності був найвищим в групі пацієнтів із захворюваннями 

сечовидільної системи, які отримували нерекомендовані антибіотики (11,9%), 

тоді як жоден хворий цієї групи не помер, якщо отримував комбінацію 

захищеного амінопеніциліну або цефалоспорину 3 покоління в монотерапії або в 

поєднанні з макролідом. Рівень успішного лікування в цій групі був достовірно 

вищим серед хворих, що отримували відповідну до рекомендацій терапію. 

Серед пацієнтів із хронічною патологією органів кровообігу достовірно 

високий рівень смертності теж спостерігався у разі призначення нераціонального 

лікування – 8,6%. Статистично значимо у більшої кількості хворих цієї групи 

виникли ускладнення, які потребували переводу до хірургічного відділення. 

Показники успішного лікування НП були найвищими у пацієнтів, які 

отримували рекомендовані антибіотики – 97,1% в групі цефалоспоринів 3 

покоління та 97,7% в групі амоксицилін/клавуланату. 

Подібні наслідки при застосуванні рекомендованої антибіотикотерапії 

спостерігались у пацієнтів із хронічними захворюваннями органів травлення, 
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серед яких одужали або були виписані з покращенням на амбулаторне 

доліковування 91,0% хворих, що лікувались амоксицилін/клавуланатом±макролід 

та 87,8% пацієнтів, які приймали цефалоспорин 3 покоління±макролід. 

Таблиця 5.10 

Наслідки негоспітальної пневмонії у пацієнтів із хронічними супутніми 

захворюваннями при призначенні різних схем антибіотикотерапії 
Наслідок НП Не відповідна 

терапія 

Захищений 

амінопеніцилін

±макролід  

Цефалоспорин 

3 покоління± 

Макролід 

Р 

абс % абс % Абс % 

Захворювання серцево-

судинної системи 

n=256 n=130 n=383 <0,001 

Смерть 22 8,6 0 0 4 1,0 

Перевод у торакальне 

відділення 

15 5,9 3 2,3 7 1,8 

Амбулаторне 

доліковування 

108 42,2 49 37,7 136 35,5 

Одужання 111 43,4 78 60,0 236 61,6 

Захворювання дихальної 

системи 

n=134 n=45 n=196  

Смерть 5 3,7 0 0 5 2,6 0,313 

Перевод у торакальне 

відділення 

8 6,0 2 4,4 5 2,6 

Амбулаторне 

доліковування 

51 38,1 12 26,7 72 36,7 

Одужання 70 52,2 31 68,9 114 58,2 

Захворювання травної 

системи 

n=103 n=67 n=162  

Смерть 7 6,8 1 1,5 4 2,5 <0,001 

Перевод у торакальне 

відділення 

19 18,4 5 7,5 6 3,7 

Амбулаторне 

доліковування 

36 35,0 27 40,3 45 27,8 

Одужання 41 39,8 34 50,7 107 66,0 

Захворювання 

сечовидільної системи 

n=42 n=26 n=71  

Смерть 5 11,9 0 0 0 0 0,024 

Перевод у торакальне 

відділення 

3 7,1 0 0 3 4,2 

Амбулаторне 

доліковування 

13 31,0 10 38,5 23 32,4 

Одужання 21 50,0 16 61,5 45 63,4 

 

У разі призначення нерекомендованих антибіотиків цей показник складав 

лише 74,8%. Показник смертності серед пацієнтів із НП, які мали хронічні 
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захворювання шлунково-кишкового тракту, достовірно майже втричі виявився у 

тих, хто отримував нерекомендоване лікування (p<0,001). 

Отримані дані підтверджують високу ефективність застосування 

рекомендованої терапії у осіб із хронічними захворюваннями органів кровообігу, 

травлення та сечовидільної системи. 

Таким чином, відповідну до державних рекомендацій антибактеріальну 

терапію НП отримували 68,3% госпіталізованих пацієнтів. Наявність хронічних 

супутніх захворювань негативно впливала на прихильність до рекомендацій. У 

пацієнтів із поліморбідністю спостерігались достовірно нижчі показники 

раціонального вибору антибіотиків (63,8% проти 73,5% у осіб без хронічних 

захворювань, р<0,001). Антибіотикотерапія пацієнтів із важким перебігом НП 

відповідала державним інструктивним документам у 35,2% випадків. 

В амбулаторних умовах неефективну антибіотикотерапію отримували 27,9% 

госпіталізованих пацієнтів із НП, з них препарати, які рекомендовані призначали 

лише 23,0%, в інших випадках вибір антибіотика був хибним, не залежно від 

наявності або відсутності хронічних супутніх захворювань. 

Застосування рекомендованої антибіотикотерапії виявилось достовірно 

ефективнішим, як в загальній вибірці, так і серед пацієнтів із хронічними 

захворюваннями серцево-судинної, травної, сечовидільної систем. Найбільш 

ефективним для лікування стаціонарних хворих виявилось призначення 

захищених амінопеніцилінів або їх комбінації з макролідами, особливо в групах 

пацієнтів із хронічними захворюваннями органів кровообігу, травлення та 

сечовидільної системи. 

Виявлені помилки показали необхідність проведення постійних освітніх 

заходів серед лікарів, як сімейної медицини, так і стаціонарів. 
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5.2. Оцінка застосування антибактеріальних препаратів для 

лікування негоспітальної пневмонії у за даними проспективного аналізу 

 

Особливості призначення антибактеріальних препаратів для лікування НП 

у пацієнтів із хронічними супутніми захворюваннями вивчались у 

проспективному дослідженні, в якому приймали участь 438 пацієнтів. 

За анамнестичними даними до госпіталізації антибактеріальне лікування 

отримували 167 (38,1%) хворих. Середня тривалість антибіотикотерапії на дому 

була 4,6±2,6 дні. 

Аналіз прихильності до рекомендацій із лікування НП в амбулаторних 

умовах виявив, що більшість пацієнтів - 140 (83,8%) осіб, отримувала препарати, 

які вказані у інструктивному документі (табл. 5.11). 

Провідне місце займав цефтріаксон, застосування якого рекомендується 

лише у осіб із низьким комплайнсом прийому лікарських препаратів всередину. 

Отриманий показник є свідченням переоцінки ефективності парентерального 

введення антибіотиків амбулаторно. 

Таблиця 5.11 

Спектр антибактеріальних препаратів, які призначались для 

лікування негоспітальної пневмонії в амбулаторних умовах у 2012 р. 

Відповідні до рекомендацій 

антибіотики (n=140) 

Не відповідні до рекомендацій 

антибіотики (n=27) 

Антибіотик Абс % Антибіотик Абс % 

Цефтріаксон 45 32,1 Пероральні 

цефалоспорини 3 

покоління 

13 48,1 

Амоксіцилін/клавуланат 40 28,6 Класичні фторхінолони 8 29,6 

Кларитроміцин 31 22,1 Цефазолін 2 7,4 

Азітроміцин 28 20,0 Амікацин, гентаміцин 2 7,4 

Амоксіцилін 20 14,3 Ампіцилін 2 7,4 

Цефуроксім 6 4,3 Мідекаміцин 1 3,7 

Левофлоксацин 7 5,0 Ко-трімоксазол 1 3,7 

 

Для лікування нетяжкої НП в амбулаторних умовах перевага надається 

антибактеріальним препаратам, які добре всмоктуються при прийомі всередину 
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та мають високу ефективність проти основних ймовірних збудників НП. Такими 

препаратами є макроліди - кларитроміцин та азітроміцин, бета-лактами - 

амоксицилін, амоксицилін/клавуланат та цефуроксим. Пацієнти, які отримували 

вказані препарати в монотерапії, склали найбільшу частку (Рис. 5.3). 
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Рис.5.3. Схеми антибактеріальної терапії негоспітальної пневмонії в 

амбулаторних умовах (n=167). 

 

Респіраторні фторхінолони для перорального прийому такі, як 

левофлоксацин, є альтернативними препаратами, що рекомендуються у разі 

ризику стійких до бета-лактамів та макролідів мікроорганізмів, непереносимості 

препаратів вибору. Левофлоксацин призначався не часто, що свідчить про 

раціональне, в більшості випадків, застосування рекомендованих антибіотиків 

для лікування в амбулаторних умовах, на відміну від даних H.L. Robinson et al, 

2014, що виявили прихильність до рекомендацій на рівні 6,9%, а призначення 

респіраторних фторхінолонів у 80% амбулаторних хворих з НП [376]. 

Застосування парентеральних препаратів у амбулаторних пацієнтів 

рекомендується тільки у випадках, коли не можливий прийом препарату 

всередину або хворий відмовляється від госпіталізації. Монотерапію 

цефтріаксоном можна вважати відповідною за призначенням активного проти 

респіраторних збудників препарату, однак внутрішньом’язеве введення препарату 

двічі на день, яке застосовувалось у хворих, не враховує фармакокінетичні 

властивості препарату, що повинен застосовуватись один раз на добу. 

Комбіноване антибактеріальне лікування, яке не показане в амбулаторних 

умовах, приймав 41 (24,6%) пацієнт. Раціональне поєднання макролідів та бета-
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лактамів, які рекомендовані для лікування НП, спостерігалось у половини цих 

хворих. 

Хибні комбінації препаратів, поєднання яких не покращує активність 

проти ймовірних збудників НП, але може спричинити посилення побічних 

ефектів, наприклад, два бета-лактами, «класичний» фторхінолон та бета-лактам 

або макролід, ко-тримоксазол та бета-лактам і т.п., були призначені 20 (12,0%) 

хворим. Помилкове призначення монотерапії не прийнятних для лікування НП 

антибіотиків спостерігалось у 10 (6,0%) пацієнтів. 

Співставлення амбулаторної антибіотикотерапії у хворих із хронічними 

супутніми захворюваннями з різним ступенем контролю та без них виявило, що 

найбільше пацієнтів, які отримували антибіотикотерапію до госпіталізації було 

серед тих, хто не мав хронічних захворювань – 37 (46,9%) осіб. Відповідно до 

ступеня втрати контролю хронічного супутнього захворювання частота 

амбулаторної антибіотикотерапії зменшувалась (табл. 5.12). 

Таблиця 5.12 

Відповідність до рекомендацій антибактеріальної терапії 

негоспітальної пневмонії в амбулаторних умовах у хворих із хронічними 

супутніми захворюваннями та без них 

Група пацієнтів Отримували 

антибіотики 

амбулаторно 

Відповідні до 

рекомендацій 

антибіотики 

P 

Абс % абс % 

Без хронічних захворювань 37 46,9 23 62,2 0,101 

Контрольоване хронічне 

захворюванння 

48 41,8 32 66,7 

Неконтрольоване хронічне 

захворювання 

45 37,5 32 71,1 

Декомпенсоване хронічне 

захворювання 

37 29,9 21 56,8 

 

Найменше пацієнтів, що отримували антибіотики до госпіталізації було 

серед тих, хто мав ознаки декомпенсованого хронічного супутнього 

захворювання – 37 (29,9%) осіб. Отримані дані можна пояснити тим, що перебіг 
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НП в цій групі пацієнтів був важкий, ризик несприятливого наслідку більший, 

вони частіше направлялись на стаціонарне лікування відразу після первинного 

огляду. 

Оцінка прихильності до рекомендацій не встановила статистично значимої 

різниці між групами пацієнтів без хронічних захворювань та з різним ступенем 

контролю над ними. Найчастіше рекомендовані антибіотики в амбулаторних 

умовах призначали пацієнтам із неконтрольованим перебігом супутніх 

захворювань (32 (71,1%) хворих), а найменшим цей показник був у пацієнтів із 

декомпенсованими хронічними захворюваннями – 21 (56,8%) осіб. 

Загалом, антибактеріальне лікування НП в амбулаторних умовах 

відповідало вимогам державних інструктивних документів у 116 (69,5%) 

пацієнтів. 

Амбулаторну антибіотикотерапію можна вважати неефективною адже всі 

хворі були госпіталізовані через погіршення стану. 

В умовах стаціонару вибір антибактеріального препарату в більшості 

випадків відповідав переліку антибіотиків, що рекомендовані для лікування НП 3 

та 4 групи (табл. 5.13). 

Таблиця 5.13 

Спектр антибіотиків, які застосовували для стаціонарного лікування 

хворих із негоспітальною пневмонією у 2012 р. (n=438) 

Відповідні до рекомендацій 

антибіотики 

Відповідні до рекомендацій 

антисинегнійні препарати 

Антибіотик Абс % Антибіотик Абс % 

Цефтріаксон 295 67,4 Амікацин 37 8,4 

Левофлоксацин 274 62,6 Цефоперазон 33 7,5 

Кларитроміцин 100 22,8 Цефепім 18 4,1 

Азітроміцин 14 3,2 Цефтазідім 18 4,1 

Амоксіцилін/клавуланат 16 3,7 Меропенем 3 0,7 

Гатифлоксацин 14 3,2 Ципрофлоксацин 1 0,2 

Моксифлоксацин 4 0,9 Гентаміцин 1 0,2 

Цефотаксим 3 0,7 

Не відповідні до рекомендацій антибіотики 

Цефтриаксон/сульбактам 21 4,8 Ванкоміцин 1 0,2 

Офлоксацин 1 0,2 Амоксіцилін 1 0,2 

Доксіциклін 1 0,2 Цефуроксім 2 0,4 
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Найчастіше призначали цефтріаксон, левофлоксацин, які отримували 

більш ніж дві третини пацієнтів. Кларитроміцин у пролонгованій формі 

застосовували для лікування майже кожного четвертого пацієнта. Домінування 

цих препаратів у терапії пацієнтів із НП пов’язано з високою ефективністю та 

зручністю застосування один раз на добу. Однак не зрозумілим є нечасте 

призначення азітроміцину, якій теж має зазначені вище переваги, але приймали 

його для початкової терапії в стаціонарі лише 14 (3,2%) хворих. 

Один з найбезпечніших та ефективних препаратів амоксицилін/клавуланат 

отримували лише 16 (3,7%) пацієнтів, що свідчить про неодооцінку переваг 

препарату у осіб із хронічною супутньою патологією, які складали більшість 

серед обстежених пацієнтів. 

Гатіфлоксацин відноситься до респіраторних фторхінолонів, які є 

альтернативними препаратами для лікування НП, однак через його здатність 

порушувати гомеостаз глюкози у хворих із ЦД, цей препарат рекомендується 

вживати з обережністю, чим можна пояснити його нечасте застосування. 

В поодиноких випадках призначався моксіфлоксацин, ймовірніше через 

його високу вартість. Обмежене застосування цефотаксиму можна пояснити 

необхідністю його введення двічі на добу та недооцінкою ефективності. 

Певне занепокоєння викликає часте застосування препаратів з 

антисинегнійною активністю. Загалом ці препарати отримували 111 (25,3%) 

пацієнтів. НП може спричинятись грамнегативними ентеробактеріями та 

синегнійною паличкою у хворих, які мають відповідні фактори ризику: хронічні 

захворювання органів кровообігу та дихання, зокрема ХОЗЛ, із частими 

інфекційними загостреннями та структурними змінами трахео-броніхіального 

дерева, потребу у частому стаціонарному лікуванні, сторонньому догляді, 

парентеральну терапію на дому, антибіотикотерапію протягом 2-х місяців до 

розвитку НП або ризик аспірації. Етіологічне значення цих збудників у розвитку 

НП дуже низьке, у P.aeruginosae на рівні 0,4% ,а Enterobacteriacea на рівні 1,3% 

[15, 377]. 
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Однак серед пацієнтів, які отримували вказані препарати, описані фактори 

ризику в більшості випадків не враховувались, що призводило до 

нераціонального застосування антисинегнійних антибіотиків. 

Грамнегативні ентеробактерії та P.aeruginosae відностяться до 

розповсюджених мікроорганівмів, які в умовах стаціонару під впливом 

нераціональної антибіотикотерапії дуже швидко модифікуються та набувають 

резистентності. 

За даними одного з останніх багатоцентрових моніторингів чутливості 

внутрішньолікарняних штамів цих мікроорганізмів стійкість P.aeruginosae до 

амікацину була на рівні 57,7%, гентаміцину – 62,7%, ципрофлоксацину – 67,6%, 

левофлоксацину – 70,8%, цефепіму – 58,9%, цефтазідіму – 60,9%, меропенему – 

66,8% [121]. Госпітальні штами Enterobacteriacea виявилися не чутливими до 

цефтазідіму у 81,3%, цефепіму – у 79,1%, гентаміцину – 60,4%, ципрофлоксацину 

– 70,5% випадків [120]. 

Необгрунтоване призначення групи препаратів, які активні проти 

P.aeruginosae та Enterobacteriacea, створює умови для формування та поширення 

резистентності, втрати ефективних антибактеріальних препаратів для клінічного 

застосування через неї. 

Серед препаратів, які нерекомендовані для лікування НП, провідне місце 

займав цефтріаксон/сульбактам, однак його призначення може бути доцільним за 

умови ймовірності спричинення НП грамнегативними стійкими збудниками. 

Відомостей щодо наявності резистентних штамів до цього препарату немає, що 

дозволяє розглядати його як надійний антибіотик для лікування НП у осіб із 

зазначеними ризиками. 

Призначення ванкоміцину було обгрунтовано високою ймовірністю 

стафілокової НП у пацієнта, який був госпіталізований під час епідемії грипу. 

Застосування цуфуроксиму, доксіцикліну, офлоксацину та амоксіциліну у 

госпіталізованих пацієнтів є помилковим. 

Раціональна антибіотикотерапія полягає не тільки у виборі ефективного 

проти ймовірного збудника захворювання препарату, але передбачає його 
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відповідність важкості НП. Пацієнти із НП, які потребують госпіталізації мають 

середньоважкий та важкий перебіг захворювання і, відповідно до рекомендацій 

мають в більшості випадків отримувати комбіновану атнтибіотикотерапію або 

респіраторний фторхінолон, як альтернативний препарат у разі госпіталізації в 

терапевтичне відділення з нетяжкою НП. Якщо пацієнт має важкий перебіг НП та 

потребує негайної госпіталізації у ВРІТ, йому слід призначати тільки комбінації 

антибіотиків парентерально з врахуванням ймовірності інфікування P.aeruginosae 

[2, 29]. 

Аналіз відповідності до рекомендацій схем антибактеріальної терапії НП, 

які застосовувались у стаціонарі, виявив значні розбіжності з інструктивними 

документами (табл. 5.14). 

Серед пацієнтів 3 групи НП раціональну антибіотикотерапію отримували 

лише 150 (37,6%) осіб, що в порівнянні з показниками ретроспективного аналізу, 

де прихильність до рекомендацій була на рівні 70,6% (1047 осіб), свідчить про 

негативну динаміку. 

Таблиця 5.14 

Відповідність рекомендаціям антибактеріальної терапії для лікування 

негоспітальної пневмонії в стаціонарі у 2012 р. 

Група НП Відповідна терапія Невідповідна терапія P 

абс % Абс % 

3 група (n=399) 150 37,6 249 62,4 <0,001 

4 група (n=39) 28 71,8 11 28,2 <0,001 

Загалом (n=438) 178 40,6 260 59,4 <0,001 

 

Низька прихильність до рекомендацій при призначенні антибіотикотерапії 

хворим НП у стаціонарі спостерігається в інших країнах світу: у Росії – 46,7%, 

Великобританії -51,9%, в десяти країнах Європи, що приймали участь у 

дослідженні REACH – 67,4%, в Австралії – 20,7% [39, 41, 42, 378]. 

У разі важкого перебігу НП правильний вибір антибіотиків спостерігався у 

28 (71,8%) пацієнтів, що підтверджує позитивні зміни у антибактеріальному 
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лікуванні цього контингенту хворих в порівнянні з даними 2004-2006 рр, коли 

прихильність до рекомендацій в цій групі складала 35,2 % (37 осіб). 

Загалом показник прихильності до рекомендацій знизився з 68,3% (1084 

пацієнта) у 2004-2006 роках до 40,6% (178 хворих ) у 2012 році. 

Для виявлення та оцінки помилок антибактеріальної терапії НП були 

проаналізовані основні комбінації та схеми застосування цих препаратів (Табл. 

5.15). 

Таблиця 5.15 

Відповідність до рекомендацій схем антибіотикотерапії стаціонарних 

пацієнтів із негоспітальною пневмонією, 2012 р. 

Відповідна 

антибіотикотерапія 

Абс % Невідповідна 

антибіотикотерапія 

Аб

с 

% 

Пацієнти 3 групи негоспітальної пневмонії (n=399) 

Цефалоспорин 3 

покоління+макролід 

109 27,3 Бета-

лактам+Респіраторний 

фторхінолон 

182 45,6 

Респіраторний 

фторхінолон 

30 7,5 Антисинегнійний бета-

лактам+макролід/фторхін

олон 

37 9,3 

Захищений 

амінопеніцилін+макролід 

11 2,8 Застосування 3-х 

антибіотиків 

21 5,3 

Некоректна 

антибактеріальна 

монотерапія 

9 2,3 

Загалом 150 37,6 Загалом 249 62,4 

Пацієнти 4 групи негоспітальної пневмонії (n=39) 

Бета-лактам+макролід  2 5,1 Застосування 3-х 

антибіотиків 

5 12,8 

Бета-

лактам+респіраторний 

фторхінолон 

13 33,3 Некоректна 

антибактеріальна 

монотерапія 

6 15,4 

Антисинегнійний бета-

лактам+ципрофлоксацин 

(левофлоксацин)/аміногл

ікозид 

13 33,3 

Загалом 28 71,8 Загалом 11 28,2 

 

Найпоширенішою раціональною комбінацією антибіотиків, що 

застосовувалась для лікування НП у пацієнтів 3 групи, було поєднання 
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цефтріаксону з макролідом. Ефективність цієї схеми лікування доведена 

чисельними дослідженнями і тому не втрачає актуальності в курації пацієнтів НП 

протягом майже двох десятиліть [2]. Нажаль частота призначення цих 

антибіотиків протягом останніх 6 років зменшилась. 

Респіраторні фторхінолони – левофлоксацин, моксіфлоксацин, 

гатіфлоксацин, є альтернативними препаратами для лікування пацієнтів 3 групи 

НП, тому їх доцільно використовувати, коли призначення препаратів вибору 

виявилось неефективним, або пацієнт має протипокази до їх застосування. В 

групі хворих, що аналізувались, респіраторні фторхінолони у монотерапії 

найчастіше приймали після неефективної амбулаторної антибіотикотерапї [2, 29]. 

Невтішним виявилось те, що споживання захищених амінопеніцилінів в 

поєднанні з макролідами було представлене поодинокими випадками, адже ця 

комбінація відноситься до найефективніших та найбезпечніших у лікуванні 

пацієнтів НП, особливо з хронічними супутніми захворюваннями [42]. 

Поєднання респіраторного фторхінолона (левофлоксацин) та 

цефалоспорина 3 покоління (цефтріаксона) виявилось комбінацією, яку 

найчастіше призначали, не залежно від важкості НП. У пацієнтів із важким 

перебігом НП зазначене поєднання відноситься до альтернативного 

антибактеріального лікування, тому може вважатись раціональним. У пацієнтів із 

ризиком НП, спричиненої стійким до антибіотиків пневмококом, застосування 

вказаної комбінації буде ефективним, через підсилення її антимікробної дії [287]. 

Однак застосування комбінації цих антибіотиків у пацієнтів із нетяжкою 

НП є невідповідним, надмірним, що крім позитивного ефекту – одужання 

пацієнта, може спровокувати небажані ефекти, такі як пригнічення імунітету з 

розвитком кандидозної інфекції, порушенням нормальної кишкової мікрофлори і 

т.ін. 

Надмірне вживання антибіотиків є одним із факторів, що провокують 

розвиток та розповсюдження резистентності мікроорганізмів. Найбільшу 

небезпеку стійких штамів грамнегативних бактерій створює нераціональне 

застосування антисинегнійних цефалоспоринів в поєднанні з фторхінолонами, яке 
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спостерігалось у 37 (9,3%) пацієнтів 3 групи. Ентеробактерії та синегнійна 

паличка спричиняють важкі НП у хворих із відповідними факторами ризику, саме 

в таких випадках застосування комбінацій антисинегнійних препаратів є 

життєвонеобхідним, за інших умов у згаданих мікроорганізмів досить швидко 

формується резистентність, подолати яку надзвичайно важко. 

Нераціональне поєднання трьох антибіотиків зазвичай включало 

додавання до фторхінолону та бета-лактаму амікацину, що у випадку ризику 

полірезистентних мікроорганізмів може бути виправдане, але таких пацієнтів 

було набагато менше ніж призначень вказаної комбінації, що свідчить про 

надмірну нераціональну антибіотикотерапію. 

Невідповідна монотерапія у пацієнтів із середньоважкою НП полягала у 

призначені препаратів, які не рекомендуються для лікування НП у стаціонарі – 

амікацина, доксіцикліна, цефуроксіма, офлоксацина. У хворих із тяжким 

перебігом НП помилковим було призначення монотерапії фторхінолоном або 

амікацином, що не відповідало важкості пацієнта та активності препарату проти 

ймовірних збудників. 

Оцінка відповідності призначень антибіотиків для лікування НП у 

пацієнтів із найбільш поширеними хронічними супутніми захворюваннями 

виявила низький рівень прихильності у пацієнтів з середньоважким перебігом НП 

та високий у разі важкої НП (табл. 5.16). 

Таблиця 5.16 

Відповідність рекомендаціям антибактеріального лікування 

негоспітальної пневмонії у пацієнтів із хронічними захворюваннями в 

стаціонарі 

Хронічні захворювання НП 3 групи НП 4 групи р 

абс/n % абс/n % 

Серцево-судинної системи (n=307) 88/271 32,5 27/36 75,0 <0,0001 

Дихальної системи (n=143) 39/123 31,7 14/20 70,0 0,001 

Травної системи (n=77) 29/69 42,0 4/8 50,0 0,666 

Цукровий діабет (n=40) 6/32 18,8 8/8 100 <0,0001 

Ожиріння (n=116) 36/111 32,4 2/5 40,0 0,724 
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За наявності найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи – 

ГХ та ІХС, які в третині випадків були ускладнені серцевою недостатністю, 

виявлено статистично значимо вищу відповідність рекомендаціям 

антибактеріального лікування важкої НП в порівнянні з лікуванням неважкої НП. 

Невідповідність у разі нетяжкої НП в цій групі пацієнтів зумовлена надмірною 

антибіотикотерапією – комбінацією цефалоспоринів 3 покоління, включаючи 

препарати з антисинегнійною активністю, з левофлоксацином. 

Подібна ситуація спостерігалась і у хворих із хронічними захворюваннями 

органів дихання - ХОЗЛ та БА. 

Найнижча прихильність до рекомендацій визначалась у пацієнтів 3-ї 

клінічної групи НП, які мали ЦД. Однак за умови важкого перебігу НП 4 групи 

відповідні антибіотики призначались всім хворим із супутнім ЦД. 

У пацієнтів із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту та 

ожирінням статистично значимої відмінності у прихильності до рекомендацій у 

пацієнтів із різною важкістю НП не виявлено. 

Порівняння прихильності до рекомендацій у пацієнтів з різним ступенем 

контролю хронічних супутніх захворювань (ГК, ГН, ГУ) виявило, що найнижчою 

вона була у пацієнтів з ГН - 40 (33,3%) осіб без статистичної значимості різниці 

(Рис.5.4). 
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Рис. 5.4. Відповідність до рекомендацій антибактеріальної терапії 

негоспітальної пневмонії у пацієнтів із різним ступенем контролю хронічних 

супутніх захворювань, %, р=0,226. 
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За контрольованого стану хронічних захворювань (ГК) прихильність у 

призначенні антибіотиків знаходилась на рівні 40,9% (47 осіб) в ГУ вона була 

вище - 43,5% (54 пацієнта). Найвищим цей показник був в ГП у 46,8% (37 осіб). 

У пацієнтів із НП 3 групи вища відповідність призначень антибіотиків до 

рекомендацій визначалась у ГП – 37(48,1%) пацієнтів та ГК – 46 (41,1%) 

пацієнтів. У хворих із ГН або ГУ прихильність до рекомендацій знижувалась до 

31,3% (36 осіб) та 33,3% (32 особи). Статистична значимість різниці не 

підтвердилась (р=0,082). 

Навпаки, у пацієнтів з НП 4 групи найвищий рівень відповідності 

рекомендаціям спостерігався у осіб з ГУ, а найнижчий - у пацієнтів ГП. 

Аналіз ефективності початкової антибіотикотерапії в стаціонарі виявив 

статистично значиму різницю показників у пацієнтів, які отримували відповідні 

та невідповідні рекомендаціям схеми антибактеріального лікування. У разі 

раціонального призначення антибіотиків вони були ефективними у 74,2% (132 

особи), тоді як невідповідне лікування сприяло одужанню 73,5% (191 хворий) 

(р=0,049) (табл. 5.17). 

Таблиця 5.17 

Ефективність первинної антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії 

у пацієнтів, що отримували відповідне та не відповідне до рекомендацій 

лікування 

Група НП Відповідна 

терапія (n=178) 

Невіповідна 

терапія (n=260) 

Р 

Абс % Абс % 

Пацієнти 3 групи 115 76,2 188 75,8 0,680 

Пацієнти 4 групи 17 63,0 3 25,0 <0,001 

Загалом 132 74,2 191 73,5 0,013 

 

У пацієнтів 3 групи ефективність антибактеріального лікування була вище 

ніж у пацієнтів 4 групи не залежно від прихильності до рекомендацій і 

визначалась на рівні 76,2% (115 пацієнтів) у разі відповідного призначення та на 

рівні 75,8% (188 пацієнтів), якщо лікування було призначено з порушеннями без 

статистичної достовірності різниці. 
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У пацієнтів 4 групи первинно призначена раціональна комбінація 

антибіотиків виявилася ефективною у 17 (63,0%) хворих, але це було статистично 

достовірно краще ніж у тих, хто отримував не рекомендовану терапію – 3 (25,0%) 

осіб (р<0,001). 

Оцінка первинної терапії у осіб з найпоширенішими хронічними 

захворюваннями встановила, що у хворих із хронічною патологією серцево-

судинної, дихальної систем вона була ефективнішою у разі застосування 

комбінації препаратів, які не рекомендовані для лікування НП, хоча статистично 

значимої різниці з показниками ефективності у хворих, які отримували 

раціональні схеми антибіотикотерапії не було (р>0,1) (Рис. 5.5). 

При наявності захворювань шлунково-кишкового тракту, ЦД та ожиріння 

раціональне поєднання антибіотиків було ефективнішим за невідповідні 

призначення, однак достовірно значимої різниці не встановлено. 
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Рис. 5.5. Ефективність первинної антибіотикотерапії у хворих із 

хронічними супутніми захворюваннями. 

 

Повторний курс антибактеріальної терапії був призначений 120 (27,4%) 

пацієнтам. Монотерапію отримувала переважна більшість хворих – 86 (71,7%). 

Комбінацію антибактеріальних препаратів застосовували у 34 (28,3%) пацієнтів. 

Спектр препаратів включав амікацин, респіраторні фторхінолони 

(левофлоксацин, гатіфлоксацин, моксіфлоксацин), антисинегнійні цефалоспорини 

3-4 покоління (цефепім, цефтазідім, цефоперазон), цефалоспорини 2-3 покоління 
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(цефтріаксон, цефотаксім, цефуроксім), флюконазол, макроліди (кларитроміцин, 

азітроміцин) та інші (Рис. 5.6). 

Найчастіше у разі неефективної первинної антибіотикотерапії призначався 

респіраторний фторхінолон, що відповідає рекомендаціям і є доцільним, адже ці 

препарати мають широкий спектр дії, тому здатні пригнічувати розвиток майже 

всіх відомих бактеріальних забудників НП. 

Занепокоєння викликає невиправдано часте застосування монотерапії 

амікацином у 24 (20,0%) хворих, який відноситься до препаратів із вузьким 

спектром дії проти грамнегативних збудників, що нечасто спричиняють НП. 

Нажаль в умовах нашої держави точно визначити збудника НП та його чутливість 

до антибіотиків можливо лише в окремих випадках. 
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Рис. 5.6. Спектр антибактеріальних препаратів, які призначали для 

повторної антибіотикотерапії. 

 

Монотерапія амікацином доречна лише у разі виділення грамнегативної 

флори, яка чутлива до цього препарату. В проаналізованій виборці результати 

бактеріологічного дослідження в переважній більшості були не інформативні, 

тому амікацин призначався емпірично, що є помилковим та небезпечним через 

створення умов для розвитку внутрішньолікарняної резистентноссті до цього 

препарату. 
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Поєднання амікацину з антисинегнійними препаратами підсилює дію 

кожного з них, тому застосування цієї комбінації може бути доцільним у хворих 

із підозрою на інфікування Enterobacteriacea або P. aeruginosa, однак у пацієнтів, 

що отримували повторний курс антибіотикотерапії цими препаратами, наявність 

зазначених збудників НП не підтверджена. 

Застосування цефалоспоринів 2-3 генерації, макролідів для повторної 

антибіотикотерапії не раціонально, тому що вони є препаратами першої лінії для 

лікування НП. 

Флюконазол застосовували лише у пацієнтів, які мали бактеріологічне 

підтвердження наявності кандидозної інфекції слизових оболонок ротової 

порожнини та дихальних шляхів після курсу антибіотиків для лікування НП. 

Середня тривалість прийому антибіотиків була 13,4±4,6 дні.  

Якщо початкова антибіотикотерапія була ефективною, пацієнти 

отримували її в середньому протягом 12,4±4,1 дні, у разі неефективності 

первинно призначеного антибіотика середня тривалість протимікробної терапії 

достовірно збільшувалась до 16,4±4,6 днів (p<0,001). 

Важкість НП, наявність супутніх хронічних захворювань, ступінь їх 

контролю не впливали на тривалість прийому антибіотиків. 

Оцінка ранніх наслідків НП у осіб, які приймали відповідну та не 

відповідну до рекомендацій антибіотикотерапію виявила, що у більшості хворих 

НП завершилась одужанням (табл. 5.18). 

В групі, яка отримувала раціональну антибіотикотерапію, пацієнтів з 

одужанням на момент виписки зі стаціонару було достовірно більше ніж серед 

тих, хто лікувався нерекомендованими комбінаціями антибіотиків – 120 (67,4%) 

проти 143 (55,0%). 

Покращення стану, яке потребувало амбулаторного доліковування, 

статистично значимо частіше спостерігалось у разі призначення невідповідної 

антибіотикотерапії. 
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Несприятливі наслідки НП із розвитком ускладнень, які потребували 

доліковування в умовах хірургічного відділення вдвічі частіше виникали при 

неправильному призначенні антибіотиків (р=0,008). 

Таблиця 5.18 

Ранні наслідки негоспітальної пневмонії у хворих, що отримували 

відповідне та невідповідне до рекомендацій антибактеріальне лікування 

Наслідок НП Відповідне 

лікування 

(n=178) 

Невідповідне 

лікування 

(n=260) 

Р 

абс % Абс % 

Одужання 120 67,4 143 55,0 0,009 

Покращення з амбулаторним 

доліковуванням 

48 27,0 105 40,4 0,009 

Перевід у торакальне відділення 6 3,4 11 4,2 0,008 

Смерть 4 2,2 1 0,4 0,008 

 

Смертельний наслідок НП спостерігався достовірно частіше у пацієнтів, які 

отримували рекомендовані комбінації антибактеріальних препаратів – 4 (2,2%) 

хворих проти 1 (0,4%) пацієнта, р=0,008. 

Пацієнти, що померли, мали важкий перебіг НП. Аналіз наслідків важкої 

НП показав, що статистично значимо більше пацієнтів, яким було призначено 

відповідну терапію, одужали або були виписані з покращенням 23 (85,1%) 

пацієнтів проти 9 (75,0%) осіб із невідповідною терапією (рис. 5.7). 
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Рис.5.7. Наслідки негоспітальної пневмонії важкого перебігу (р=0,068). 
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Нажаль застосування рекомендованої комбінації антибіотиків не 

супроводжувалось нижчим показником летальності, який в цій групі був 14,8% (4 

пацієнта) проти 8,3% (1 пацієнт) у разі невідповідного поєднання антибіотиків без 

статистично значимої різниці показників (р=0,068). 

Оцінка відділених наслідків НП протягом 30 місяців після госпіталізації у 

осіб, які отримували відповідне та невідповідне лікування, виявила нижчі 

показники смертності в групі осіб, що отримували невідповідне лікування – 

10,8% (28 пацієнта) проти 16,9% (30 пацієнтів) без статистичної значимості 

різниці (р=0,065). 

Аналіз кривих виживання Каплан-Мейєра показав, що переважна більшість 

пацієнтів у разі відповідної та невідповідної антибіотикотерапії померла протягом 

перших 10 місяців після виписки зі стаціонару (рис. 5.8). Статистично значимої 

різниці у зазначених групах пацієнтів не встановлено (р=0,056). 

 

Рис. 5.8. Криві виживання пацієнтів, що отримували відповідне та 

невідповідне до рекомендацій антибактеріальне лікування протягом 30 

місяців після НП. 
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Отже, проспективний фармакоепідеміологічний аналіз антибактеріального 

лікування НП показав, що прихильність до рекомендацій при застосування 

антибіотиків для лікування НП в амбулаторних умовах складає 69,5%. Високою 

залишається частота парентерального введення антибіотиків. 

В умовах стаціонару спектр антибактеріальних препаратів у 98,6% 

складається з препаратів, що рекомендовані для лікування хворих НП, які 

потребують госпіталізації. Однак комбінації цих препаратів у разі нетяжкого 

перебігу НП не відповідають рекомендаціям в 62,4% випадків. Спостерігається 

необгрунтовано надмірне застосування комбінації цефалоспоринів 3-4 генерації, 

включаючи антисинегнійні, з респіраторними фторхінолонами, які показані для 

лікування важкої НП у осіб із середньоважким перебігом захворювання (60,2% 

пацієнтів). 

Антибактеріальне лікування пацієнтів із важким перебігом НП у 71,8% 

відповідає узгодженим державним рекомендаціям. 

Ефективність рекомендованого та нерекомендованого початкового 

антибактеріального лікування статистично значимо відрізняється і складає 

відповідно 74,2%, проти 73,5%, переважно за рахунок різниці ефективності у разі 

тяжкого перебігу НП – 63,0% проти 25,0%, відповідно. Наявність хронічних 

супутніх захворювань не впливає на ефективність первинної антибіотикотерапії. 

Не зважаючи на прихильність до рекомендацій при призначенні 

антибактеріального лікування сприятливий наслідок НП спостерігався у 94,4% 

пацієнтів, що отримували рекомендовану терапію, та у 95,4% хворих, в лікуванні 

яких виявленні помилки, що свідчить про високу ефективність сучасних 

антибактеріальних препаратів. 

Серед пацієнтів, що отримували рекомендовану терапію, спостерігався 

вищий показник смертності від НП у стаціонарі (2,2% проти 0,4%) та протягом 

тривалого спостереження (16,9% проти 10,8%) в порівнянні з тими, хто 

отримував нерекомендовані комбінації антибіотиків, що потребує проведення 

додаткових досліджень. 
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Таким чином, за даними ретроспективного аналізу 1587 медичних карток 

стаціонарних хворих, які лікувались із приводу НП у 2004-2006 рр., відповідну до 

державних рекомендацій антибактеріальну терапію НП в амбулаторних умовах 

отримували 23,0% пацієнтів. Проспективний аналіз лікування 438 стаціонарних 

пацієнтів із НП виявив, що у 2012 році прихильність до рекомендацій при 

призначення терапії на дому збільшилась до 69,5% випадків, що свідчить про 

позитивні зрушення у застосуванні узгоджувальних документів у лікарській 

практиці. 

В умовах стаціонару за даними ретроспективного аналізу слідування 

рекомендаціям було вище у 2004-2006 рр і складало 68,3% випадки, за даними 

проспективного аналізу у 2012 році цей показник знизився до 40,6%. 

Помилки при призначенні антибіотикотерапії у 2004-2006 рр полягали у 

виборі препаратів, які не впливали на провідних збудників НП, у 31,7% випадків. 

Невідповідність антибактеріального лікування у 2012 році була спричинена 

надмірним застосуванням комбінацій антибіотиків, які не відповідають важкості 

стану пацієнта у 62,4%. Переважно призначались комбінації цефалоспоринів 3-4 

генерації, включаючи антисинегнійні, з респіраторними фторхінолонами, які 

показані для лікування важкої НП у 60,2% пацієнтів. 

Відповідність антибіотикотерапії державним інструктивним документам у 

пацієнтів із важким перебігом НП складала 35,2% у 2004-2006 роках та 

збільшилась до 71,8% у 2012 році. 

Наявність хронічних супутніх захворювань негативно впливала на 

прихильність до рекомендацій. У пацієнтів із поліморбідністю спостерігались 

достовірно нижчі показники раціонального вибору антибіотиків (63,8% проти 

73,5% у осіб без хронічних захворювань, р<0,001) у 2004-2006 рр. 

Негативного впливу хронічної супутньої патології на прихильність до 

державних узгоджувальних документів при призначенні лікування хворим із НП 

у 2012 році не виявлено. 

Ефективність первинної рекомендованої антибіотикотерапії у 2004-2006 рр у 

разі застосування цефалоспоринів 3 покоління з макролідом була на рівні 67,3%, 
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амоксіцилін/клавуланату з макролідом – 72,6%. У 2012 році ефективність 

рекомендованої терапії залишається на рівні 74,2%. Однак ефективність 

нерекомендованиї терапії з 63,8%у 2004-2006 рр. збільшується до 73,5% у 2012 

році, що пов’язано з надмірним призначенням антибіотиків, які активні проти 

основних збудників НП. 

За даними ретроспективного аналізу медичної документації 1587 

стаціонарних хворих НП, що лікувались у 2004-2006 рр, найбільш ефективним 

виявилось призначення захищених амінопеніцилінів або їх комбінації з 

макролідами, особливо в групах пацієнтів із хронічними захворюваннями органів 

кровообігу, травлення та сечовидільної системи. Підтвердження цих даних у 

проспективному дослідженні 438 хворих у 2012 році не отримано, через те, що 

вказана комбінація застосовувалась в поодиноких випадках. Наявність хронічних 

супутніх захворювань не впливала на ефективність первинної антибіотикотерапії 

за даними проспективного аналізу. 

Сприятливий наслідок НП був достовірно вищий у разі прихильності до 

рекомендацій у 2004-2006 рр. - 94,6% проти 83,1% (p<0,001). У 2012 році не 

зважаючи на прихильність до рекомендацій при призначенні антибактеріального 

лікування сприятливий наслідок НП спостерігався у 94,4% пацієнтів, що 

отримували рекомендовану терапію, та у 95,4% хворих, в лікуванні яких 

виявленні помилки, що свідчить про високу ефективність сучасних 

антибактеріальних препаратів. 

Смертність від НП серед пацієнтів, що отримували рекомендовану терапію 

збільшилась з 1,2% у 2004-2006 роках до 2,2% у 2012 році, однак у разі 

застосування нерекомендованої терапії цей показник зменшився з 5,4% у 2004-

2006 рр до 0,4% у 2012 році. Тенденція до кращих показників виживання хворих, 

які отримували не відповідну до рекомендацій антибіотикотерапію, 

спостерігається протягом 30 місяців після перенесеної НП без статистично 

значимої різниці. 
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РОЗДІЛ 6 

ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ У 

ПАЦІЄНТІВ З НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ 

СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ 

 

Взаємодія медикаментозних препаратів в організмі пацієнта залишається 

найменш вивченою проблемою клінічної медицини. Застосовуючи таблиці 

сумісності лікарських препаратів можна оцінити ризики несприятливого 

поєднання двох препаратів, що стосується трьох і більше, то пошук відповіді на 

це життєво важливе питання знаходиться на стадії розробок [379]. 

Донедавна не рекомендували призначати пацієнтам більше трьох 

лікарських засобів одночасно. В сучасних фармакоепідеміологічних 

дослідженнях розрізняють малу поліфармацію (застосування 2-4 лікарських 

засобів) та велику поліфармацію (призначення 5 та більше лікарських засобів) 

[380]. 

Невиправдане або надмірне використання ліків завдає більше шкоди 

здоров’ю пацієнта ніж користі. Несприятливі наслідки прийому ліків у 51,9% 

випадків спричинені поліпрагмазією, у 48,7% - недооцінкою анамнезу хворого, в 

17,8% - неправильним вибором препарату, в 12,6% - неправильним його 

дозуванням. Серед всіх небажаних реакцій на медикаментозне втручання 34,9% 

випадків сталось через провину лікаря, а більше 80% лікарських помилок 

пояснюються неграмотним комбінуванням препаратів [381]. 

Обгрунтоване, необхідне, особливо у важких клінічних ситуаціях 

застосування поєднань препаратів деякі автори називають ко-фармацією [379, 

382]. 

У більшості протоколів надання медичної допомоги населенню при 

розповсюджених хронічних захворюваннях рекомендується одночасне 

застосування 3-5 лікарських засобів. При лікуванні НП на тлі супутніх 

захворювань визначення раціональності поєднання антибіотиків із препаратами 



 202 

різних груп є надзвичайно складною проблемою, яка потребує додаткової уваги 

та контролю стану пацієнта. 

Крім того, у пацієнтів із хронічними супутніми захворюваннями побічні 

дії антибіотиків можуть проявлятися частіше, перебігати важче, створюючи 

додаткові ризики розвитку ускладнень НП та загрожувати життю хворого. 

Ми провели оцінку доцільності застосування препаратів різних груп у 

хворих із НП на тлі хронічних супутніх захворювань, раціональності їх 

поєднання, ризиків побічних реакцій. 

 

6.1. Аналіз застосування препаратів різних груп у пацієнтів із 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних супутніх захворювань 

 

Дослідження раціональності застосування препаратів різних груп було 

проведено у 438 пацієнтів із НП, які спостерігались протягом 2012 року. НП 

середньої важкості (3 група), яка потребувала лікування у пульмонологічному 

відділенні, визначалась у 399 (91,1%) хворих, важка НП (4 група), що спричиняла 

госпіталізацію у ВРІТ, - у 39 (8,9%) пацієнтів. Середня кількість призначених 

лікарських засобів складала 11,0±4,0 (від 4 до 34 препаратів). Хворі 3 групи НП в 

середньому отримували 10,4±3,1 препарати, а пацієнти 4 групи НП – 16,9±6,5 

препарати (р<0,001). Подібні дані про кількість призначених лікарських засобів 

повідомляли О.О. Яковлева, Н.В. Щербенюк, 2013 [383]. 

У разі відсутності хронічних захворювань кількість призначених 

препаратів в середньому складала 8,8±2,6. За наявності одного супутнього 

захворювання цей показник статистично значимо збільшувався до 9,7±2,9, а у разі 

множинної супутньої хронічної патології – до 12,3±4,3 препаратів (рис. 6.1). 

Оцінка кількості призначених препаратів відповідно до ступеня контролю 

хронічних захворювань виявила, що достовірно найбільше лікарських засобів 

отримували хворі НП із декомпенсованим, ускладненим перебігом хронічної 

патології – 13,7±5,0 препаратів в ГУ, проти 11,0±2,9 препаратів в ГН, 9,7±2,7 

препаратів в ГК та 8,4±2,5 препаратів в ГП (р<0,001). 



 203 

 

8,8±2,68
9,7±2,97

12,3±4,3.3

0

2

4

6

8

10

12

14

НП без хронічних

захворювань(n=94)

НП з двома та

більше хронічними

захворюваннями

(n=249)

 

Рис. 6.1. Середня кількість препаратів, які отримували пацієнти із 

негоспітальною пневмонією відповідно до наявності хронічних захворювань 

(p<0,001). 

 

Порівняння кількості призначених препаратів пацієнтам із НП та 

наявністю найпоширеніших хронічних захворювань серцево-судинної системи 

(ІХС, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, аритмії), органів дихання 

(ХОЗЛ, БА), травлення (хронічний холецистит, пептичні виразки, хронічний 

гепатит та цироз печінки), ЦД та ожиріння виявив, що достовірно найбільшу 

кількість препаратів отримували пацієнти НП із хронічною патологією органів 

дихання (13,2±4,8) та ЦД (13,0±4,6) ніж ті хворі, які не мали зазначених 

захворювань (табл. 6.1). 

Пацієнти з НП на тлі хронічних захворювань серцево-судинної системи 

отримували достовірно на 3 препарати більше ніж ті, хто не мав вказаного 

хронічного ураження. 

Наявність супутніх захворювань шлунково-кишкового тракту та ожиріння 

не призводила до додаткового застосування лікарських засобів у пацієнтів із НП в 

порівнянні з тими, хто не страждав на зазначену патологію. 

У пацієнтів із НП, які лікувались в умовах стаціонару спостерігалась 

велика поліфармація, або застосування 5 та більше лікарських препаратів 

одночасно. 



 204 

Таблиця 6.1 

Середня кількість препаратів, які отримували пацієнти з 

негоспітальною пневмонією та хронічними захворюваннями 

Хронічні захворювання Середня 

кількість 

препаратів 

при наявності 

хронічного 

захворювання 

Середня 

кількість 

препаратів при 

відсутності 

хронічного 

захворювання 

P 

Серцево-судинної системи (n=307) 11,8±4,2 8,9±2,5 <0,001 

Дихальної системи (n=143) 13,2±4,8 9,9±3,0 <0,001 

Травної системи (n=77) 11,4±4,7 10,9±3,8 0,266 

Цукровий діабет (n=40) 13,0±4,6 10,8±3,9 0,001 

Ожиріння (n=116) 11,3±3,9 10,8±4,0 0,314 

 

Для оцінки того, наскільки поліфармація виправдана у пацієнтів із НП на 

тлі супутньої патології проаналізовано спектр лікарських засобів, що 

призначались, відповідно до класифікації АТC (Anatomical Therapeutic Chemical 

classification). 

Антибактеріальні препарати, які є обов’язковими для лікування НП, 

призначались всім пацієнтам. В переважній більшості випадків хворий отримував 

2 та більше антибактибіотика протягом періоду лікування в амбулаторних та 

стаціонарних умовах. Аналіз відповідності та ефективності їх застосування 

проведений у попередньому розділі. 

Серед препаратів інших груп провідне місце займали лікарські засоби, що 

впливають на респіраторну систему (табл. 6.2). 

Переважна більшість хворих отримувала відхаркуючі та муколітичні 

засоби (406 (92,7%) осіб), основна дія яких направлена на створення адекватного 

дренажу трахео-бронхіального секрету, що сприятиме одужанню пацієнта. 

Призначення цих препаратів можна вважати частково доцільним. 

Більше половини пацієнтів отримували протидіарейні мікробні препарати 

– пробіотики, що містять лакто- та біфідобактерії, які необхідні для нормального 

функціонування кишковика. Вказані препарати не включені у протокол надання 
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медичної допомоги хворим із НП, що робить їх застосування не відповідним 

рекомендаціям. 

Таблиця 6.2 

Частота призначень лікарських засобів різних фармакотерапевтичних 

груп 
Група лікарських засобів Загалом 

(n=438) 

Абс % 

Засоби, що впливають на респіраторну систему 

Муколітики та відхаркуючі 

Індивідуальні дозовані бронхолітики 

Інгаляційні бронхолітики для небулізації 

Інгаляційні дозовані кортикостероїди 

Інгаляційні кортикостероїди для небулізації 

Теофіліни 

 

406 

64 

118 

44 

74 

53 

 

92,7 

14,6 

26,9 

10,0 

16,9 

12,1 

Засоби, що впливають на серцево-судинну систему 

Інгібітори АПФ та сартани 

Бета-блокатори 

Антагністи кальцію 

Петльові діуретики 

Антагоністи альдостерону 

Серцеві глікозиди 

Антиаритмічні засоби (кордарон) 

Нітрати 

Мельдоній 

Кверцетін 

Гіполіпідемічні препарати (сімвастатин, аторвастатин) 

Сульфокамфокаїн 

 

160 

70 

29 

192 

58 

50 

6 

14 

135 

28 

10 

171 

 

36,5 

16,0 

6,6 

43,8 

13,2 

11,4 

1,4 

3,2 

30,8 

6,4 

2,3 

39,0 

Засоби, що вливають на травну систему та метаболізм 

Антидіарейні мікробні препарати (пробіотики) 

Тіотріазолін 

Інші гепатопротектори 

Інгібітори протонної помпи 

Спазмолітичні засоби 

Гіпоглікемічні препарати 

Вітаміни 

Плазмол 

 

229 

110 

10 

8 

6 

27 

21 

58 

 

52,3 

25,1 

2,3 

1,8 

1,4 

6,2 

4,8 

13,2 

Засоби, що впливають на систему крові та гемопоез 

Антитромботичні засоби (гепарини та варфарин) 

Антиагреганти (аспірин, клопідогрель) 

Антигеморагічні засоби (амінокапронова кислота, етамзілат) 

Розчини плазмозамінників 

Розчини електролітів 

Розчини амінокислот (аргінін) 

 

45 

105 

16 

158 

83 

56 

 

10,3 

24,0 

3,7 

36,0 

18,9 

12,8 

Гормони для системного застосування ( глюкокортикостероїди) 75 17,1 

Нестероїдні протизапальні засоби 213 48,6 

Інші 81 18,5 
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Доцільність застосування пробіотиків разом з антибіотиками дискутується. 

За даними мікробіологічних досліджень, розмноження лакто- та біфідобактерій 

пригнічується під дією антибактеріальних препаратів так само як і патогенів, 

тому раціональність їх поєднання сумнівна [384]. 

Однак аналіз даних чисельних рандомізованих клінічних досліджень 

показав, що застосування пробіотиків разом із антибіотикотерапією на 60% та 

більше знижувало ризик розвитку антибіотик-асоційованої діареї [385-387]. За 

даними шведських дослідників, застосування препаратів із лактобактеріями у 

пацієнтів, що отримували антибіотикотерапію, зменшувало частоту виникнення 

діареї та нудоти [388]. 

Незважаючи на те, що нестероїдні протизапальні засоби (НПЗ) не 

рекомендуються для лікування хворих НП, майже половина пацієнтів отримували 

ці препарати. Зазвичай їх призначали як симптоматичні засоби для зменшення 

плеврального, головного болю, піретичної лихоманки. Однак пацієнтів із 

вказаними симптомами було значно менше, ніж призначень: висока лихоманка 

визначалась у 35 (8,0%), плевральний біль у 54 (12,3%), а призначення НПЗ 

спостерігалось у 213 (48,6%) пацієнтів. Невиправдане застосування НПЗ може 

маскувати ефективність антибактеріальної терапії, що призводить до помилкової 

оцінки стану хворого, додатково навантажує ферментативні системи печінки, 

створює ризики формування гастропатії [2]. 

Поєднання НПЗ з аміноглікозидами збільшує нефротоксичність, із 

фторхінолонами – стимулює нервову систему та збільшує ймовірність розвитку 

судом [374]. 

Більше третини пацієнтів отримували сульфокамфокаїн, ефективність 

якого для лікування хворих НП не доведена. Порівняння перебігу та наслідків НП 

у осіб, які отримували цей препарат не виявило ніяких переваг перед тими, що не 

отримували сульфокамфокаїн (Табл. 6.3, 6.4). Призначення цього препарату у 

хворих із НП є зайвим та помилковим. 
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Застосування розчинів електролітів, найчастіше – реосорбілакта, 

спостерігалось у 158 (36,0%) хворих НП, які мали ознаки дегідратації та 

гіповолемії, тому його застосування є виправданим. У більшості пацієнтів цей 

препарат вводився протягом перших трьох днів перебування у стаціонарі. 

Чверть пацієнтів, не залежно від наявності хронічних захворювань 

отримували тіотріазолін. Згідно інструкції тіотріазолін рекомендується для 

комплексного лікування ІХС, аритмій, хронічних гепатитів, цирозу печінки. Ми 

порівняли наслідки НП у пацієнтів, які мали ІХС або аритмію, хронічні 

захворювання шлунково-кишкового тракту, або не страждали зазначеною 

патологією, і отримували або не отримували тіотріазолін. 

Встановлено, що у пацієнтів з ІХС та аритмією, прийом цього препарату не 

впливав на наслідки НП (рис. 6.2). 
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30(39.5%)
83(35.9%)

3(3.9%) 10(4.3%)
1(1.3%) 4(1.7%)
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Рис. 6.2. Вплив прийому тіотріазоліну на наслідки негоспітальної пневмонії у 

осіб із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи (р=0,950) 

 

У хворих із НП без хронічних захворювань серцево-судинної системи, які 

отримували тіотріазолін, достовірно частіше одужання протягом лікування у 

стаціонарі досягти не вдалось табл. 6.5).  

Більше половини хворих (18 (52,9%) осіб) потребували амбулаторного 

доліковування, тоді як в групі, яка не отримувала тіотріазолін амбулаторного 

доліковування потребували лише 22 (22,7%) пацієнти, а одужав 71 (73,2%). 

Подібні наслідки НП спостерігались і у хворих із хронічними 

захворюваннями травної системи, що також мало статистичну значимість (табл. 

6.6). 
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Таблиця 6.5 

Наслідки негоспітальної пневмонії у осіб без хронічних захворювань 

серцево-судинної системи, які отримували тіотріазолін 

Наслідок НП Прийом тіотріазоліну Р 

Так (n=34) Ні (n=97) 

Абс % абс % 

Одужання 16 47,1 71 73,2 0,003 

Амбулаторне доліковування 18 52,9 22 22,7 

Перевід у хірургічне відділення 0 0 4 4,1 

Смерть 0 0 0 0 

 

Серед осіб, що лікувались тіотріазоліном одужали лише 9 (45,0%), інші 

потребували амбулаторного доліковування. НП завершилась одужанням на 

момент виписки зі стаціонару більш ніж у двох третин хворих, яким зазначений 

препарат не призначався, що свідчить про недоцільність застосування 

тіотріазоліну у комплексному лікуванні НП як у осіб із хронічними 

захворюваннями серцево-судинної, травної систем, так і у тих, хто немає вказаної 

супутньої патології. 

Таблиця 6.6 

Наслідки негоспітальної пневмонії у осіб із хронічними 

захворюваннями травної системи, які отримували тіотріазолін 

Наслідок НП Прийом тіотріазоліну р 

Так (n=20) Ні (n=57) 

Абс % Абс % 

Одужання 9 45,0 39 68,4 0,031 

Амбулаторне доліковування 11 55,0 14 24,6 

Перевід у хірургічне відділення 0 0 4 7,0 

Смерть 0 0 0 0 

 

Отримані дані відрізняються від результатів І.А. Ільюк, (2014), яка 

повідомляла, що призначення тіотріазоліну пацієнтам із НП 3 групи достовірно 

зменшувало показники ендогенної інтоксикації, покращувало адаптаційні реакції 

організму, позитивну динаміку рентгенологічних ознак НП, збільшувало 

показник одужання від НП до 72,0% проти 60,0% серед осіб, що не отримували 

тіотріазолін. Достовірно зменшувалась тривалість лікування на 29,3% [389]. 
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Враховуючи те, що препарат не рекомендований протоколом надання 

допомоги хворим НП, дані про його сприятливий вплив на лікування хворих із 

НП суперечливі, призначення тіотріазоліну слід вважати нераціональним. 

Серед препаратів, які не рекомендовані для лікування хворих НП, але 

традиційно призначались для лікування цього гострого захворювання протягом 

тривалого часу, провідне місце займав плазмол. Цей препарат отримували 58 

(13,2%) пацієнтів. Основним показом для застосування плазмолу є комплексне 

лікування невралгії, радикулітів, невритів, хронічних запальних процесів, тому 

призначення його хворим із НП є помилковим. 

Таким чином, фармакотерапія хворих НП в умовах стаціонару 

характеризується значною поліпрагмазією. Аналіз впливу прийому препаратів, 

які призначались, на перебіг та наслідки НП показав недоцільне застосування 

сульфокамфокаїну, тіотріазоліну та плазмолу. Використання муколітичних, 

відхаркуючих засобів, декстранів було необхідним зважаючи на особливості 

клінічного перебігу НП. Не завжди раціональним було застосування НПЗ, які 

більш ніж для половини пацієнтів були зайвими. 

Відповідність та ризики застосування препаратів інших груп, які 

призначались із метою корекції хронічних супутніх захворювань будуть 

проаналізовані в наступних підрозділах. 

 

6.2. Аналіз побічних ефектів при застосуванні антибактеріальних 

препаратів у пацієнтів із негоспітальною пневмонією 

 

Антибактеріальні препарати для системного застосування отримували всі 

хворі НП, що є обов’язковим для лікування цих пацієнтів. Відповідність 

антибактеріальної терапії державному протоколу надання медичної допомоги 

хворим НП проаналізовано у попередньому розділі та встановлено, що 

антибіотикотерапія в більшості випадків була надмірною. 

Середня кількість антибактеріальних препаратів, які отримував хворий із 

НП склала 2,7±0,5, не залежно від наявності хронічних супутніх захворювань. У 
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разі НП середньої важкості кількість антибіотиків складала в середньому 2,6±0,9 

препарати, тоді як у разі важкого перебігу НП статистично значимо більше – 

3,4±1,3 препарати (p<0,001). Загалом більше половини пацієнтів (221 (50,4%) 

осіб) отримували не менше 3 антибактеріальних препаратів для лікування НП і 

середня тривалість антибіотикотерапії склала 13,4±4,6 дні. 

Застосування комбінацій антибіотиків супроводжувалось виникненням 

небажаних явищ у 67 (15,3%) пацієнтів (табл. 6.7). Найбільш поширеним було 

кандидозне ураження слизових оболонок ротової порожнини та дихальних 

шляхів. Воно спостерігалось переважно у разі поєднання цефтріаксону з 

левофлоксацином у 22 (12,6%) пацієнтів. Його частота збільшувалась удвічі при 

застосуванні цефоперазону з левофлоксацином до 24,2% та зростала до 81,0% при 

застосуванні трьох антибіотиків – левофлоксацину, амікацину та цефтріаксону 

(p<0,001). 

Таблиця 6.7 

Частота небажаних побічних явищ у хворих із негоспітальною 

пневмонією, які пов’язані з антибіотикотерапією 
Побічне 

явище 

Цефтріаксон+ 

Кларитроміцин 

(n=88) 

Цефтріаксон+ 

Левофлоксацин 

(n=175) 

Цефоперазон+ 

Левофлоксацин 

(n=33) 

Цефтріаксон+ 

Левофлоксацин 

+амікацин 

(n=21) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс % 

Головний біль 1 1,1 8 4,6 2 6,0 0 0 

Запаморочення 0 0 4 2,3 1 3,0 1 4,8 

Нудота 2 2,3 10 5,7 2 6,0 2 9,5 

Діарея 2 2,3 6 3,4 2 6,0 3 14,3 

Флебіт 0 0 1 0,6 1 3,0 1 4,8 

Кандидоз 

слизових 

оболонок 

0 0 22 12,6 8 24,2 17 81,0 

Загалом 4 4,5 31 17,7 11 33,3 21 90,5 

 

Такі побічні явища, як головний біль, запаморочення, нудота, діарея, флебіт 

у місці внутрішньовенного введення препаратів спостерігався в поодиноких 

випадках, частіше при поєднанні бета-лактамних антибіотиків із 

левофлоксацином. При застосуванні трьох антибактеріальних препаратів 

кількість побічних ефектів зростала. Слід зазначити, що поєднання цефтріаксону 
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з кларитроміцином характеризувалось найнижчим рівнем побічних явищ, що 

підтверджує безпечність рекомендованої у державному узгоджувальному 

документі антибіотикотреапії. 

Призначення інших комбінацій антибіотиків або монотерапія не 

супроводжувалась виникненням небажаних ефектів. 

Всі випадки кандидозного ураження слизових оболонок були підтверджені 

бактеріологічно - у харкотинні 47 (10,7%) пацієнтів були наявні елементи грибка 

Candida albicans. 

Для детального вивчення змін епітелію дихальних шляхів внаслідок 

тривалого прийому антибактеріальних препаратів були проаналізовані 

цитологічні мазки зразків індукованої мокроти у 30 хворих НП перед 

призначення антибіотиків та після завершення курсу лікування. 

Середня тривалість антибіотикотерапії була (12,4±4,2) дні. В групі пацієнтів 

(16 осіб), у яких первинно призначений курс протимікробної терапії був 

ефективним, середня тривалість прийому антибіотиків була (8,6±3,2) дні. 

У разі неефективності первинної антибіотикотерапії, 14 пацієнтам було 

призначено повторний курс. Загальна середня тривалість антибіотикотерапії в цій 

групі склала (16,4±4,6) дні. 

До призначення антибіотиків у 21 (70,0%) хворого НП в індукованій 

мокроті визначались ознаки бактеріальної інфекції: поодинокі клітини 

покровного епітелію з дегенерацією, сидерофаги (10±3,5 в полі зору), 

переважання нейтрофілів(94,5±3 %), рясна або помірна коко-бацилярна 

мікрофлора (Рис. 6.3.). 

а)   б)  

Рис 6.3. а) об.×40; об.×100. Забарвлення за Романовським-Гімзе. 

Цитологічні препарати індукованої мокроти хворого негоспітальною 

пневмонією з ознаками бактеріальної інфекції. 
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Ознаки вірусної інфекції дихальних шляхів були наявні у 9 (30,0 %) хворих 

із НП: проліферація альвеолярного епітелію, дистрофія призматичного епітелію, 

незначна мікрофлора. За даними лейкограми в мокроті були присутні лімфоцити 

(37,5±5 %) та моноцити (43±7,5 %) (Рис. 6.4). 

а)   б)  в)  

Рис 6.4. Об.×40. Забарвлення за Романовським-Гімзе. Цитологічні 

препарати індукованої мокроти хворого негоспітальною пневмонією з 

ознаками вірусної інфекції: а) дистрофія призматичного епітелію, 

проліферація альвеолярного епітелію, б) нейтрофільно-лімфоцитарна 

інфільтрація, в) проліферація альвеолоцитів. 

 

Після закінчення тривалого антибактеріального лікування в мокроті 

пацієнтів, не залежно від початкових ознак бактеріальної або вірусної інфекції, 

визначалась плоскоклітинна метаплазія покрівного епітелію з ознаками 

гіперкератозу та дегенерації. В лейкограмі спостерігалось збільшення кількості 

лімфоцитів (20±3,5%), моноцитів (8±2,5%), еозинофілів (13±4%), значна кількість 

елементів гриба роду Candida (Рис. 6.5). 

В мокроті пацієнтів із коротким курсом антибіотикотерапії на фоні слизу 

визначались лейкоцити, макрофаги, злущені епітеліоцити у незначній кількості. 

Тривала антибіотикотерапія пацієнтів із НП призвела до порушення 

процесів нормальної регенерації покрівного епітелію, що сприяло хронізації 

гострого запального процесу. 
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а)  б)  в)  

Рис 6.5. Цитологічні препарати індукованої мокроти хворих 

негоспітальною пневмонією, які отримали тривалий курс 

антибіотикотерапії. Забарвлення за Романовським-Гімзе. а) об.×40, плоско 

клітинна метаплазія бронхіального епітелію, б) об.×100, спори грибу роду 

Candida, в) об.×40, гіперкератоз. 

 

Дослідження поширеності та впливу алергічних реакцій на 

антибактеріальні препарати на перебіг та лікування НП за даними 

ретроспективного та проспективного аналізів, в які загалом були включені 2024 

пацієнта, виявило алергічні реакції на антибактеріальні препарати у 16 осіб, що 

склало 0,79% від загальної кількості спостережень. Алергічні реакції частіше 

виникали у жінок - 15 (93,8%), ніж у чоловіків - 1(6,2%) (p=0,024). 

В більшості пацієнтів мали місце анамнестичні вказівки на гіперчутливість 

до антибіотиків - 15 (93,8%) осіб, які підтвердились шкірними тестами. У однієї 

пацієнтки сенсибілізація до цефтріаксону була виявлена тільки шляхом шкірного 

тесту. Переважна більшість алергічних реакцій визначалась на застосування 

пеніцилінів - 14 (87,5%) осіб. Полівалентна сенсибілізація, яка включала 

непереносимість цефалоспоринів, тетрацикліну, ко-трімоксазалу, спостерігалась у 

однієї пацієнтки. 

Клінічно алергічні реакції проявлялись кропив’янкою у 8 осіб (50%), 

макуло-папульозною висипкою у 4 пацієнтів (25%). Бронхообструктивний 

синдром виникав у 4 (25%) пацієнтів. 

Симптоматика НП у осіб із сенсибілізацією до антибіотиків не мала ніяких 

клінічних особливостей в порівнянні з іншими пацієнтіми. Однак у разі алергії 

вони мали меньшу тривалість лікування в амбулаторних умовах до госпіталізації. 
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Розрахунок ризику несприятливого наслідку за шкалою PSI виявив, що 

більшість пацієнтів з алергічними реакціями (11 (68,8%)) відносились до 2 класу, 

тобто за важкістю стану могли б лікуватись амбулаторно. Госпіталізацію цієї 

групи пацієнтів можна вважати виправданою, так як маючи ризик алергічної 

реакції негайного типу на антибактеріальний препарат, хворий потребує 

ретельного нагляду медичного персоналу та створення умов для надання 

невідкладної допомоги при виникненні анафілаксії. 

Середня тривалість стаціонарного лікування у разі сенсибілізації до 

антибіотиків була більшою ніж при їх відсутності – 15,50±1,19 днів проти 

11,86±0,18 днів (p<0,001). 

Вибір препаратів для антибактеріальної терапії в більшості пацієнтів із НП 

на тлі сенсибілізації до антибіотиків відповідав тим, що рекомендовані у 

клінічних настановах із лікування НП. Цефалоспорини 3 генерації отримували 12 

(75,0%) хворих, макроліди – 5 (31,2%) осіб, левофлоксацин – 3 (18,8%) пацієнта. 

Половині хворих призначались рекомендовані у настановах комбінації 

антибіотиків. Невідповідне лікування НП: поєднання цефалоспорину 3 покоління 

з амікацином отримували 2 (12,5%), а гатіфлоксацину та метронідазолу - 1 (6,3%) 

пацієнт. Інші пацієнти отримували лише один антибіотик, причому в одному 

випадку, не зважаючи на наявність алергії на пеніцилін в анамнезі, безпечним та 

ефективним виявилось застосування амоксициліну/клавуланату. 

Початкова антибактеріальна терапія виявилась неефективною у 7 (43,75%) 

пацієнтів НП із сенсибілізацією до антибіотиків. Вони потребували зміни 

антибіотиків. Препаратами 2-ї лінії стали фторхінолони, цефалоспорини 3-4 

покоління, амікацин. 

Ми не спостерігали будь-яких негативних реакцій на цефалоспорини у 

пацієнтів із підтвердженою шкірними тестами сенсибілізації до пеніцилінів, 

незважаючи на те, що їх застосування у даної категорії хворих втричі підвищує 

ризик розвитку небажаних побічних явищ на антибіотики [374]. 

В проведеному нами дослідженні тривалість госпіталізації у осіб з 

алергічнимим реакціями на антибіотики була довшою, що зумовлено не 
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ефективністю початкової терапії у 43,8% пацієнтів та потребою призначення 

повторних курсів альтернативних антибіотиків, переважно фторхінолонів. 

Таким чином, надмірна антибіотикотерапія призводить до збільшення 

частоти виникнення побічних явищ, розвитку кандидозного ураження слизових 

оболонок ротової порожнини та дихальних шляхів. У пацієнтів порушуються 

процеси нормальної регенерації тканин легені та бронхів, що приводить до 

хронізації гострого запального процесу. Наявність алергічної реакції на 

антибіотики, переважно на пеніциліни, що підтверджується шкірними тестами, 

призводить до невідповідного призначення антибактеріального лікування з 

нижчою ефективністю початкової терапії та до подовження тривалості 

госпіталізації. 

 

6.3. Аналіз ризиків при застосуванні лікарських засобів у пацієнтів 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних захворювань серцево-судинної 

системи 

 

Хронічні захворювання серцево-судинної системи були найчастішими 

супутніми захворюваннями у пацієнтів із НП. Вони суттєво впливали на перебіг, 

ускладнення та наслідки НП. Раціональне лікування цих захворювань було 

необхідною умовою для одужання пацієнта. 

Найбільш поширеними виявилися ГХ у 241 (78,2%), ІХС у 239 (77,6%) та 

їх поєднання у 182 (59,1%). Серцева недостатність ускладнювала перебіг 

хронічних захворювань органів кровообігу у 222 (72,1%) пацієнтів. Фібриляція 

передсердь визначалась у 44 (14,3%) хворих. 

Для відповідної корекції цих захворювань пацієнти повинні отримувати 

базисну терапію згідно протоколів надання медичної допомоги [390, 391]. 

Крім того, антибактеріальне лікування має призначатись з урахуванням 

ризиків несприятливих подій, ймовірність яких збільшується у пацієнтів з 

хронічними захворюваннями органів кровообігу. 
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Цефалоспорини 1-2 покоління здатні впливати на систему згортання крові 

через пригнічення функціональної активності тромбоцитів і сповільнення 

коагуляції крові. Цефалоспорини 3 покоління можуть діяти подібно до 

антикоагулянтів непрямої дії, гальмуючи печінкову епоксидредуктазу у циклі 

вітаміну К, що призводить до розвитку геморагічного синдрому. [392]. 

Зазначених побічних реакцій на цефалоспорини у проведеному 

дослідженнні не спостерігалось. 

Застосування цефтріаксону при внутрішньовенному введенні спричинило 

виникнення тромбофлебіту у одного пацієнта, що потребувало додаткового 

застосування антикоагулянтів та протизапальних засобів, місцевого лікування. 

У пацієнтів із хронічними захворюваннями органів кровообігу 

небезпечним може виявитися призначення фторхінолонів та макролідів, тому що 

вказані препарати спричиняють подовження QT інтервалу, особливо у осіб 

старших вікових груп. 

Оцінка ризиків серцево-судинних подій проводилась у багатьох 

дослідженнях. За даними дослідження CLARICOR, у пацієнтів з ІХС, які 

протягом 14 днів приймали кларитроміцин для лікування респіраторних інфекцій 

значно збільшувався ризик серцево-судинної смертності, як протягом лікування 

так і у віддаленому періоді через 6-років після прийому цього антибіотика [294, 

295]. 

Про збільшення ризику серцево-судинних подій у 1,68 разів та ризику 

смертності від них у 1,52 рази на фоні прийому кларитроміцину повідомляли S. 

Schembri et al., 2013, тоді, як застосування бета-лактамів, доксіцикліну не 

ассоціювались із зазначеними наслідками [47]. 

За даними G.A. Rao et al., 2014, застосування азітроміцину у дорослих для 

лікування інфекцій дихальних шляхів спричиняло збільшення ризику смерті у 

1,48 рази, тяжких аритмій – у 1,77 рази в порівнянні з амоксциліном. 

Призначення левофлоксацину призводило до збільшення ризику летального 

наслідку у 2,49 рази, а тяжких аритмій – у 2,43 рази [48]. 
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Враховуючи описані вище ризики застосування макролідів та 

фторхінолонів, були проаналізовані ранні та віддалені наслідки лікування НП у 

пацієнтів із наявністю та відсутністю хронічних захворювань серцево-судинної 

системи у хворих, які отримували або не отримували зазначені антибіотики. 

Рані наслідки НП статистично значимо не відрізнялись в групах пацієнтів 

із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи та без них у разі 

лікування макролідами, фторхінолонами, їх поєднанням або без застосування цих 

препаратів (Табл. 6.8). 

Таблиця 6.8 

Порівняння ранніх наслідків негоспітальної пневмонії у пацієнтів із 

хронічними захворюваннями серцево-судинної системи та без них, які 

отримували макроліди, фторхінолони або поєднання макролідів та 

фторхінолонів 

Хронічні 

захворювання 

серцево-

судинної 

системи 

Смерть, 

(%) 

Перевід у 

торакальне 

відділення, 

(%) 

Покращення, 

(%) 

Одужання, 

(%) 

Р 

Пацієнти, які отримували макроліди 

Наявні (n=56) 0 (0) 4 (7,1) 13 (23,2) 39 (69,6) 0,467 

Відсутні (n=42) 0 (0) 1 (2,4) 8 (19,0) 33 (78,6) 

Пацієнти, які отримували фторхінолони 

Наявні (n=203) 4 (2,0) 8 (3,9) 84 (41,4) 107 (52,7) 0,746 

Відсутні (n=59) 0 (0) 2 (3,4) 25 (42,4) 32 (54,2) 

Пацієнти, які отримували фторхінолони та макроліди 

Наявні (n=40) 1 (2,5) 1 (2,5) 16 (40,0) 22 (55,0) 0,109 

Відсутні (n=25) 0 (0) 0 (0) 6 (24,0) 19 (76,0) 

 

Всі пацієнти, які померли протягом лікування у стаціонарі мали ІХС та СН, 

отримували левофлоксацин, одному з хворих додатково до левофлоксацину був 

призначений азітроміцин. 

Ускладнений перебіг НП, який потребував переведення хворого до 

хірургічного відділення, частіше виникав у пацієнтів із хронічними 

захворюваннями серцево-судинної системи, які отримували макроліди. 
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Покращення НП на момент виписки зі стаціонару частіше визначалось у 

пацієнтів, які отримували фторхінолони, не залежно від наявності захворювань 

органів кровообігу. 

Одужання від НП протягом лікування у лікарні спостерігалось частіше у 

хворих, які приймали макроліди, але статистично значимої різниці показники не 

мали. 

Порівняння віддалених наслідків НП через 30 місяців після епізоду 

захворювання встановило достовірно гірші показники виживання пацієнтів із 

хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, які отримували 

макроліди, фторхінолони та поєднання цих препаратів для лікування НП (рис. 

6.6). 
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Рис. 6.6. Показники виживання пацієнтів після негоспітальної 

пневмонії, які отримували макроліди, фторхінолони або поєднання 

макролідів та фторхінолонів, %. 

 

Найнижчим показник виживання виявився у пацієнтів, які отримували 

протягом лікування у стаціонарі фторхінолони, переважно левофлоксацин. 

Отримані дані підтверджують несприятливе для прогнозу пацієнта з НП 

поєднання ІХС, ГХ, СН та аритмій із прийомом фторхінолонів та макролідів, що 

потребує уважнішого та ретельного вибору антибактеріальних препаратів. 

Виникнення НП є стресовим провокуючим фактором, який порушує 

контроль хронічного захворювання, спричиняє розвиток декомпенсації СН. Для 
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нормалізації стану хворого з неконтрольованим або декомпенсованим перебігом 

ГХ, ІХС, фібриляції передсердь, СН проводилась корекція базисної терапії. 

Інгібітори АПФ та сартани виявилися препаратами, які найчастіше 

призначались пацієнтам із ГХ (Рис. 6.7). Статистично значимо переважна 

більшість хворих із неконтрольованою ГХ та більше ніж половина пацієнтів, які 

мали ГХ та ІХС в поєднанні з декомпенсованою СН, отримували ці препарати. 

Висока ефективність вказаних препаратів доведена чисельними, 

рандомізованими дослідженнями. Вони відносяться до лікарських засобів першої 

лінії у лікуванні хворих з ГХ та СН. Доведено їх протективну дію проти великих 

серцево-судинних подій у хворих з ІХС. 
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Рис.6.7. Застосування інгібіторів АПФ та сартанів у хворих із 

негоспітальною пневмонією на тлі гіпертонічної хвороби, ІХС та серцевої 

недостатності з різним ступенем контролю, % (p<0,05 для ГН в порівнянні з ГК 

та ГП). 

 

Інгібітори АПФ мають імуномодулюючі властивості та сприятливо 

впливають на перебіг та наслідки НП, зменшуючи показники 30-ти денної 

смертності хворих із патологією серцево-судинної системи, що приймали їх до 

НП [61, 393, 394]. 

Ми порівняли вплив прийому інгібіторів АПФ та сартанів на наслідки НП 

та виживання хворих із різним ступенем контролю ГХ, ІХС та СН. Достовірної 

різниці у ранніх наслідках НП серед пацієнтів із хронічними захворюваннями 

органів кровообігу не виявлено (Табл.6.9). 
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Спостереження за пацієнтами, які одужали, показало, що статистично 

значимо більше пацієнтів вижили серед тих, хто мав неконтрольований стан ГХ 

під час госпіталізації з приводу НП та почав отримувати інгібітори АПФ або 

сартани (рис. 6.8). 

У пацієнтів, які мали контрольований стан серцево-судинного захворювання 

або декомпенсовану СН показники виживання статистично значимо не 

відрізнялись, не зважаючи на те, що у разі декомпенсації СН смертність хворих, 

які отримували препарати зазначених груп, була нижчою.  

Отримані відомості підтверджують сприятливий вплив інгібіторів АПФ та 

сартанів на здоров’я пацієнтів з ГХ, ІХС та СН після гострого інфекційного 

захворювання органів дихання, тому призначення цих препаратів є раціональним. 
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Рис.6.8. Показники виживання пацієнтів із хронічними 

захворюваннями серцево-судинної системи в залежності від прийому 

інгібіторів АПФ через 30 місяців після перенесеної НП, (* р=0,002). 

 

Застосування петльових діуретиків у пацієнтів із контрольваною ГХ (24 

(28,3%) осіб), неконтрольованою ГХ (48(46,6% осіб) та особливо хворих із 

декомпенсацією СН (99 (83,2%) осіб) було необхідним зважаючи на те, що ці 

препарати відносяться до першої лінії лікування не тільки СН, але й ГХ (Рис. 6.9). 

У осіб без супутніх захворювань призначення діуретиків спостерігалось у 

21 (16,0%) випадку, що зумовлено парапневмонічним ексудативним плевритом 

або надмірним введенням розчинів із метою посилення діурезу. 

Доцільність застосування цих препаратів для лікування ексудативного 

плевриту сумнівна, адже ушкодження плеври має запальний інфекційний 
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характер і потребує в першу чергу антибактеріального лікування або проведення 

пункції та видалення рідини. 

Введення інфузійних розчинів із метою подолання дегідратації слід 

проводити під контролем гематокриту. Коректна плазмозамісна терапія не 

потребує додаткового призначення діуретиків. 
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Рис.6.9. Застосування петльових діуретиків у хворих із негоспітальною 

пневмонією на тлі гіпертонічної хвороби, ІХС та серцевої недостатності з 

різним ступенем контролю (p<0,001 для ГД в порівнянні з ГН, ГК, ГП). 

 

Призначення діуретиків хворим НП без хронічних супутніх захворювань 

було помилковим. 

Поєднання діуретиків з аміноглікозидами призводить до збільшення 

ототоксичної, нефротоксичної дії [374, 395]. Ми не спостерігали вказаних 

несприятливих ефектів. 

Призначення селективних бета-блокаторів пацієнтам із контрольованим (13 

(18,6%) осіб) або неконтрольованим (26 (25,2%) осіб) перебігом ГХ та ІХС, із 

декомпенсованою СН (30 (25,2%) осіб) відповідало рекомендаціям.  

Для цих препаратів не описані небажані лікарські взаємодії з 

антибіотиками, тому їх безпечно застосовувати у хворих НП на тлі супутніх 

хронічних серцево-судинних захворювань. 

Антагоністи кальцію отримувала незначна кількість пацієнтів. Достовірно 

більше таких хворих було серед тих, хто мав неконтрольований перебіг ГХ – 13 

(12,7%) осіб проти 6 (7,1%) серед хворих із контрольованим перебігом ГХ та 10 

(8,4%) серед пацієнтів із декомпенсованою СН (p=0,006). 
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Враховуючи те, що антагоністи кальцію при одночасному застосуванні з 

макролідами у хворих НП можуть спровокувати неконтрольоване зниження 

артеріального тиску з потребою у невідкладній допомозі, нечасте використання 

цих препаратів було одним зі сприятливих факторів для стабілізації стану хворих 

з НП [297]. Поєднання препаратів цих груп спостерігалось у 5 (1,6%) хворих, 

епізодів гіпотонії у них не спостерігали. 

Антагоністи альдостерону застосовували достовірно частіше пацієнти з 

ознаками декомпенсованої СН, ніж із контрольованим або неконтрольованим 

перебігом ГХ – 38 (31,9%) осіб проти 5 (5,9%) та 12 (11,7%), що відповідає 

сучасним рекомендаціям із лікування ГХ та СН (p<0,001). 

Однак призначення спіронолактону в поєднанні з інгібіторами АПФ може 

спричинити гіперкаліемію, що створює додаткові ризики у пацієнтів із НП та 

хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Моніторинг рівня 

електролітів крові не проводився, тому лабораторного підтвердження підвищення 

рівня калію немає. Клінічних симптомів гіперкаліемії не спостерігали, 

незважаючи на те, що 22 (7,2%) хворих отримували зазначену комбінацію. 

Розчини електролітів в поєднанні з серцевими глікозидами або без них 

достовірно частіше отримували внутрішньовенно пацієнти з декомпенсованою 

СН - 53 (44,5%) проти 11 (12,9%) пацієнтів із контрольованим перебігом ГХ та 18 

(17,5%) осіб із неконтрольованим перебігом (Рис. 6.10). 
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Рис. 6.10. Застосування розчинів електролітів у хворих із 

негоспітальною пневмонією на тлі гіпертонічної хвороби, ІХС та серцевої 

недостатності з різним ступенем контролю (p<0,001 для ГД в порівнянні з ГН, 

ГК, ГП). 
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Застосування аспаркаму та магнію сульфата можна виправдати 

необхідністю корекції електролітного балансу, який порушується через прийом 

сечогінних препаратів, декомпенсації СН. Однак для правильного підбору дози 

цих препаратів потрібен контроль електролітів крові, який у рутинній практиці не 

проводився. 

Серцеві глікозиди отримували переважно пацієнти з декомпенсованою СН 

– 40 (32,8%) осіб (рис. 6.11). Незважаючи на рекомендації про застосування 

дігоксину для інотропної підтримки пацієнтів із декомпенсованою СН, 

спостерігалась незначна частка хворих – 7(5,9%), яким було призначено 

корглікон, що не має доведеного ефективного впливу на серцевий м’яз. 

Призначення цього препарату є помилковим, таким що перевантажує пацієнта 

зайвими лікарськими речовинами, призводячи до напруження метаболічних 

систем організму. 
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Рис. 6.11. Застосування серцевих глікозидів у хворих із негоспітальною 

пневмонією на тлі гіпертонічної хвороби, ІХС та серцевої недостатності з 

різним ступенем контролю (p<0,001 для ГД). 

 

Призначення дігоксину одному пацієнту з контрольованим та 7 (6,8%) 

хворим із неконтрольованим перебігом ГХ та ІХС зумовлено наявністю аритмії. 

Застосування корглікону у цих пацієнтів та у хворого без хронічних захворювань 

було недоречним. 

Враховуючи наявність гіперкоагуляції, яка спостерігається у разі НП, 

використання антикоагулянтів у пацієнтів із НП на тлі хронічних захворювань 

серцево-судинної системи у випадках тяжкого перебігу з ознаками важкої 
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легеневої недостатності є необхідним. Зазначенні препарати корегують 

гіперкоагуляцію, покращують мікроциркуляцію як в малому так і у великому колі 

кровообігу, попереджають тромбоутворення. 

Низькомолекулярні гепарини були призначені 31(7,1%) пацієнту з важким 

перебігом НП, що є виправданим (рис. 6.12). 

В першу чергу, зазначені препарати показані пацієнтам із фібриляцією 

передсердь, серед яких їх отримували 19 (47,5%) із 44 хворих. 

Варфарін був призначений як складова базисної терапії постійної форми 

фібриляції передсердь 13 (29,5%) хворих, що відповідає сучасним рекомендаціям 

[396]. 
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Рис. 6.12. Застосування антикоагулянтів у хворих із негоспітальною 

пневмонією на тлі гіпертонічної хвороби, ІХС та серцевої недостатності з 

різним ступенем контролю (p<0,001 для ГД в порівняні з ГН, ГК та ГП). 

 

Поєднання антибіотиків цефалоспоринового ряду, фторхінолонів, 

макролідів із таблетованими антикоагулянтами може підсилити активність 

останніх, спричиняючи кровотечі [395]. У проведеному досліджені геморагічний 

синдром у вигляді кровохаркання на тлі прийому левофлоксацину, цефтріаксону 

та варфаріну виник лише у одного пацієнта. 

Антиаритмічні препарати призначались в поодиноких випадках пацієнтам 

із тахісистолічною формою фібриляції передсердь, яка була ускладнена 

декомпенсованою СН – 5 (4,2%) хворих. Застосовували аміодарон, що відповідає 

рекомендаціям. Однак використання цього препарату у пацієнтів із НП, які 

отримують макроліди або фторхінолони може призвести по подовження 
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інтервалу QT та збільшити ризик виникнення шлуночкової аритмії включаючи 

torsade de pointes та раптову смерть. 

Поєднання аміодарону з зазначеними антибіотиками отримували три 

пацієнта. Подовження інтервалу QT, випадків шлуночкових аритмій не 

спостерігалось. 

Нітрати були призначені 14 (4,6%) пацієнтам із хронічними 

захворюваннями органів кровообігу. Для контролю стабільної стенокардії ці 

препарати застосовували 5 (5,9%) пацієнтів із групи контрольованого перебігу ГХ 

та один пацієнт, який крім ІХС мав неконтрольовану ГХ. У разі декомпенсованої 

СН внутрішньовенне введення нітратів призначали за ознак підгострої або 

гострої лівошлуночкової недостатності 8 (6,7%) пацієнтам, що відповідає 

рекомендаціям із надання допомоги хворим ІХС та СН. 

При поєднанні нітратів з антибіотиками, які призначаються для лікування 

НП, несприятливих взаємодій не виявлено ні за даними опрацьованої літератури, 

ні за даними проведеного дослідження. 

Відповідно до сучасних рекомендацій із лікування хворих з ІХС та 

фібриляцією передсердь одним із препаратів, які значимо впливають на прогноз 

пацієнта, покращують показники виживання, зменшують ризик інфарктів, 

інсультів, фатальних порушень ритму є ацитілсаліцилова кислота, яка 

призначається у низьких дозах для постійного застосування [354, 356, 396]. 

Однак цей препарат отримували трохи менше половини пацієнтів із 

декомпенсованою СН – 57 (47,9%), менше третини хворих із неконтрольованою 

ГХ в поєднанні з ІХС – 29 (28,2%), та лише 16 (18,8%) пацієнтів із 

контрольованим перебігом ІХС та ГХ, що свідчить про недооцінку важливості 

превентивного лікування як лікарями, так і пацієнтами та про недостатню 

прихильність лікарів до стандартів лікування найпоширеніших та небезпечних 

захворювань серцево-судинної системи. 

Невиправдано низьким був рівень застосування статинів у пацієнтів з ІХС, 

ГХ, СН, фібриляцією передсердь, адже лише 10 (3,3%) осіб із цими 

захворюваннями отримували симвастатин або аторвастатин, що є свідченням 



 228 

низької прихильності до рекомендацій та створює додаткові ризики розвитку 

тяжких серцево-судинних подій після одужання від НП. 

Крім позитивного впливу на розвиток атеросклерозу, який займає одне з 

провідних місць у патогенезі зазначених захворювань, статини мають ряд 

плейотропних ефектів, що роблять їх незамінними лікарськими засобами не 

тільки у лікуванні патології серцево-судинної системи, але й у разі її поєднання з 

НП. 

За даними M.Terblanche et al. (2007) статини пригнічують секрецію 

цитокінів, що зумовлює імуномодулюючу та протизапальну дію [397]. Тривале 

застосування цих препаратів для лікування ІХС під час розвитку НП сприяло 

покращенню показників 30-ти денного виживання хворих, що підтверджує 

доцільність використання цих препаратів у хворих НП на тлі хронічних 

захворювань органів кровообігу [61, 63]. 

Необґрунтованим є часте призначення хворим НП незалежно від наявності 

та контролю хронічних захворювань мельдонію у 135 (30,8%) випадках, який 

вважається метаболічним препаратом та за інструкцією рекомендується для 

лікування ІХС, хронічної СН, функціональних порушень діяльності серця, 

гострих та хронічних порушень мозкового кровообігу, зниженої працездатності, 

фізичного та емоційного перенапруження (Рис. 6.13). 

Препарат не входить до переліку лікарських засобів, що рекомендуються 

протоколами надання медичної допомоги для лікування хворих НП та ІХС, ГХ, 

СН через недостаню доказову базу ефективності його застосування [354, 356, 

396]. 

Достовірно частіше мельдоній призначали пацієнтам із неконтрольованим 

перебігом ГХ – 51 (49,5%) осіб. Більше третини пацієнтів із декомпенсованою СН 

(45 (37,8%) осіб) та 26 (30,6%) хворих із контрольованим перебігом ГХ 

отримували цей препарат. Серед пацієнтів, які не мали захворювань серцево-

судинної системи, нераціональне призначення мельдонію спостерігалось у 13 

(9,9%) випадків. 
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Рис. 6.13. Застосування мельдонію у хворих із негоспітальною 

пневмонією на тлі гіпертонічної хвороби, ІХС та серцевої недостатності з 

різним ступенем контролю (p<0,001 для ГД, ГН, ГК в порівнянні з ГП). 

 

Препарат вступає у взаємодію майже з усіма лікарськими засобами, які 

рекомендовані та застосовуються для базисного лікування захворювань серцево-

судинної системи значимо модифікуючи їх ефективність, тому додаючи його слід 

ретельно зважити ризики та переваги комбінованої терапії. Відомостей про 

взаємодію мельдонію з антибіотиками немає [395]. 

Ми проаналізували вплив прийому препарату на ранні та віддалені наслідки 

НП у пацієнтів із різним ступенем контролю захворювань органів кровообігу та 

без них. Статистично значимої різниці у показниках смертності, одужання, 

виживання не виявлено, що підтверджує недоцільність застосування цього 

препарату у хворих із НП та хронічними супутніми захворюваннями серцево-

судинної системи. 

Розчин амінокислоти аргініну застосовується як донатор оксиду азоту, який 

необхідний для нормального функціонування ендотеліальної системи. Препарат 

за показами призначається для лікування атеросклерозу, ІХС, хронічної СН, 

гострих порушень мозкового кровообігу, ХОЗЛ, хронічних гепатитів, астенічних 

станів особливо після інфекційних захворювань, оперативних втручань. У 

протоколи надання медичної допомоги хворих НП, ГХ, ІХС та хронічної серцевої 

недостатності він не включений через відсутність достатньої доказової бази про 

ефективність [354, 356, 396]. 
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Статистично значимо найчастіше аргінін призначали пацієнтам із 

декомпенсованою СН – 28 (23,5%) випадків, що відповідає інструкції про його 

застосування. У разі контрольованого перебігу ГХ та ІХС цей препарат 

отримували 16 (18,8%) хворих. У разі неконтрольованого перебігу зазначених 

захворювань він застосовувався у 10 (9,7%) пацієнтів (p<0,001). 

Враховуючи відсутність даних про ефективність аргініну у хворих із НП, 

було проаналізовано наслідки НП на момент виписки зі стаціонару. Статистично 

значимої різниці виявлено не було (Табл 6.10). 

Аналіз віддалених наслідків показав, що у пацієнтів із декомпенсацією СН, 

які отримували аргінін, показники виживання були статистично значимо 

гіршими: померли 15 (53,6%) з 28 пацієнтів, які лікувались аргініном проти 22 

(24,2%) серед 91 хворого, що не отримував цей препарат (ВШ виживання 0,28, 

95% ДІ 0,11-0,67, р=0,003). 

Отримані данні свідчать про недоцільність застосування аргініну для 

лікування хворих НП на тлі хронічних серцево-судинних захворювань. 

Кверцетін, який має потужний кардіозахисний ефект у хворих із гострим 

порушенням коронарного кровообігу, але не рекомендований при хронічних 

формах ІХС, СН, призначався незначній кількості пацієнтів з декомпенсованою 

СН – 19 (16,0%) та в поодиноких випадках контрольованого або 

неконтрольованого перебігу ГХ та ІХС. Препарат не входить до державних 

рекомендацій з надання медичної допомоги, тому його призначення слід вважати 

не відповідним [354, 356, 396]. 

Аналіз наслідків НП у осіб, які отримували цей препарат, не виявив жодних 

відмінностей між пацієнтами, які отримували кверцетін та тими, що лікувались 

без нього (Табл. 6.11). 

Таким чином, до лікарських засобів, які впливають на серцево-судинну 

систему та були раціонально призначені для лікування пацієнтів із НП на тлі ГХ, 

ІХС, декомпенсованої СН, фібриляції передсердь, слід віднести інгібітори АПФ, 

сартани, бета-блокатори, антагоністи кальцію, петльові діуретики, 

низькомолекулярні гепарини, варфарин, спіронолактон. 
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Спостерігалось некоректне призначення сечогінних препаратів пацієнтам 

без ГХ та ознак СН, неконтрольоване застосування розчинів електролітів. 

Невиправдано низьким було призначення ацетилсаліцилової кислоти та 

статинів, які мають потужну доказову базу про позитивний вплив на прогноз 

пацієнтів із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи та НП. 

Зайвим та недоречним було часте призначення мельдонію, аргініну, які не 

мають доказової бази щодо ефективності лікування ГХ, ІХС, СН, аритмій та НП. 

Зазначені препарати не показали позитивного впливу на наслідки НП. 

 

6.4. Аналіз ризиків при застосуванні лікарських засобів у пацієнтів 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних захворювань органів дихання 

 

Розвиток НП у пацієнтів ХОЗЛ та БА супроводжувався загостренням 

хронічного захворювання різного ступеня важкості. Більшість цих пацієнтів мали 

супутні захворювання серцево-судинної системи і отримували відповідне 

лікування, пов’язані із ним ризики описані в попередньому розділі. 

Для лікування загострення ХОЗЛ та БА рекомендується проводити 

оксигенотерапію, інгаляційну бронхолітичну терапію, застосовувати високі дози 

інгаляційних кортикостероїдів та системні кортикостероїди. 

Для оцінки раціональності застосування лікарських засобів, які 

призначаються для лікування обструктивних захворювань органів дихання, 

проведено порівняння використання цих препаратів у пацієнтів із хронічними 

захворюваннями органів дихання та без них. 

Аналіз базисного лікування хворих БА та ХОЗЛ показав, що найчастіше 

пацієнти застосовували бронхолітичні препарати швидкої дії з використанням 

індивідуальних дозованих інгаляторів за потребою (Рис. 6.14). 

Для лікування загострення хронічних обструктивних захворювань 75 

(52,4%) пацієнтів отримували зазначені препарати у високих дозах за допомогою 

небулайзерного введення, що набагато ефективніше ніж застосування дозованих 

інгаляторів та безпечніше, ніж призначення системного введення еуфіліну. 
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Рис. 6.14. Частота застосування бронхолітичних лікарських засобів 

пацієнтами з хронічними захворюваннями органів дихання та без них. 

Серед осіб, які не мали хронічних захворювань органів дихання, 

небулайзерне введення бронхолітиків спостерігалось у 19 (14,7%) пацієнтів. 

Необхідність призначення цих препаратів була зумовлена наявністю гострого 

обструктивного синдрому внаслідок НП у вказаних пацієнтів, механізм розвитку 

якого не з’ясований. 

Застосування небулізації бронхолітиків в цій клінічній ситуації можна 

вважати доречним, адже доставка діючої речовини у нижні дихальні шляхи 

швидко усуває бронхоспазм, покращує дренаж мокротиння та сприяє позитивній 

динаміці захворювання, не спричиняючи негативних системних ефектів. 

Необхідність призначення еуфіліну у низьких дозах була зумовлена його 

бронхолітичним ефектом, хоча і не таким потужним, як у небулайзерного 

введення інгаляційних бронхолітиків. Додатково цей препарат здатен 

поновлювати чутливість кортикостероїдних рецепторів у курців, що надзвичайно 

важливо у разі середньоважкого або важкого загострення ХОЗЛ та БА. 

Оцінка застосування кортикостероїдної терапії, яка є складовою базисної 

терапії хронічних обструктивних захворювань легень виявила, що тільки 44 

(30,8%) хворих отримували ці препарати тривало до госпіталізації (рис. 6.15). 

Завдяки базисній терапії у більшості хворих з БА, серед яких ІКС отримували 16 

(76,2%), загострення були легкої або середньої важкості та ефективно лікувались 

лише небулайзерним введенням бронхолітиків та ІКС. 
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Небулайзерне введення ІКС отримували майже 40% (57 осіб) хворих із 

загостренням ХОЗЛ та БА, що було раціональним, тому що топічне застосування 

цих препаратів дозволяє досягнути високого протизапального ефекту та 

мінімізувати системні побічні дії, попередити небажану взаємодію з іншими 

препаратами. 
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Рис. 6.15. Частота застосування кортикостероїдів пацієнтами з хронічними 

захворюваннями органів дихання та без них. 
 

Застосування небулайзерного введення ІКС у 9 (7,0%) пацієнтів без 

хронічних захворювань органів дихання було зайвим, адже ці препарати не 

рекомендуються для лікування НП та інших супутніх захворювань. Недоцільне їх 

застосування тільки збільшує матеріальні витрати на лікування та може 

спричинити появу додаткових небажаних явищ. 

Системні кортикостероїди призначались 57 (39,9%) пацієнтам із 

середньоважким та важким загостренням ХОЗЛ та БА. В більшості випадків 

препарати вводили внутрішньовенно в поєднанні з низькими дозами еуфіліну, що 

було виправданим, так як дозволяло швидко досягти стабілізації стану хворого. 

Про позитивний вплив системних кортикостероїдів на перебіг НП у хворих 

із ХОЗЛ та БА вказували С. Garcia-Vidal et al. (2007), які встановили зниження 

ризику смерті від важкої НП у пацієнтів із ХОЗЛ, які отримували разом з 
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антибактеріальною терапією системні кортикостероїди (ВШ 0,287 95%ДІ 0,113-

0,732) [57]. 

Доцільність застосування системних кортикостероїдів у хворих НП, які не 

мають хронічних обструктивних захворювань органів дихання дискутується. 

Існують відомості про їх позитивний вплив на показники системної запальної 

відповіді, виживання, тривалість госпіталізації, штучної вентиляції легень у 

хворих із важкою НП, яка ускладнена сепсисом, однак цих даних недостатньо для 

того, щоб рекомендувати ці препарати для лікування НП [58]. 

Застосування системних кортикотероїдів у пацієнтів НП без хронічних 

захворювань органів дихання та без ознак бронхіальної обструкції було 

нераціональним, адже ці препарати не рекомедуються протоколом надання 

медичної допомоги хворим НП [29]. 

Таким чином, застосування небулізації інгаляційних бронхолітиків, ІКС у 

пацієнтів НП на тлі ХОЗЛ та БА було необхідним та раціональним, і проводилось 

у більшості пацієнтів. Недостатнім було використання інгаляційних препаратів 

для базисної терапії хворими ХОЗЛ та БА. 

Відповідним до рекомендацій було призначення системних 

кортикостероїдів та еуфіліну у низьких дозах для лікування важкого загострення 

ХОЗЛ та БА. 

Призначення небулізації інгаляційних бронхолітиків у хворих з 

обструктивним синдромом без ХОЗЛ та БА, зумовлено особливостями клінічної 

картини НП та було доречним. 

Нераціональним виявилося призначення небулізації ІКС у осіб, що не 

страждали на ХОЗЛ та БА. Невиправданим та зайвим було застосування 

системних кортикостероїдів у цих пацієнтів. 
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6.5. Аналіз ризиків при застосуванні лікарських засобів у пацієнтів 

негоспітальною пневмонією на тлі цукрового діабету 

 

Пацієнти НП на тлі ЦД є найбільш складним контингентом для курації. У 

більшості хворих, крім ЦД присутні ІХС, артеріальна гіпертензія, ураження 

нирок, шлунково-кишкового тракту, ожиріння та інші патологічні стани, які 

можуть бути пов’язані з ЦД так і можуть бути самостійними захворюваннями. 

Виникнення НП спричиняє суттєві порушення контролю ЦД та інших 

супутніх захворювань, що потребує відповідної корекції та зумовлює 

призначення великої кількості лікарських засобів. 

Гіпоглікемічні препарати отримували 18 (45,0%) пацієнтів із 

сердньоважким перебігом ЦД: метформін (10), гліклазід (9), глібенкламід (3), 

гликвідон (1), глімепірид (1). Інсулін був призначений 7 (17,5%) пацієнтам із 

важким перебігом ЦД. 

Ознаки декомпенсації ЦД в легкому ступені спостерігались у 14 (35,0%) 

осіб, помірному – у 13 (32,5%). Кетоацидоз та діабетична кома розвинулись у 3 

(7,5%) осіб, що потребувало інтенсивного лікування у ВРІТ. 

Наявність ЦД створює додаткові ризики при застосуванні фторхінолонів, 

які призначались 35 (87,5%) хворим, як первинна антибіотикотерапія. Найчастіше 

застосовували левофлоксацин у 32 (80,0%) пацієнтів, гатифлоксацин – 3 (7,5%). 

Для повторної антибіотикотерапії у разі неефективності первинно призначеного 

препарату двом пацієнтам після 6- та 10-денного курсу левофлоксацину 

призначено було гатіфлоксацин. Моксіфлоксацин застосовувався для лікування 

одного пацієнта, якому був замінений первинно призначений гатіфлоксацин. 

Загалом гатіфоксацин отримували 6 (15,0%) хворих НП на тлі ЦД, що є 

грубою помилкою, тому що цей препарат, за даними чисельних досліджень, 

найгірше впливає на гомеостаз глюкози [49, 314-316, 319, 321]. 

Наслідки його вживання важко передбачити. Він може спричинити як 

гіпоглікемію, так і гіперглікемію, або спровокувати різкі коливання глюкози 
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крові, що може призвести до загибелі пацієнта. Саме тому вживання цього 

препарату в багатьох країнах Європи та США заборонене або різко обмежене. 

В основі негативного впливу на гомеостаз глюкози лежить здатність 

фторхінолонів порушувати продукцію інсуліна в підшлунковій залозі. В 

більшому ступені цей ефект виражений у гатіфлоксацина [319, 321]. Однак 

призначаючи інші препарати цієї групи хворим із ЦД, слід оцінювати ризики та 

користь у кожному конкретному випадку. 

Зважаючи на це, було проведено аналіз динаміки рівня глюкози у пацієнтів, 

які отримували левофлоксацин та гатіфлоксацин. Нормальний рівень глюкози 

спостерігався у 12 (30,0%) пацієнтів, помірна гіперглікемія (7-10 ммоль/л), яка є 

ознакою субкомпенсації ЦД, і не становить загрози життю пацієнта була у 11 

(27,5%) хворих. 

Нестабільний рівень глюкози з різкими коливаннями від 9 до 20 ммоль/л 

протягом кількох діб спостерігався у 13 (32,5%) пацієнтів. Дані зміни визначались 

у всіх хворих, які отримували гатіфлоксацин та у частини пацієнтів, які 

лікувались левофлоксацином. 

Висока гіперглікемія більше 13 ммоль/л визначалась у 4 (10,0%) осіб, яким 

був призначений левофлоксацин. Загалом втрата контролю над ЦД визначалась 

лише у 17 (42,5%) хворих, що отримували фторхінолони. 

Безумовно, вказані зміни у перебігу ЦД обумовлені багатьма чинниками, 

асоціативний зв’язок між прийомом вказаних антибіотиків та декомпнсацією ЦД 

існує. 

Одна з пацієнток, яка мала важкий перебіг НП, отримуючи левофлоксацин, 

одужала від НП, але через порушення гомеостазу глюкози у неї розвинулась 

декомпенсація ЦД, яку не вдалось успішно подолати. Пацієнтка загинула 

внаслідок набряку головного мозку, який виник на фоні неконтрольованої 

гіпоглікемії. 

Про виникнення гіпоглікемії у пацієнта з НП на тлі ЦД, що лікувався 

левофлоксацином, а для корекції рівня глюкози крові отримував гліпізід, 
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повідомляв S.M. Garber et al. (2009), що підтверджує ризики виникнення життєво 

небезпечних станів при застосуванні фторхінолонів [320]. 

Саме гіпоглікемічні стани є більш небезпечними та фатальними ніж 

гіперглікемія. Як показало проспективне дослідження наслідків НП, проведене 

Singanayagam A. et al (2009), наявність гіпоглікемії під час госпіталізації у 

пацієнтів НП підвищує ризик 30-денної смертності, потребі у штучній вентиляції 

легень та інотропній підтримці [159]. 

Фторхінолони не можуть бути препаратами вибору для лікування НП у 

даної категорії пацієнтів, їх призначення виправдане лише за життєвими 

показами під ретельним контролем рівня глюкози крові. 

Дотримання рекомендацій щодо лікування НП, ретельна оцінка ризиків та 

користі від призначення антибактеріальних препаратів, хворим НП із 

хронічними захворюваннями, їх взаємодій із препаратами базисної терапії є 

запорукою успішного лікування складних пацієнтів. Клінічний приклад 

демонструє, ефективність запропонованого підходу до курації хворих із НП. 

Клінічний приклад 

Пациєнт К., чоловік, 68 років, був доставлений машиною «Швидкої 

допомоги» в приймальне відділення МКЛ №1 з діагнозом: 

ІХС. Прогресуюча стенокардія. Постійна форма фібриляції передсердь, 

тахіситолія. Цукровий діабет 2 тип, середнього ступеня важкості, декомпенсація. 

СН2А ст. Гостра респіраторна інфекція. 

Анамнез захворювання: 

Стан погіршився 2 дні тому назад, коли після звичайної роботи у саду 

переохолодився, відчув слабкість, загальну втому. Ввечері температура тіла 

підвищилась до 37,5°С, з’явились болі в ділянці серця та за грудиною, 

серцебиття, задишка, кашель. Прийняв парацетамол, температура тіла до ранку 

знизилась. Однак продовжували турбувати задишка, болі в серці, серцебиття. 

З’явились набряки на нижніх кінцівках. 
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Ввечері знов підвищилась температура тіла до 37,5°С, більш за все 

турбували болі в серці, задишка, кашель, погано спав. Вранці викликав ―Швидку 

допомогу‖ та був доставлений у лікарню. 

Анамнез життя 

Пенсіонер, раніше працював бухгалтером. Протягом останніх 10 років 

лікувався з приводу ІХС, стабільної стенокардії, фібриляції передсердь. У зв’язку 

з цим регулярно приймав аспірин, аторвастатин, нітрати за потребою. 

Цукровий діабет встановлено 5 років тому назад, із приводу якого 

отримував метформін по 500 мг 2 рази на день. 

Впродовж останніх 6 місяців антибактеріальні препарати не приймав, в 

контакті з інфекційними хворими не був. 

Не курив, алкоголь не вживав, туберкульозом не хворів. 

Об’єктивне обстеження: 

Свідомість ясна, діалог вів адекватно. Нормостенік із надлишковою вагою. 

Колір шкіри не змінений, підвищеної вологості. Незначні набряки нижніх 

кінцівок. Пульс 120 на хвилину, аритмічний. ЧД 32 за хвилину. Температура тіла 

37,8˚ С. АТ 110/60 мм рт ст (робочий тиск 130/80 мм рт ст). 

Під час аускультації легень в верхніх відділах вислуховувалось жорстке 

везикулярне дихання. В нижніх відділах справа в підлопатковій ділянці дихання 

ослаблене, на його фоні вислуховувались звучні вологі, дрібнопухірчасті хрипи. 

Над іншими відділами - без особливостей. 

Під час аускультації серця тони були ослаблені, аритмічні, акцент II тону на 

аорті, систолічний шум на аорті. 

При поверхневій пальпації живіт був м’ягкий, безболісний. При глубокій 

пальпації печінка виступала з-під краю реберної дуги на 3 см, бозболісна, край 

заокруглений, гладенький. З боку інших органів та систем зміни не виявлені. 

За даними лабораторного дослідження в загальному аналізі крові 

спостерігався помірний лейкоцитоз зі зсувом формули вліво, прискорення ШОЕ 

(табл. 6.11). 
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Таблиця 6.11 

Дані додаткових методів дослідження 

Показник Значення Норма Показник Значення Норма 

Загальний аналіз крові Глюкоза крові, ммоль/л 16,8 3,3-5,5 

Ерітроцити, *10
12

/л 4,6 4,0-5,1 Білірубін загальний, 

мкмоль/л 

24,5 8,5-20,5 

Гемоглобін, г/л 140 130-160 Білірубін прямий, мкмоль/л 10,2 0,9-4,3 

Лейкоцити, *10
9
/л 13,7 4,0-9,0 Білірубін непрямий, мкмоль/л 14,3 6,4-17,1 

Паличкоядерні, % 15 0-6 АЛТ, мкмоль/г.х мл 1,8 0,1-0,68 

Сегментоядерні, % 57 54-72 АСТ, мкмоль/г.х мл 1,5 0,1-0,45 

Еозинофіли, % 4 0-5 Креатинін крові, ммоль/л 0,089 0,062-0,115 

Лімфоцити, % 19 17-38 Сечовина крові, ммоль/л 6,4 2,9-7,5 

Моноцити, % 5 4-11 Експрес-тест на тропоніни 

(якісний аналіз) 

Негатив-ний Негати-

вний 

ШОЕ, мм/год 45 2-10 SaO2, % 92 >95 

 

Виявлені гіперглікемія, незначна гіпербілірубінемія за рахунок прямої 

фракції білірубіна, підвищення рівня ферментів АЛТ та АСТ, що було ознакою 

порушення функції печінки. Ступінь насичення крові киснем або сатурація О2 

була знижена, але не критично. 

На ЕКГвизначався неправильний, несинусовий ритм, ЧСС = 85-150 за 

хвилину, фібриляція передсердь, тахіаритмія (Рис.6.16). 

 

 

Рис. 6.16. Елекрокардіограма хворого К. при поступленні. 



 242 

За даними рентгенографії органів грудної клітки справа в средніх та нижніх 

відділах відмічалось посилення легеневого малюнка за периваскулярним, 

перибронхіальним типом, корень розширений, купол діафрагми зміщений 

доверху, кардіо-діафрагмальний синус нечіткий. Зліва – плевроперікардиальні 

зрощення. Серце гіпертрофовано. Заключення: Правобічна полісегментарна 

пневмонія средніх та нижніх відділів (Рис.6.17). 

 

Рис. 6.17. Рентгенографія органів грудної клітки пацієнта К. при 

поступленні. 

 

Проаналізувавши дані суб’єктивного, об’єктивного обстеження, результати 

лабораторних тестів, рентгенографії, ЕКГ лікар приймального відділення 

встановив діагноз: 

Негоспітальна пневмонія нижньої частки правої легені (D8,9,10). ЛН 2. 

ІХС. Стабільна стенокардія наванатаження III ФК. Атеросклеротичний 

міокардіосклероз. Постійна форма фібриляції передсердь. НК IIА. ФК III 

(NYHA). 

Цукровий діабет, 2 тип, середньої важкості, декомпенсація. Неалкогольний 

стеатогепатоз. 

Клінічний діагноз після дообстеження пацієнта принципово відрізнявся від 

того, який встановив лікар «Швидкої допомоги». Фокусування на кардіальній 
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симптоматиці, яка домінувала у пацієнта під час первинного огляду, 

перешкоджала формуванню попереднього діагнозу негоспітальної пневмонії, 

незважаючи на гостре виникнення респіраторних скарг, підвищення температури 

тіла після фізичного навантаження та переохолодження. 

У пацієнтів похилого віку з супутньою кардіальною патологією НП в 20-

30% випадків дебютує ознаками серцево-судинної декомпенсації [374, 398]. 

Провідними симптомами НП зазвичай стають задишка, порушення свідомості, 

продукція гнійного мокротиння, тахіпное, гіперглікемія, підвищення креатинину 

крові. 

Чи вплинув помилковий діагноз під час первинного огляду на прогноз в 

даній ситуації? Не вплинув, тому що пацієнт був доставлений у стаціонар, 

дообстежений, що дозволило встановити НП та вчасно призначити відповідне 

лікування. 

Як би пацієнт залишився для лікування декомпенсації в амбулаторних 

умовах, ризик його смерті значно виріс, що пов’язано з відстрочкою призначення 

антибіотика при НП, прогресуванням цього захворювання, з розвитком тяжкої 

серцевої декомпенсації. 

Чи можливе лікування такого пацієнта з НП та множинною супутньою 

патологією вдома? Відповідно до наказу МОЗ України №128 від 19.03.2007 р. для 

визначення місця лікування пацієнта з НП слід використовувати шкали ризику 

несприятливого наслідку захворювання: PORT, CURB-65, CRB-65 [29]. 

Шкала PORT дозволяє визначити індекс важкості НП шляхом складання 

балів прогностичної значимості 20 показників (демографічних, анамнестичних, 

фізикальних, лабораторних, інструментальних) та встановити клас ризику смерті 

пацієнта. Чим вище ризик смерті, тим інтенсивніше повинно проводись 

лікування. Якщо пацієнт набирає менше 70 балів, ризик смерті не великий і він 

може лікуватись амбулаторно. Сума балів від 71 до 130 відповідає летальності 

2,8-8,2%. Такі хворі повинні лікуватись стаціонарно у терапевтичному відділенні. 

Якщо пацієнт набирає більше 130 балів, показник летальності складає 29,2% і він 

потребує інтенсивної терапії в умовах реанімаційного відділення.  
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Пацієнт К. набрав за шкалою PORT 108 балів, що відповідало IV класу 

ризику, він повинен був лікуватись в терапевтичному відділенні. 

Застосування цієї шкали не завжди можливе у зв’язку з її громіздкістю та 

необхідністю проведення інструментальних і лабораторних досліджень, які не 

можливо виконати в амбулаторних умовах при первинному огляді. 

Зручніше та простіше використовувати шкали CURB-65 та CRB-65, які 

включають 4-5 показників: порушення свідомості (С - consciousness), підвищення 

азоту сечовини > 7 ммоль/л (U - urea), частоту дихання 30 та більше (R - 

respiration), систолічний тиск < 90 мм рт.ст. або діастолічний тиск ≤ 60 мм рт. ст. 

(B-blood pressure), вік 65 років та старше. Кожному з цих показників відповідає 1 

бал. Якщо пацієнт набирає 2 бали та більше – він потребує госпіталізації у зв’язку 

з високим ризиком смерті. У пацієнта К. показник за шкалою CURB-65 склав 3 

бали, що підтверджує необхідність його госпіталізації. 

Шкали PORT, CURB-65, CRB-65 мають співставну інформативність у 

прогнозування наслідку НП [139]. 

Відповідно до наказу МОЗ України №128 для лікування НП у хворого, який 

потребує госпіталізації у терапевтичене відділення, призначаються як препарати 

початкової терапії бета-лактам (захищений пеніцилін або цефалоспорин 2-3 

генерації) в поєднанні з макролідом, альтернативою може бути респіраторний 

фторхінолон [29]. 

Призначаючи лікування конкретному пацієнту крім слідування 

інструктивному документу, необхідно враховувати індивідуальні фактори, які 

здатні суттєво вплинути на успіх лікування. 

Пацієнту К. була приназначена монотерапія амоксіцилін/клавуланатом в 

дозі 1,2 г внутрішньовено крапельно 3 рази на день. 

Для корекції супутньої патології пацієнту К. призначили: 

Діуретики: торасемід 4 мг внутрішньовено струмно 3 дні, антагоніст 

альдостерона -  спіронолактон 50 мг в сутки, 

Нітрати пролонгованої дії 1 раз на день, 
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Дігоксин 1 мл внутрішньовено крапельно в поєднанні з препаратами калію 

та магнію 20 мл у 100 мл розчину 0,9% натрію хлориду 3 дні, 

Аторвастатин 20 мг на добу в обід, 

Аспірин 100 мг на добу ввечері, 

Метформін 1000 мг 2 рази на добу 

Чому було віддано перевагу монотерапії захищеним амінопеніциліном, а не 

комбінації його або цефалоспорину з макролідом, або респіраторному 

фторхінолону? 

Рішення про призначення антибіотика особам похилого потребує 

врахування наступних факторів: вікові морфо-функціональні зміни різних органів 

та тканин, наявність двох та більше захворювань (поліморбідність), вимушена 

поліпрагмазія, часті та важкі ускладнення від прийому ліків. 

У таких пацієнтів зменшується рівень метаболізму лікарських засобів у 

печінці, знижується печінковий кровотік та активність мікросомальних 

ферментів, що призводить до зниження кліренса та підвищення сироваткових 

концентрацій тих антимікробних препаратів, які метаболізуються в печінці. 

Внаслідок атрофії коркової речовини нирок знижується рівень клубочкової 

фільтрації, уповільнюється екскреція, що призводить до збільшення концентрації 

антимікробних препаратів в крові [374]. 

Чому не було призначено макролід пацієнту К.? 

Макролідні антибіотики пригнічують цитохром Р450 в печінці. Вони мають 

істину та ідіосинкрастичну гепатотоксичність. Негативно діють не тільки на 

гепатоцити, але й на холангіоцити, що призводить до холестазу. Виникнення цих 

небажаних ефектів спостерігається у 3,5 на 100 тис. населения (для осіб старших 

65 років не вивчено, але ймовірність різко зростає) [44]. 

Макроліди мають кардіотоксичність: подовжують інтервал QT та сприяють 

развитку аритмії (наприклад піруетної шлуночкової тахікардії). 

Призначаючи макроліди пацієнту з патологією серцево-судинної системи 

слід пам’ятати, що поєднання цих антибіотиків із дігоксином, збільшує 
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біодоступність останнього та ризик глікозидної інтоксикації. При поєднанні 

макролідів зі статинами збільшується ризик рабдоміолизу. 

Чому пацієнту не призначені респіраторні фторхінолони? 

Ці препарати блокують ген, який контролює одну з суб-одиниць калієвих 

каналів, що приймає участь у переносі іонів калію в кардіоміоцит. Внаслідок 

цього подовжується потенціал дії, який виглядає на ЕКГ як подовження QT. В 

такій ситуації різко збільшується ризик фатальних аритмій [44]. 

При аналізі 10 млн призначень фторхінолонів виявлено, що розвиток 

шлуночкових аритмій спостерігався не часто при призначенні спарфлоксацину в 

145 випадках, грепафлоксацину – в 38, норфлоксацину – в 22, гатіфлоксацину – в 

18, офлоксацину – в 18, левофлоксацину – в 15, ципрофлоксацину – в 9, 

моксифлоксацину – в 4. 

Однак призначення фторхінолону пацієнту, який отримує аміодарон, 

трициклічні антидепресанти, астемізол, дізопірамід, прокаінамід, хінідин, 

еритроміцин та інші препарати, які подовжують QT, призводить до значного 

зростання кардіотоксичності та ризику фатальних аритмій. 

Поєднання фтрохінолонів із гіпоглікемічними засобами спричиняє 

непередбачувані зміни рівня глюкози крові. Можуть розвиватись як 

гіперглікемічні, так і гипоглікемічні стани, через вплив на гомеостаз глюкози. 

Фторхінолони здатні закривати К
+
-АТФ канали в панкреатичних бета-клітках, що 

призводить до вивільнення інсуліна та зниження рівня глюкози крові. 

Вираженість цього ефекту відрізняється у різних представників класу. Патологія 

гомеостазу глюкози при лікуванні гатіфлоксацином виникла у 477 випадках на 

10 млн призначень, а іншими фторхінолонами – тільки у 8 на 10 млн призначень. 

Порушення гомеостазу глюкози складає 24% всіх побічних ефектів 

гатіфлоксацина та менше 1,6% побічних ефектів для інших фторхінолонів [399-

401]. 

Взаємодія фторхінолонів із нестероїдними протизапальними препаратами 

може призвести до виникнення судом, порушення свідомості [44]. 
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Але поверемося до пацієнта К. Якою була динаміка перебігу 

захворювання? 

Через 72 години у хворого К. визначалась нормалізація температури тіла, 

зменшилась задишка, кашель, серцебиття. Болі за грудиною не турбували, 

набряків не було. 

При об’єктивному обстеженні ЧД 22 за хвилину, пульс 76 за хвилину, 

аритмічний, АТ = 120/80 мм рт ст. Аускультація легень виявила - в нижніх 

відділах справа ослаблене дихання, кількість хрипів значно зменьшилась 

При пальпації печінки: нижній край виступав із-під реберної дуги на 2 см, 

безболісний. 

В загальному аналізі крові спостерігалась нормалізація рівня лейкоцитів – 

7,5*10
9
/л, нормалізація білірубіна, АЛТ, АСТ, зниження рівня глюкози крові до 

9,5 ммоль/л.  

Корекція лікування: на 4-й день пацієнт був переведений на 

акмоксіцилін/клавуланат в дозі 1000 мкг 2 раза на добу, рекомендовано приймати 

препарат 7 днів 

Хворий продовжував лікування в стаціонарі до повної компенсації 

показників серцево-судинної патології та цукрового діабету до 7 днів. 

На контрольній рентгенограмі ОГК, яку виконано через 14 днів від початку 

захворювання, відмчалась позитивна динаміка. Справа в середніх та нижніх 

відділах зберігалась залишкова запальна інфільтрація у вигляді посилення та 

збагачення легеневого малюнка. Корені ущільнені за рахунок судин. Серце 

гіпертрофоване (рис. 6.18). 

У пацієнта виявилась успішною та безпечною монотерапія захищеним 

амінопеніциліном, призначення якої є неповним слідуванням протоколу надання 

допомоги хворим в умовах стаціонару. Зважаючи на високі ризики застосування 

комбінованої з макролідом антибіотикотерапії або монотерапії фторхінолоном, 

що пов’язані з наявністю у пацієнта порушення ритму, ЦД, прийомом дігоксину, 

аторвастатину, аспірину, метформіну, вибір амоксицилін/клавуланату можна 

вважати раціональним. 
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Рис. 6.18. Контрольна рентгенографія ОГК пацієнта К. через 14 днів від 

початку захворювання. 

Дискусія щодо доцільності застосування комбінації макролідного 

антибіотика з бета-лактамом у дорослих пацієнтів продовжується. За даними 

нещодавно проведеного у Англії та Уелсі порівняння ефективності монотерапії та 

комбінованої терапії дорослих, які були госпіталізовані з приводу НП, показники 

30-тиденної смертності були статистично значимо вищими серед тих, хто 

отримував монотерапію (26,8% проти 23,0%, p<0,001) [271]. 

Інше порівняльне дослідження, яке вивчало ефективність лікування 

госпіталізованих пацієнтів із НП середньої важкості, не виявило статистично 

значимої різниці у наслідках НП серед пацієнтів, які отримували монотерапію 

бета-лактамом, або їх комбінацію з макролідом [272]. 

Таким чином, зважуючі ризики та користь від призначення кожного 

препарату пацієнту з НП на тлі хронічної супутньої патології можна мінімізувати 

кількість лікарських засобів та досягти успіху у лікуванні за умови уважного та 

своєчасного контролювання стану хворого. 

Таким чином, лікування НП характеризується великою поліпрагмазією - 

середня кількість призначених лікарських засобів у разі нетяжкого перебігу НП 

була 10,4±3,1, у разі важкого перебігу НП – 16,9±6,5 препарати (р<0,001). 

Пацієнти без хронічних захворювань отримували 8,8±2,6 препаратів. Наявність 

одного супутнього захворювання зумовлювала збільшення кількості препаратів 

до 9,7±2,9, множинної супутньої хронічної патології – до 12,3±4,3 (р<0,001). 



 249 

Найбільшу кількість препаратів отримували пацієнти НП із супутнім ХОЗЛ або 

БА (13,2±4,8), ЦД (13,0±4,6) та ССЗ (11,8±4,2), що зумовлено їх загостренням або 

декомпенсацією. 

Провідне місце у структурі призначень лікарських засобів займали 

антибактеріальні препарати, які отримували всі пацієнти. Побічні явища виникли 

при застосуванні комбінацій антибіотиків у 15,3% пацієнтів. Надмірна не 

відповідна рекомендаціям антибіотикотерапія призводила до збільшення частоти 

виникнення побічних явищ від 17,7% при застосуванні комбінації 

левофлоксацину з цефтріаксоном до 90,5% при призначенні цефтріаксону в 

поєднанні з левофлоксацином та амікацином, тоді як при застосуванні 

цефтріаксону з кларітроміцином – 4,5%. Найпоширенішим виявилося кандидозне 

ураження слизових оболонок ротової порожнини та дихальних шляхів – 10,7%, 

яке виникало при надмірному застосуванні нерекомендованих комбінацій 

антибіотиків: 12,6% при поєднанні цефтріаксону з левофлоксацином, 24,2% - 

цефоперазон+левофлоксацин та 81,0% у разі комбінації цефтріаксону, 

левофлоксацину та амікацину. У пацієнтів порушувались процеси нормальної 

регенерації тканин легені та бронхів, що приводило до хронізації гострого 

запального процесу. 

Наявність алергічної реакції на антибіотики, переважно на пеніциліни, що 

підтверджувалось шкірними тестами, спостерігалась у 0,79% хворих, призводила 

до невідповідного призначення антибактеріального лікування з нижчою 

ефективністю початкової терапії та до подовження тривалості госпіталізації. 

Муколітичні та відхаркуючі засоби призначались 92,7 %, пробіотики - 

52,3%, нестероїдні протизапальні засоби - 48,6%, розчини декстранів - 36,0%. 

Застосування муколітичних препаратів та декстранів було частково доцільним. 

Нестероїдні протизапальні засоби у половині випадків їх призначення були 

зайвими. 

Застосування сульфокамфокаїну (39,0%), тіотріазоліну (25,1%) та плазмолу 

(13,2%) було невідповідним до рекомендацій та не мало позитивного впливу на 

перебіг НП та її наслідки. 
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Лікування хворих НП із супутніми ГХ, ІХС, фібриляцією передсердь та 

декомпенсованою СН характеризувалось недооцінкою ризиків застосування 

фторхінолонів та макролідів, особливо в поєднанні з антикоагулянтами, 

ацетилсаліциловою кислотою, дігоксином, діуретиками. Хоча важких побічних 

ефектів та взаємодій цих препаратів не спостерігалось протягом лікування НП, 

показники виживання протягом 30 місяців хворих із патологією серцево-судинної 

системи, які отримували вказані антибіотики були нижчими (призначення 

левофлоксацину -80,3% вижили, макроліди – 83,9%, макроліди +левофлоксацин – 

85,0%), ніж серед тих, хто не мав вказаних захворювань (100% вижили), р<0,001. 

Для корекції супутніх ГХ, ІХС відповідно до рекомендацій більшості 

пацієнтів НП призначались інгібітори АПФ та сартани в 60,2% випадків, петльові 

діуретики – 46,6%, бета-блокатори – 25,2%, антагоністи кальцію – 12,7%, 

спіронолактон – 31,9%. Прийом інгібіторів АПФ сприяв покращенню показників 

виживання хворих протягом 30 місяців після перенесеної НП. 

Пацієнти НП з декомпенсованою СН отримували в 53,0% випадків 

інгібітори АПФ або сартани, в 32,8% - серцеві глікозиди, у 83,2% - петльові 

діуретики, у 31,9% - спіронолактон, у 25,2% бета-блокатори, у 19,3% - 

низькомолекулярні гепарини, що також відповідає рекомендаціям. Призначення 

електролітів спостерігалось у 44,5% хворих, але без контролю їх рівня у крові, що 

є помилковим. 

Хворі з НП для базисного лікування фібриляції передсердь відповідно до 

протоколу надання медичної допомоги у 29,5% випадків отримували варфарін та 

у 4,2% - аміодарон. 

Спостерігалось некоректне призначення сечогінних препаратів пацієнтам 

НП без ГХ та ознак СН у 16,0% випадків. 

Невиправдано низьким було призначення ацетилсаліцилової кислоти 

(24,0%) та статинів (2,3%), які мають доказову базу про позитивний вплив на 

прогноз пацієнтів з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи та 

НП. 



 251 

Зайвим та недоречним було часте призначення мельдонію (30,8%), 

аргініну (12,8%), які не мають доказової бази щодо ефективності лікування ГХ, 

ІХС, СН, аритмій та НП. Зазначені препарати не показали позитивного впливу на 

наслідки НП. 

Лікування загострення ХОЗЛ та БА у хворих НП відповідно до 

рекомендацій включало застосування небулізації інгаляційних бронхолітиків у 

52,4% випадків, ІКС у 39,9%, внутрішньовенне введення системних 

кортикостероїдів у 39,9%, низьких доз еуфіліну у 16,8%. Застосування 

інгаляційних препаратів для базисного лікування хворими ХОЗЛ та БА було 

недостатнім у 30,8%. 

Призначення небулізації інгаляційних бронхолітиків у хворих з 

обструктивним синдромом без ХОЗЛ та БА, зумовлено особливостями клінічної 

картини НП та було доречним у 14,7%. Нераціональним виявилося призначення 

небулізації ІКС у 7,0% осіб, що не страждали на ХОЗЛ та БА. Невиправданим та 

зайвим було застосування системних кортикостероїдів у 10,1% цих пацієнтів. 

Оцінка ризиків застосування фторхінолонів у 35 (87,5%) пацієнтів із НП на 

тлі ЦД встановила, що втрата контролю над ЦД визначалась у 17(42,5%) 

випадках. Фторхінолони не можуть бути препаратами вибору для лікування НП у 

даної категорії хворих, їх призначення виправдане лише за життєвими показами 

під ретельним контролем рівня глюкози крові. 

Зважена оцінка ризиків та користі від призначення антибіотиків та 

препаратів інших груп пацієнту з НП на тлі хронічної супутньої патології 

дозволяє мінімізувати кількість лікарських засобів та досягти успіху у лікуванні 

за умови уважного та своєчасного контролювання стану хворого. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙАНАЛІЗ ЛІКУВАННЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ 

ПНЕВМОНІЇ НА ТЛІ СУПУТНЬОЇ ХРОНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

 

Клініко-економічні аспекти лікування хворих НП з кожним роком 

набувають все більшої значимості. Обмеження фінансування органів охорони 

здоров’я, скрутне матеріальне становище населення обумовлює пошуки не тільки 

клінічно ефективного лікування, але, й економічно вигідного. 

У проведених протягом останніх років дослідженнях оцінено клінічну та 

економічну ефективність застосування антибактеріального лікування НП різного 

ступеня важкості у хворих із бактеріальною та вірусно-бактеріальною етіологією 

захворювання [68, 69]. В Україні вони фрагментарні, не увійшли в практику. 

Про значні витрати на лікування НП у реальній медичній практиці країн 

Європи, які оцінювались у дослідженні REACH, повідомляли H. Ostermann et al. 

(2014). За їх даними вартість захворювання коливалась від 1 197 доларів США у 

Турції до 9 945 доларів США– у Нідерландах [66]. 

Наявність хронічних супутніх захворювань у пацієнтів із НП призводить до 

подорожчання лікування у стаціонарі у хворих із СН втричі, з ЦД на 86% та з 

ХОЗЛ на 70% переважно за рахунок прямих медичних витрат [64]. В Україні такі 

дослідження відсутні. 

Неефективне лікування, нераціональне застосування препаратів, недооцінка 

ризиків, які можуть бути спричинені їх взаємодіями, корекція побічних ефектів 

призводить до неминучого збільшення витрат на НП. 

Проведення фармакоекономічної оцінки вартості та ефективності лікування 

НП у осіб із хронічними супутніми захворюваннями та без них, визначення 

раціональних та нераціональних витрат шляхом ABC та VEN-аналізів є 

необхідним підґрунтям для оптимізації надання медичної допомоги таким 

пацієнтам та сприятиме уникненню не тільки небажаних клінічних наслідків, але 

і раціоналізації використання ресурсів. 
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7.1. Оцінка прямих медичних витрат на лікування хворих із 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних супутніх захворювань 

 

Прямі медичні витрати є найбільш значимою складовою матеріальних 

збитків, що пов’язані з НП. Середня загальна вартість захворювання у 

госпіталізованого пацієнта складала 2444,69±2328,63 грн. (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 

Прямі медичні витрати на лікування госпіталізованих хворих із 

негоспітальною пневмонією різних клінічних груп, грн. 

Види витратат Загалом (n=438) Пацієнти ІІІ 

групи (n=399) 

Пацієнти IV групи 

(n=39) 

Середня 

вартість 

% Середня 

вартість 

% Середня 

вартість 

% 

Витрати на 

діагностику 

184,81±157,67 7,6 154,51±45,0 7,6 494,73±395,56* 7,6 

Витрати на 

антибактеріальне 

лікування 

1060,66±1461,55 43,4 891,65±579,24 43,6 2789,75±4205,12* 42,8 

Витрати на 

патогенетичне та 

симптоматичне 

лікування НП 

94,22±73,87 3,9 91,59±68,18 4,5 121,17±115,06 1,9 

Витрати на 

лікування 

хронічних 

захворювань 

243,91±358,14 10,0 191,19±218,70 9,3 783,23±804,01* 12,0 

Витрати на 

перебування у 

стаціонарі 

861,11±810,05 35,2 717,32±266,32 35,1 2332,17±2089,28* 35,8 

Загальна вартість 

стаціонарного 

лікування 

2444,69±2328,63 2046,25±777,86 6521,04±6107,44* 

Примітка: * - p<0,001 в порівнянні з пацієнтами 3 групи. 

 

Найбільше коштів витрачалось на антибіотикотерапію – 43,4%, яка 

включала вартість препарату, витрати на його приготування та введення. Третина 

вартості НП була зумовлена забезпеченням готельних послуг та харчуванням 

пацієнта у відділенні. Вартість лікування супутніх хронічних захворювань 
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складала лише 10,0% (243,91±358,14 грн) від прямих медичних витрат. 

Проведення лабораторних та функціональних досліджень, патогенетичне та 

симптоматичне лікування НП становили 7,6% (184,81±157,67 грн) та 3,9% 

(94,22±73,87 грн) від кошторису захворювання, відповідно. 

У пацієнтів ІІІ групи вартість НП виявилась статистично значимо втричі 

меншою, ніж у хворих із важким перебігом НП (p<0,001), що зумовлено 

необхідністю лікування останніх у ВРІТ, застосуванням більшої кількості 

кошторисних препаратів, інтенсивним спостереженням за пацієнтом, 

призначенням додаткових діагностичних обстежень. 

Не зважаючи на більші витрати на лікування хворих із НП IV групи, 

структура витрат відрізнялась лише зменшенням частки препаратів для 

патогенетичного та симптоматичного лікування НП - 1,9% в IV групі проти 4,5% 

в ІІІ групі. Частка вартості препаратів для лікування хронічних захворювань у 

пацієнтів IV групи була більшою ніж у хворих ІІІ групи – 12,0% проти 9,3%. 

Аналіз прямих медичних витрат на НП у пацієнтів без хронічних 

захворювань, із наявністю однієї супутньої хвороби та мультиморбідністю 

показав достовірно вищу вартість лікування пацієнтів із НП на тлі хронічної 

патології, яка мала слабкий позитивний кореляційний зв’язок із кількістю 

супутніх захворювань (коефіцієнт кореляції Спірмена = 0,171, p<0,001). 

У хворих НП без супутньої патології або з наявністю одного захворювання 

різниця у вартості лікування була незначимою (р=0,569). Наявність двох та 

більше хронічних захворювань призводила до статистично значимого 

подорожчання лікування у 1,4 рази (табл. 7.2). 

У структурі витрат переважали антибактеріальна терапія та кошти на 

життєзабезпечення в умовах стаціонару. Статистично значимої різниці цих 

складових у пацієнтів із наявністю або відсутністю хронічних захворювань не 

було. 

Витрати на діагностичні процедури були статистично значимо більшими у 

пацієнтів із множинною супутньою патологією - 213,76±200,58 грн, в порівнянні 
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з хворими без хронічних захворювань - 141,97±33,16 грн, або за наявності одного 

хронічного захворювання - 151,31±56,15 (p<0,001). 

Витрати на застосування лікарських препаратів для терапії супутньої 

патології у хворих із поліморбідністю були достовірно в п’ять разів вищими ніж у 

тих, хто не мав хронічних захворювань та у 2,7 рази більшими ніж у пацієнтів з 

одним хронічним захворюванням (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2 

Прямі медичні витрати на лікування госпіталізованих хворих із 

негоспітальною пневмонією відповідно до кількості хронічних супутніх 

захворювань, грн. 

Види витратат Пацієнти без 

хронічних 

захворювань 

(n=94) 

Пацієнти з одним 

хронічним 

захворюванням 

(n=95) 

Пацієнти з двома 

та більше 

хронічними 

захворюваннями 

(n=249) 

Середня 

вартість 

% Середня 

вартість 

% Середня 

вартість 

% 

Витрати на 

діагностику 

141,97±33,16 7,1 151,31±56,15 7,5 213,76±200,58* 7,7 

Витрати на 

антибактеріальне 

лікування 

965,97±820,22 48,4 915,41±566,72 45,2 1151,82±1835,82 41,5 

Витрати на 

патогенетичне та 

симптоматичне 

лікування НП 

116,64±87,27** 5,8 95,06±65,49 4,7 85,44±69,75** 3,1 

Витрати на 

лікування 

хронічних 

захворювань 

76,39±140,92# 3,8 130,92±148,05#* 6,5 350,25±428,23# 12,6 

Витрати на 

перебування у 

стаціонарі 

695,79±193,08 34,8 730,50±261,78 36,1 973,35±1042,46 35,1 

Загальна вартість 

стаціонарного 

лікування 

1996,76±918,66 2023,19±768,50 2774,61±2959,94* 

Примітки: # - p<0,001 між всіма групами 

* - p<0,001 для хворих із мультиморбідністю проти хворих без хронічних 

захворювань 

** - p<0,001 для хворих без хронічних захворювань та мультиморбідністю 
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Достовірно найбільше коштів на симптоматичне та патогенетичне 

лікування НП було витрачено у осіб без хронічних захворювань - 116,64±87,27 

грн., в порівнянні з пацієнтами, що мали більше двох хронічних захворювань - 

85,44±69,75 грн. (p<0,001). 

Звертає на себе увагу, що у осіб без хронічної патології незначна частка 

коштів була витрачена на препарати, які застосовуються для патогенетичного 

лікування хронічних захворювань серцево-судинної, дихальної, травної систем. 

Певна кількість пацієнтів, мали зумовлену НП бронхіальну обструкцію, для 

корекції якої їм призначалась небулізація бронхолітиків, що було доцільно. Однак 

частіше спостерігалось необґрунтоване призначення препаратів, які впливають на 

серцево-судинну систему, метаболічні процеси у печінці та не показані хворим із 

НП, що призвело до збільшення вартості лікування. 

Оцінка прямих медичних витрат у пацієнтів із хронічними захворюваннями 

серцево-судинної системи виявила, що у групах із контрольованим та 

неконтрольованим перебігом ГХ, ІХС без ознак застійної СН, статистично 

значимої різниці загальної вартості захворювання, а також окремих її складових 

немає (табл. 7.3). Структура витрат також була однаковою в обох групах хворих. 

Лікування пацієнтів із НП, які мали ознаки декомпенсації СН, виявилось 

достовірно дорожчим у 1,62 рази в порівнянні з хворими з неконтрольованим 

перебігом ГХ та ІХС та у 1,74 рази - за їх контрольованого стану (p<0,05). 

Вартість антибактеріального лікування, діагностичних процедур, перебування у 

стаціонарі була статистично значимо вищою більш ніж у півтори рази. Тільки 

витрати на патогенетичне лікування НП, які складали 2,5-4,6% від загальних 

витрат на захворювання, були однаковими у всіх групах. 

Структура витрат залишалась практично незмінною в усіх групах за 

виключенням вартості лікування хронічних захворювань у разі декомпенсованої 

СН, яка більш ніж вдвічі перевищувала показники цих витрат у пацієнтів із 

контрольованим або неконтрольованим перебігом ГХ та ІХС, та складала 13,6% 

проти 9,3% та 10,0%, відповідно. 
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Таблиця 7.3 

Прямі медичні витрати на лікування госпіталізованих хворих із 

негоспітальною пневмонією на тлі серцево-судинних захворювань, грн. 

Види витрат Пацієнти з 

контрольованою ГХ, 

ІХС (n=85) 

Пацієнти з 

неконтрольованою 

ГХ та ІХС (n=103) 

Пацієнти з 

декомпенсованою СН 

(n=119) 

Середня 

вартість 

% Середня 

вартість 

% Середня 

вартість 

% 

Витрати на 

діагностику 

154,69±53,03* 7,7 167,66±133,06* 7,8 266,20±253,02* 7,6 

Витрати на 

антибактеріальне 

лікування 

836,74±536,98* 41,7 925,67±547,73 42,9 1466,61±2572,53* 41,9 

Витрати на 

патогенетичне та 

симптоматичне 

лікування НП 

91,75±60,97 4,6 75,92±52,94 3,5 87,92±80,87 2,5 

Витрати на 

лікування 

хронічних 

захворювань 

186,59±237,92* 9,3 216,43±246,84* 10,0 474,14±524,08* 13,6 

Витрати на 

перебування у 

стаціонарі 

736,22±366,01* 36,7 772,82±538,62* 35,8 1203,48±1370,71* 34,4 

Загальна вартість 

стаціонарного 

лікування 

2005,99±880,19* 2158,49±1100,49* 3498,34±4020,52* 

Примітка: * - p<0,05 в порівнянні з пацієнтами з декомпенсованою СН 

 

Прямі медичні витрати на лікування НП у пацієнтів із хронічними 

захворюваннями органів дихання були достовірно більшими ніж у контрольній 

групі на 864,84 (37,8%) грн (табл. 7.4). 

У пацієнтів НП із загостренням ХОЗЛ та БА статистично значимо вдвічі 

більше коштів витрачалось на препарати для патогенетичного лікування 

обструктивного синдрому, СН внаслідок загострення хронічних захворювань, ніж 

у КГ. За іншими складовими структура витрат у групах, що порівнювались не 

відрізнялась. Найбільш кошторисним було антибактеріальне лікування. Третина 

коштів витрачалась на перебування хворого у стаціонарі. Витрати на лабораторні 

та інструментальні дослідження, патогенетичне лікування НП були не значними. 
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Таблиця 7.4 

Прямі медичні витрати на лікування госпіталізованих хворих із 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних захворювань органів дихання 

та без них, грн. 

Види витрат Основна група (n=143) Контрольна група(n=129) 

Середня вартість % Середня вартість % 

Витрати на діагностику 230,03±212,86 7,3 187,26±169,27 8,2 

Витрати на антибактеріальне 

лікування 

1314,00±2351,89 41,7 954,42±651,53 41,7 

Витрати на патогенетичне та 

симптоматичне лікування 

НП 

90,31±79,32 2,9 87,89±73,42 3,8 

Витрати на лікування 

хронічних захворювань 

458,51±491,78* 14,5 204,86±254,66 9,0 

Витрати на перебування у 

стаціонарі 

1060,36±1213,33 33,6 853,94±691,24 37,7 

Загальна вартість 

стаціонарного лікування 

3153,21±3651,88* 2288,37±1399,77 

Примітка: * - p<0,05 в порівнянні з пацієнтами контрольної групи 

 

Наявність ЦД у пацієнтів із НП супроводжувалась статистично значимим 

збільшенням загальної вартості лікування на 740,26 грн (28,7%) в порівнянні з 

хворими НП без ЦД (табл. 7.5). 

Таблиця 7.5 

Прямі медичні витрати на лікування госпіталізованих хворих із 

негоспітальною пневмонією на тлі цукрового діабету та без нього, грн. 

Види витрат ОГ (n=40) КГ (n=40) 

Середня вартість % Середня вартість % 

Витрати на діагностику 291,44±333,95* 8,8 232,79±229,65 9,0 

Витрати на антибактеріальне 

лікування 

1207,24±918,62* 36,4 842,36±530,64 32,7 

Витрати на патогенетичне та 

симптоматичне лікування НП 

78,62±48,89 2,4 94,62±86,29 3,7 

Витрати на лікування 

хронічних захворювань 

458,51±491,78 13,8 332,60±385,75 12,9 

Витрати на перебування у 

стаціонарі 

1258,46±1502,40 37,9 1076,19±1226,67 41,7 

Загальна вартість 

стаціонарного лікування 

3318,83±2894,04* 2578,57±1989,81 

Примітка: * - p<0,05 в порівнянні з пацієнтами КГ. 
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Вартість антибактеріального лікування та додаткових діагностичних 

процедур у цих пацієнтів також була достовірно вищою (p<0,05). Не зважаючи на 

менші витрати на патогенетичне лікування НП у хворих ЦД, але більшу вартість 

медикаментозної корекції хронічних захворювань та перебування у стаціонарі, 

статистично значимої різниці цих складових прямих медичних витрат в 

порівнянні з пацієнтами НП без ЦД не виявлено. 

Загальна вартість стаціонарного лікування НП, витрати на антибактеріальну 

терапію, корекцію хронічних супутніх захворювань у пацієнтів із хронічною 

патологією шлунково-кишкового тракту були вищими ніж у хворих НП без 

зазначених хронічних захворювань, але статистично значимої різниці між 

групами не встановлено (табл. 7.6). 

Таблиця 7.6 

Прямі медичні витрати на лікування госпіталізованих хворих із 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних захворювань шлунково-

кишкового тракту та без них, грн. 

Види витрат Основна група (n=77) Контрольна група 

(n=74) 

Середня 

вартість 

% Середня вартість % 

Витрати на діагностику 207,42±155,46* 7,2 150,95±52,92 7,2 

Витрати на антибактеріальне 

лікування 

1311,04±2373,48 45,8 990,77±499,50 47,3 

Витрати на патогенетичне та 

симптоматичне лікування НП 

127,08±120,36* 4,4 75,51±53,04 3,6 

Витрати на лікування 

хронічних захворювань 

238,40±270,94 8,3 209,95±199,75 10,0 

Витрати на перебування у 

стаціонарі 

981,39±1089,33* 34,3 666,32±220,62 31,8 

Загальна вартість 

стаціонарного лікування 

2865,33±3528,96 2093,49±684,50 

Примітка: * - p<0,05 в порівнянні з пацієнтами контрольної групи 

 

Достовірно більші витрати на діагностичні заходи у хворих із патологією 

шлунково-кишкового тракту зумовлені частішим призначенням ендоскопічного 

та ультразвукового дослідження в цій групі. 
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Призначення препаратів для патогенетичного та симптоматичного 

лікування НП у пацієнтів із пептичною виразкою, хронічними гепатитами, 

холециститом, гастропатіями не тільки вплинуло на погіршення перебігу цих 

захворювань, подовження перебування хворого у стаціонарі, але й призвело до 

достовірно вищої вартості цих складових прямих медичних витрат у пацієнтів із 

хронічною патологією шлунково-кишкового тракту (p<0,05). 

Структура витрат в обох групах була однаковою: найбільшу частку 

складало антибактеріальне лікування, третина коштів витрачалась на 

забезпечення перебування у стаціонарі, десята частка - на терапію супутньої 

патології, ще менше на додаткові методи дослідження та патогенетичне, 

симптоматичне лікування НП. 

У пацієнтів з ожирінням показники витрат на діагностику НП, 

антибактеріальне лікування, перебування у стаціонарі та загальна вартість 

захворювання були вищими ніж у хворих без ожиріння, але без статистично 

значимої різниці (табл. 7.7). 

Таблиця 7.7 

Прямі медичні витрати на лікування госпіталізованих хворих із 

негоспітальною пневмонією на тлі ожиріння та без нього, грн. 

Види витрат Основна група (n=116) Контрольна група 

(n=116) 

Середня вартість % Середня вартість % 

Витрати на діагностику 193,66±212,53 7,7 164,84±103,01 7,6 

Витрати на антибактеріальне 

лікування 

1112,12±1782,65 44,0 976,31±791,23 44,7 

Витрати на патогенетичне та 

симптоматичне лікування НП 

83,64±57,89 3,3 92,86±65,89 4,3 

Витрати на лікування 

хронічних захворювань 

255,88±305,60* 10,1 202,67±284,45 9,3 

Витрати на перебування у 

стаціонарі 

880,03±928,49 34,8 745,52±347,76 34,2 

Загальна вартість 

стаціонарного лікування 

2525,34±2777,70 2182,20±1071,93 

Примітка: * - p<0,05 в порівнянні з пацієнтами контрольної групи 
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Вартість лікування хронічних супутніх захворювань була достовірно 

вищою у пацієнтів із НП на тлі ожиріння, що пов’язано з поліморбідністю цієї 

групи. 

Витрати на патогенетичне та симптоматичне лікування НП були навпаки 

вищими у хворих без ожиріння, хоча різниця виявилась статистично не 

значимою. 

Структура витрат лишалась подібною до загальної вибірки та не 

відрізнялась між основною та контрольною групами. 

Для оцінки економічної ефективності антибактеріальної терапії, яка 

рекомендована або не рекомендована протоколом надання медичної допомоги 

хворим НП, були розраховані показники вартість-ефективність для комбінацій 

антибіотиків, що найчастіше призначались (табл. 7.8). 

Відповідно до даних оцінки антибактеріального лікування, яке 

призначалось в умовах стаціонару, дотримання рекомендацій супроводжувалось 

достовірно вищою клінічною ефективністю в порівнянні з вибором схеми 

антибіотикотерапії, яка нерекомендована (74,2% (132 пацієнта), проти 73,5% (191 

пацієнт), р=0,013). 

Серед схем антибактеріальної терапії для лікування НП середньої важкості, 

яка відповідала рекомендаціям, клінічно та економічно найбільш вигідними було 

призначення комбінації цефалоспорину 3 покоління або захищеного 

амінопеніциліну з макролідом, тому що показники вартість-ефективність для цих 

схем були найнижчими – 25,13 грн/% та 28,90 грн/%, відповідно. 

Монотерапію амоксицилін/клавуланатом або цефтріаксоном отримували 10 

(5,6%) пацієнтів, які мали протипокази до застосування фторхінолонів та 

макролідів. За коефіцієнтом вартість-ефективність їх призначення виявилось 

найвигіднішим, адже показник був найнижчим (24,06 грн/%), що підтверджує 

економічну доцільність зазначеної антибіотикотерапії в проблемних клінічних 

ситуаціях. 
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Таблиця 7.8 

Фармакоекономічна ефективність відповідної та невідповідної 

антибактеріальної терапії негоспітальної пневмонії 

Схема антибіотикотерапії Середня 

вартість 

лікування 

пацієнта, 

(грн.) 

Хворі, 

які 

одужали, 

(%) 

Показник 

вартість-

ефективність 

(грн./ %) 

Відповідна антибіотикотерапія 

(n=178) 

2621,81 74,2 35,33 

Монотерапія бета-лактамом (n=10) 1924,90 80 24,06 

Цефалоспорин 3 покоління+макролід 

(n=110) 

1872,49 74,5 25,13 

Амоксицилін/клавуланат+макролід 

(n=3) 

2890,13 100 28,90 

Респіраторний фторхінолон (n=23) 2524,18 78,3 32,24 

Респіраторний 

фторхінолон+цефалоспорин 3 

покоління (n=21) 

4004,45 61,9 64,69 

Антисинегнійний 

цефалоспорин+респіраторний 

фторхінолон (n=11) 

7833,03 63,6 123,16 

Меропенем+респіраторний 

фторхінолон+амікацин (n=1) 

4476,27 100 44,76 

Невідповідна антибіотикотерапія 

(n=260) 

2335,30 73,5 31,77 

Монотерапія амікацином (n=11) 2167,88 36,4 59,56 

Респіраторний 

фторхінолон+цефалоспорин 3 

покпління (n=182) 

1989,16 78,6 25,31 

Антисинегнійний 

цефалоспорин+респіраторний 

фторхінолон (n=36) 

2707,42 72,2 37,49 

Меронем+респіраторний 

фторхінолон+амікацин (n=4) 

4542,29 75,0 60,56 

Респіраторний 

фторхінолон+цефалоспорин 3 

покоління+амікацин або макролід 

(n=27) 

3913,58 55,6 70,39 

 

У пацієнтів з НП середньої важкості монотерапія респіраторними 

фторхінолонами була економічно найменш вигідною, адже показник вартість-
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ефективність був найбільшим (32,24 грн/%) в порівнянні з іншими відповідними 

до протоколу надання медичної допомоги схемами антибіотикотерапії. 

Раціональне призначення антибактеріальної терапії у разі тяжкої НП 

економічно найвигіднішим було при використанні комбінації з трьох 

антибіотиків - меронема, левофлоксацина та амікацина, які були успішно 

застосовані для лікування одного пацієнта. Коефіцієнт вартість-ефективність був 

44,36 грн/%, що виявилось в 1,5 рази менше, ніж у групі, яка приймала 

респіраторний фторхінолон із бета-лактамом (64,69 грн/%). 

Проблемним із низькою клінічною та економічною ефективністю було 

лікування пацієнтів, які мали ризик синегнійної інфекції органів дихання, що 

можна пояснити швидким розвитком резистентності у P.aeruginosae навіть у 

процесі лікування одного пацієнта. Показник вартість-ефективність в цій групі 

був найвищим – 123,16 грн/%. 

Призначення невідповідної до рекомендацій антибіотикотерапії 

характеризувалось високою частотою застосування респіраторного фторхінолона 

з цефалоспорином 3 покоління для лікування пацієнтів із НП середньої важкості. 

Клінічна та економічна ефективність цієї схеми була найкращою серед інших 

схем невідповідного лікування, адже показник вартість-ефективність був на рівні 

25,31 грн/%. 

Необґрунтоване застосування комбінації антисинегнійного цефалоспорину 

з фторхінолоном для лікування НП середньої важкості характеризувалось 

показником вартість-ефективність на рівні 37,49 грн/%, що свідчить про низьку 

клініко-економічну ефективність. 

Хибне призначення амікацину, комбінацій із трьох антибіотиків 

(респіраторний фторхінолон+цефалоспорин 3 покоління+амікацин або макролід) 

пацієнтам із нетяжкою НП призвело не тільки до клінічної невдачі у 7 (63,6%) 

хворих та 12 (44,4%), відповідно, але й зумовило найбільші економічні витрати в 

цій групі – коефіцієнт вартість ефективність для амікацину – 59,56 грн/%, для 

комбінації 3-х антибіотиків 70,39 грн/%. 
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Загалом, середня вартість лікування одного випадку НП антибіотиками, які 

відповідали рекомендаціям виявилась більшою, ніж лікування, що не відповідало 

рекомендаціям, але статистично значимої різниці між показниками не було – 

2621,81 грн проти 2335,30 грн, p=0,09. Відповідно показник вартість-

ефективність також був більшим у разі призначення рекомендованих 

антибіотиків – 35,33 грн/% проти 31,77 грн/% при невідповідному лікуванні. 

Для визначення об’єму додаткових витрат із метою покращення 

ефективності антибактеріального лікування НП було розраховано 

інкрементальний коефіцієнт вартість-ефективність для рекомендованого та 

нерекомендованого лікування. Значення коефіцієнту було 409,31 грн, тобто це 

показник додаткової вартості рекомендованого у національних узгоджувальних 

документах лікування в порівнянні з нерекомендованим, що забезпечує зростання 

клінічної ефективності лікування НП. 

Таким чином, прямі медичні витрати на НП в умовах стаціонару в 

середньому знаходились на рівні 2444,69±2328,63 грн. У пацієнтів із важким 

перебігом НП, які потребували госпіталізації у ВРІТ, вони були втричі вищими 

ніж у тих, хто мав НП середньої важкості. 

Наявність двох та більше супутніх хронічних захворювань призводила до 

збільшення прямих медичних витрат на НП у 1,4 рази. У пацієнтів із хронічними 

супутніми захворюваннями вартість стаціонарного лікування НП була достовірно 

вищою за наявності декомпенсованої СН (3498,34±4020,52 грн.), ЦД 

(3318,33±2894,04 грн.) та загострення ХОЗЛ, БА (3153,21±3651,88 грн.). У хворих 

з ожирінням та хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту 

статистично значимої різниці показників прямих медичних витрат на НП в 

порівнянні з пацієнтами без зазначеної патології не було. 

В структурі прямих медичних витрат не залежно від важкості НП та 

наявності хронічних супутніх захворювань найбільшу частку складали витрати на 

антибактеріальне лікування, третина коштів витрачалась на забезпечення 

перебування хворого у стаціонарі, витрати на діагностичні процедури 

зумовлювали близько 8% від загальної вартості лікування, патогенетичне та 
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симптоматичне лікування НП – в межах 2-5%. Витрати на патогенетичне 

лікування хронічних захворювань коливались від 3,5% у пацієнтів без хронічних 

захворювань до 14,5% за наявності декомпенсації СН, ЦД та загострення ХОЗЛ, 

БА. 

Аналіз показників вартість-ефективність при застосуванні рекомендованих 

та нерекомендованих схем антибіотикотерапії підтвердив вищу клініко-

економічну доцільність вибору відповідного до протоколу надання медичної 

допомоги лікування. 

 

7.2. Факмакоекономічний АВС та VEN-аналізи застосування 

лікарських препаратів у пацієнтів із негоспітальною пневмонією на тлі 

супутньої коморбідної патології. 

 

Для оцінки економічної обґрунтованості витрат на лікування хворих НП 

було проведено ABC та VEN аналізи. Загальна кількість препаратів, що 

призначалась пацієнтам із НП, які були госпіталізовані, складала 109 

міжнародних непатентованих найменувань. 

Розподіл препаратів відповідно до категорій «V» (vital, або життєво 

необхідні), «E» (essential, або обов’язкові) та «N» (non-essential, або 

необов’язкові) був здійснений відповідно до рекомендацій із лікування НП та 

хронічних супутніх захворювань (Рис. 7.1). 

28(25.7%)

17(15.6%)

64(58.7%)

Категорія V

Категорія E

Категорія N

 

Рис. 7.1. Розподіл лікарських засобів, що призначались пацієнтам із НП 

на тлі хронічної супутньої патології, за категоріями VEN, n=109. 
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До категорії «V» були включені 16 антибіотиків (цефтріаксон, цефотаксім, 

цефтазідім, цефоперазон, цефуроксім, цефтріаксон/сульбактам, 

амоксіцилін/клавуланат, меропенем, азітроміцин, кларитроміцин, левофлоксацин, 

моксіфлоксацин, гатіфлоксацин, амікацин, ванкоміцин, гентаміцин), призначення 

яких є життєво необхідним для лікування НП, бронхолітики (сальбутамол, 

беродуал, еуфілін), інгаляційні (флютиказон, будесонід) та системні (преднізолон, 

дексаметазон) кортикостероїди, комбіновані інгаляційні препарати 

(флютиказон/сальметерол, будесонід/формотерол) за наявності супутніх ХОЗЛ та 

БА, антикоагулянти (варфарін, фраксипарин, еноксапарин, фондапарінукс, 

гепарин), діуретики (фуросемід, торасемід, індапамід), інгібітори АПФ 

(еналаприл, периндоприл, лізіноприл), бета-блокатори (бісопролол, метопролол, 

карведілол, небівалол), антагоністи кальцію (ніфедипін, дилтіазем), сартани 

(лозартан, вальсартан), антагоніст альдостерону (спіронолактон), нітрати 

(ізосорбіт дінітрат, ізосорбіт мононітрат), серцеві глікозиди (дігоксин, корглікон), 

антиаритміки (аміодарон, етацизин), ацетилсаліцилова кислота, статини 

(аторвастатин, симвастатин), які рекомендовані для лікування СН, ГХ, ІХС, 

гіпоглікемічні препарати (інсулін, метформін, гліклазід, глібенкламід, гликвідон, 

глімепірид), що життєво необхідні пацієнтам з ЦД, та гепатопротектори 

(глутаргін, есенціале), інгібітори протонної помпи (омепразол, лансопразол), які 

необхідні хворим із хронічними гепатитами, цирозом, пептичною виразкою. 

Всього у категорію життєво необхідних лікарських засобів було включено 64 

(58,7%) препарати. 

До категорії «E» увійшли медикаменти, застосування яких важливе, має 

позитивний вплив на лікування НП, корекцію стану хворого у певних клінічних 

ситуаціях, але які не включені у протоколи надання допомоги хворим НП та 

хронічними захворюваннями: нестероїдні протизапальні засоби (діклофенак, 

німесулід, парацетамол), муколітики та відхаркуючі засоби (амброксол, сиропи з 

відхаркуючими травами), плазмозамінники (реосорбілакт, розчин Рінгера, 

альбумін), розчини електролітів (панангін, аспаркам, магнію сульфат), пробіотики 

(біфіформ, лактовіт, біон, лінекс, йогурт), препарати, що впливають на згортання 
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крові (амінокапронова кислота, етамзілат натрію, діцинон). Загалом у категорію 

обов’язкових увійшло 28 (25,7%) препаратів. 

До категорії «N» віднесли 17 (15,6%) лікарських засобів, які не 

рекомендовані для лікування хворих НП та не мають доказової бази про 

ефективність при хронічних супутніх захворюваннях: аналептики 

(сульфокамфокаїн), метаболічні препарати та біогенні стимулятори (мельдоній, 

тіотріазолін, аргінін, кверцетін, плазмол, вітаміни, ербісол), антигістамінні 

препарати (астемізол, діазолін, клемастін, дімедрол), спазмолітики (дротаверин, 

папаверин, спазмалгон, баралгін). 

Загальна сума витрат на медикаментозне лікування у вибірці пацієнтів, яка 

аналізувалась, була 613184, 79 грн. результати АВС аналізу представлені у табл. 

7.9. 

На лікарські препарати групи В було витрачено 94773,37 (15,5%) грн. 

Частки коштів на кожну групу зазначених препаратів були майже однаковими, 

що підтверджує економічну доцільність витрат. 

До групи «А» увійшов 21 (19,3%) препарат: 16 (76,2%) антибіотиків, які 

віднесені до категорії «V», та 5 (23,8%) лікарських засобів, що впливають на 

серцево-судинну систему, але не мають достатньої доказової бази ефективності їх 

застосування, та є препаратами категорії «N». 

Витрати на препарати цієї групи становили 505 993, 63 (82,51%) грн.. 

Левова частка була витрачена на антибіотикотерапію, що свідчить про 

раціональність використання коштів для лікування хворих НП. 

Наявність в групі А препаратів із категорії «N» демонструє економічні 

збитки, які спричинені необґрунтованими застосуванням лікарських засобів. 

Виключення з листків призначень сульфокамфокаїну, мельдонію, аргініну, 

тіотріазоліну та кверцетину призведе до зменшення витрат на НП без впливу на 

ефективність лікування, що оптимізує ведення пацієнтів в умовах стаціонару. 

У групу В були включені 65 (59,6%) лікарських засобів: 25 (38,5%) 

препаратів симптоматичної та патогенетичної дії для лікування НП, які 

відносились до категорії «Е», 31 (47,7%) рекомендований препарат для базисної 
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терапії захворювань серцево-судинної системи (категорія «V») та 9 (13,8%) 

рекомендованих препаратів для базисної терапії хронічних захворювань органів 

дихання (категорія «V»). 

Таблиця 7.9 

Розподіл груп препаратів для лікування осіб із негоспітальною пневмонією 

за категоріями АВС та VEN 

Група препаратів Витрати, 

грн 

% від загальної 

суми 

VEN АВС 

Антибіотики 464567,50 75,76 V А 

Препарати для лікування 

серцево-судинних 

захворювань без доведеної 

ефективності 

41426,13 6,75 N 

Симптоматичні та 

патогенетичні препарати для 

лікування НП 

36165,61 5,90 Е В 

Препарати для базисного 

лікування серцево-судинних 

захворювань 

31064,00 5,07 V 

Препарати для базисного 

лікування захворювань органів 

дихання 

27543,76 4,49 V 

Біогенні стимулятори, 

вітаміни, антигістамінні засоби 

4475,03 0,73 N С 

Рекомендовані препарати для 

лікування хронічних 

захворювань ШКТ 

3135,77 0,51 V 

Гіпоглікемічні засоби 2330,10 0,38 V 

Інші препарати 1642,55 0,27 N 

Загальна сума витрат на 

медикаментозне лікування 

613184,79 

 

Групу С склали 23 (21,1%) препарати. Більшість лікарських засобів 

відносились до категорії «N» - біогенні стимулятори, антигістаміні препарати, 

вітаміни та спазмолітики (13(56,5%) медикаментів), які не рекомендуються для 

лікування НП або хронічних супутніх захворювань, тобто були зайвими. Меншу 

частку препаратів у цій групі склали рекомендовані засоби для лікування 

хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту (4 (17,4%) препарати) та 
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6(26,1%) гіпоглікемічних препаратів, які є життєво необхідними (категорія «V»). 

Незначні витрати на вказані групи лікарських препаратів пов’язані з малою 

кількістю пацієнтів, що страждали на ЦД середньоважкого або важкого перебігу 

та пептичних виразок, гастропатій та хронічних захворювань печінки, які 

потребували постійного базисного лікування. 

Загальні витрати на препарати, що увійшли до групи С склали 11583,45 

(1,9%) грн.. На лікарські засоби з групи необов’язкових було витрачено більше 

коштів ніж на препарати для лікування ЦД та хронічних захворювань шлунково-

кишкового тракту 6117,58 грн проти 5465,87 грн, що є ознакою хибного 

використання фінансових ресурсів. 

Узагальнення оцінки раціональності витрат на НП у пацієнтів із 

хронічними супутніми захворюваннями показало, що на життєво необхідні 

препарати використано найбільше коштів (528641,13 (86,2%) грн.), що було 

ознакою економічно доцільного лікування (табл. 7.10). 

Таблиця 7.10 

Частка витрат на лікарські засоби категорій «V», «E», «N» для 

лікування пацієнтів із НП на тлі хронічних супутніх захворювань 

Категорія Витрати 

Грн. % 

«V» 528641,13 86,2 

«E» 36165,61 5,9 

«N» 47543,71 7,8 

Загалом 613184,79 100 

 

Частка витрат на препарати, які відносяться до категорії обов’язкових, 

виявилася найменшою і склала 36165,61 (5,9%) грн., що також відповідає 

раціональному використанню економічних ресурсів. 

Застосування препаратів із категорії необов’язкових відображає зайві 

витрати, які слід жорстко контролювати та, при можливості, нівелювати. Частка 

коштів на ці медикаменти склала 7,8% (47543,71 грн.). Додаткові нераціональні 
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економічні збитки, пов’язані зі стаціонарним лікуванням пацієнта в середньому, 

склали 108,5 грн на один випадок НП. 

Отже, проведені АВС та VEN аналізи використання фінансових ресурсів 

для лікування НП у осіб із хронічними супутніми захворюваннями показали 

економічну раціональність призначень, адже переважна більшість коштів 

застосовувалась на життєво необхідні препарати і частка витрат на лікарські 

засоби категорії «Е» була низькою. 

Однак, присутність у групі А необов’язкових для лікування пацієнтів із НП 

на тлі супутньої хронічної патології препаратів із категорії «N» 

(сульфокамфокаїн, мельдоній, тіотріазолін, аргінін, кверцетин) зумовила зайві, 

нераціональні витрати, які збільшили кошторис НП, в середньому на 108,5 

грн/пацієнта, без покращення ефективності лікування та повинні бути виключені 

з листків призначень, що дозволить оптимізувати курацію стаціонарних пацієнтів 

із НП. 

Таким чином, прямі медичні витрати на НП в умовах стаціонару в 

середньому знаходились на рівні 2444,69±2328,63 грн. У пацієнтів із важким 

перебігом НП, які потребували госпіталізації у ВРІТ, вони були достовірно втричі 

вищими ніж у тих, хто мав НП середньої важкості - 6521,04±6107,44 грн проти 

2046,25±777,86 грн, p<0,001. 

Наявність двох та більше супутніх хронічних захворювань призводила до 

збільшення прямих медичних витрат на НП у 1,4 рази - 2774,61±2959,94 грн 

проти 1996,76±918,66, p<0,001. 

У пацієнтів із хронічними супутніми захворюваннями вартість 

стаціонарного лікування НП була достовірно вищою за наявності 

декомпенсованої СН (3498,34±4020,52 грн.), ЦД (3318,33±2894,04 грн.) та 

загострення ХОЗЛ, БА (3153,21±3651,88 грн.). У хворих з ожирінням та 

хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту статистично значимої 

різниці показників прямих медичних витрат на НП в порівнянні з пацієнтами без 

зазначеної патології не було. 
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В структурі прямих медичних витрат не залежно від важкості НП та 

наявності хронічних супутніх захворювань найбільшу частку складали витрати на 

антибактеріальне лікування (41,7-48,4%), третина коштів витрачалась на 

забезпечення перебування хворого у стаціонарі (31,8-37,7%), витрати на 

діагностичні процедури зумовлювали близько 7,3-9,0% від загальної вартості 

лікування, патогенетичне та симптоматичне лікування НП – в межах 1,9-5,8%. 

Витрати на патогенетичне лікування хронічних захворювань коливались від 3,5% 

у пацієнтів без хронічних захворювань до 14,5% за наявності декомпенсації СН, 

ЦД та загострення ХОЗЛ, БА. 

Застосування рекомендованих схем антибіотикотерапії показало вищу 

клінічну та економічну ефективність в порівнянні з нерекомендованими схемами. 

Початковий курс рекомендованих антибіотиків був ефективним у 74,2% (132 

пацієнта), проти 73,5% (191 пацієнт) у разі застосування хибної схеми 

антибіотикотерапії, р=0,013. Вищий показник вартість-ефективність для клінічно 

ефективнішої відповідної антибіотикотерапії (35,33 грн/% проти 31,77 грн/% при 

невідповідному лікуванні), дозволив розрахувати додаткову вартість лікування, 

яка забезпечує зростання клінічної ефективності (інкрементальний коефіцієнт 

вартість-ефективність склав 409,31 грн). 

За даними АВС та VEN аналізів використання фінансових ресурсів для 

лікування НП у осіб із хронічними супутніми захворюваннями було частково 

раціональним, тому що переважна більшість коштів застосовувалась на життєво 

необхідні препарати і частка витрат на лікарські засоби категорії «Е» 

(обов’язкові) була низькою. 

Нераціональні витрати були зумовлені присутністю у групі А 

необов’язкових для застосування у пацієнтів із НП препаратів із категорії «N» 

(сульфокамфокаїн, мельдоній, тіотріазолін, аргінін, кверцетин), які не впливали 

на ефективність лікування. Для оптимізації ведення пацієнтів із НП на тлі 

хронічних супутніх захворювань вказані лікарські засоби повинні бути 

виключені. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Незважаючи на значні досягнення сучасної медицини у наданні допомоги 

хворим із НП, це захворювання залишається одним із найпоширеніших та 

небезпечних, яке характеризується високими показниками смертності, 

спричиняючи значні соціальні та економічні збитки [1-5]. Найбільшої 

актуальності НП набуває у осіб старших вікових груп, які є однією із найбільш 

чутливих категорій населення до цієї недуги, особливо коли вона поєднується з 

хронічними супутніми захворюваннями [9, 74, 7, 11]. 

За даними різних авторів, серед стаціонарних пацієнтів із НП хронічні 

супутні захворювання зустрічаються від 45,0% до 94,1% випадків [8, 10, 402-404]. 

У більшості пацієнтів похилого віку визначається поєднання двох або трьох 

супутніх патологічних станів [402]. 

Проведене нами ретроспективне дослідження встановило достатньо 

високу поширеність коморбідної патології у госпіталізованих осіб із НП, яка 

знаходилась на рівні 70,2%. Хронічні захворювання з ураженням однієї системи 

органів визначались у 36,2% пацієнтів. Поєднання кількох хронічних супутніх 

захворювань із залученням двох та більше систем спостерігались у 34,0% 

пацієнтів із НП, що виявилося нижчим, ніж повідомляли A. Bertsias et al., 2014, 

які спостерігали мультиморбідність у 43,3% хворих НП. Можливо це пов’язано із 

віком пацієнтів, що аналізувались: у проведеному дослідженні середній вік 

хворих був 48,5±18,4 роки, тоді як A. Bertsias et al. аналізували дані пацієнтів НП, 

вік яких був 50 років та старше [164]. 

Протягом останніх років поширеність коморбідної патології серед хворих 

з НП зростає. G. W. Ruhnke et al., 2011, повідомляли про збільшення осіб із 

хронічними захворюваннями органів дихання з 27,6% до 46,0% та з 

декомпенсованою СН з 20,0% до 33,3% за період з 1987 року по 2005 рік [71]. За 

даними A. M. Fry et al, 2005, частка пацієнтів НП із хронічними серцево-

судинними захворюваннями, ХОЗЛ, ЦД серед осіб похилого віку збільшилась із 

66% у 1988-1990 роках до 77% у 2000-2002 році [8]. 
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В структурі хронічної супутньої патології домінуючі позиції займають 

захворювання серцево-судинної системи, які ускладнені застійною СН, і 

спостерігаються у 12,8-18,6% осіб молодших 65 років та у 47,2-64,5% пацієнтів 

старших вікових груп [9,164]. Подібні дані були отримані нами у 

ретроспективному аналізі медичної документації пацієнтів, що лікувались у 2004-

2006 рр. Хронічна патологія серцево-судинної системи зустрічалась 48,4% хворих 

НП, а в її структурі провідне місце займала ІХС – 66,6% та ГХ – 53,7%. Більше 

половини пацієнтів із хронічними захворюваннями системи кровообігу мали 

ознаки застійної СН (57,7%). 

Серед захворювань дихальної системи найчастіше у пацієнтів із НП 

визначається ХОЗЛ у 10,4-42,6%, тоді як БА спостерігається у 6,5-10,8% [9,11, 

163,164]. У хворих НП, які були включені у дослідження, хронічне ураження 

органів дихання було наявне у 23,5% пацієнтів, що відповідає даним інших 

науковців. В більшості випадків визначалось ХОЗЛ – 67,6% осіб. 

Не зважаючи на те, що захворювання органів травлення спостерігались 

майже у кожного п’ятого пацієнта НП (20,9%), ураження печінки, яке 

супроводжувалось порушенням її метаболічної та дезінтоксикаційної функцій 

визначалось лише у 3,4% хворих, про що вказують інші дослідники [9, 13, 34, 

163]. Анамнестичні вказівки на пептичні виразки шлунку або 12-ти палої кишки 

мали лише 2,7% пацієнтів, хронічний панкреатит та хронічний гастрит – 0,9% та 

0,8% хворих, відповідно. Провідне місце в структурі хронічної патології 

шлунково-кишкового тракту займав хронічний холецистит у стадії ремісії – у 

13,4% хворих. Протягом лікування НП вказані захворювання не загострювались, 

тому суттєвого впливу на стан хворого, перебіг НП та тривалість лікування не 

спричиняли. 

Одним із поширених супутніх захворювань у хворих НП за даними 

багатьох дослідників вважається ЦД, що визначається у 8,3-10,1% хворих 

молодших вікових груп та у 10,0-29,2% осіб похилого віку [9, 11, 13, 163, 164, 

207, 227]. Серед обстежених нами пацієнтів ЦД спостерігався у невеликої 

кількості хворих (6,0%), однак у 92,7% визначалось його поєднання з хронічною 
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патологією інших систем органів, тобто саме ці пацієнти мали найвищий 

показник поліморбідності. 

У хворих ПН із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи 

поліморбідність визначалась у 61,7%, у разі патології органів дихання - 72,3% та 

у пацієнтів НП із хронічними захворюваннями органів травлення наявність 

ураження інших систем органів виявлялась у 68,6% випадків. 

Наявність ХОЗЛ, хронічних захворювань серцево-судинної системи з 

ознаками застійної СН, ЦД збільшує ризик виникнення пневмококової НП, яка 

характеризується важчим перебігом, супроводжується бактеріемією та 

призводить до смерті пацієнта. Поєднання кількох хронічних захворювань 

спричиняє кумулятивний ефект, збільшуючи показники захворюваності та 

смертності [6, 14, 93, 222, 346]. 

У проведеному досліджені було підтверджено, що збільшення кількості 

хронічних захворювань із залученням різних систем органів статистично значимо 

підвищувало клас ризику несприятливого наслідку НП за шкалою PSI (коефіцієнт 

кореляції Спірмена 0,406, p<0,001), не залежно від того, чи враховувались ці 

захворювання при підрахунку балів за згаданою шкалою, що свідчить про 

клінічну значимість поліморбідності у хворих НП. 

Саме поліморбідність була одним із вирішальних аргументів у прийняті 

рішення про госпіталізацію пацієнтів із низьким класом ризику за шкалою PSI як 

серед обстежених осіб, так і у дослідженні J. Labarere et al., 2006, які повідомляли 

про наявність ІХС, когнітивних порушень, ЦД та хронічних захворювань органів 

дихання, що спонукали до стаціонарного лікування пацієнтів із нетяжкою НП 

[207]. 

У пацієнтів НП із хронічними захворюваннями двох та більше систем 

органів достовірно частіше розвивались ускладнення НП: ексудативний плеврит 

(14,3% проти 9,0%, р=0,004), сепсис (4,5% проти 3,3%, р=0,006) та набряк легень 

(3,1% проти 1,1%, р<0,001), що може бути пов’язане як зі змінами імунного 

статусу пацієнта, так і з пізнім наданням допомоги. Адже в більшості випадків 

НП у пацієнтів із коморбідними станами супроводжується симптомами 
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загострення хронічного захворювання, що може домінувати у клініці, 

спричиняючи пізню діагностику НП та відстрочуючи її антибактеріальне 

лікування [20, 405]. 

Про негативний вплив ЦД на розвиток ексудативного плевриту 

повідомляли M. A. Saibal et al., 2012 [28], що найшло підтвердження і в 

проведеному дослідженні, адже ЦД збільшував ризик цього ускладнення НП 

більш ніж у 2 рази (ВШ=2,35 (95%ДІ 1,40-3,96)). 

Важкий перебіг НП, якій був ускладнений сепсисом частіше виникав у 

хворих із патологією нервової системи (ВШ=3,62 (95% ДІ 1,37-9,56) та 

наркотичною або алкогольною залежністю (ВШ=19,08 (95% ДІ 7,30-49,82), що 

спостерігали також інші дослідники [20, 213]. 

Хронічні захворювання серцево-судинної та дихальної систем достовірно 

зменшували ризик абсцесу легень у пацієнтів із НП (ВШ=0,43 (95%ДІ 0,20-0,94) 

та ВШ=0,22 (95%ДІ 0,05-0,92), відповідно). Можливо, це пов’язано з уважнішим 

відношенням хворого до стану свого здоров’я, вчасним звертанням по допомогу 

при погіршенні симптомів як хронічного захворювання, так і появі ознак НП. 

Існують відомості, що ХОЗЛ зменшує ризик розвитку емпієми та ексудативного 

плевриту, і хоча септичний шок під час госпіталізації цих пацієнтів виникає 

часто, ефективність лікування НП у таких пацієнтів значно вище, а показники 

смертності нижчі [213, 406]. 

Алкогольна та наркотична залежність, навпаки, збільшують ризик 

емпієми, ексудативного плевриту у майже у три та чотири рази [20, 213]. Однак у 

проведеному дослідженні вказані ризики підтвердити не вдалось. 

Розвиток набряку легень свідчить про критичний стан хворого, який може 

бути пов’язаний як з гострою лівошлуночковою недостатністю, так і з токсичним 

ураженням альвеолярно-капілярної мембрани у пацієнтів зі стрімким, важким 

перебігом НП. За нашими даними, ризик цього ускладнення екстремально 

збільшувався за наявності наркотичної або алкогольної залежності (ВШ 24,16; 

95%ДІ 8,07-72,34). Він був втричі нижчим у пацієнтів зі злоякісними 

новоутвореннями (ВШ = 8,97; 95%ДІ 1,94-41,49), ще нижчим при ЦД (ВШ = 4,04; 
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95%ДІ 1,48-11,01), захворюваннях нервової (ВШ 4,04; 95% ДІ 1,17-13,94), 

сечовидільної (ВШ=3,39; 95%ДІ 1,33-8,64) та серцево-судинної (ВШ = 2,29, 

95%ДІ 0,98-5,34) систем. Про подібні асоціативні зв’язки з супутніми 

захворюваннями та виникненням життєво небезпечних ускладнень повідомляли 

A. Sicras-Mainar et al., 2012, J. D. Chalmers et al., 2009, 2014 [20, 163, 213]. 

До хронічних захворювань, які збільшують ризик смерті у пацієнтів із НП, 

відносять захворювання печінки (ВШ=4,1), застійну СН (ВШ=1,85), 

цереброваскулярні захворювання (ВШ=1,84), ЦД, ниркову недостатність, 

злоякісні новоутворення [2, 9, 20, 31]. За даними B. Klapdor et al., 2012, рівень 

смертності у осіб похилого віку з хронічними захворюваннями був у більш ніж 

три рази вищий ніж у пацієнтів молодших 65 років. Однак хворі молодші 40 

років, які померли, у 88,9% випадків мали хронічні захворювання [7]. 

За нашими даними, летальний наслідок НП протягом лікування у 

стаціонарі розвинувся лише у хворих із коморбідністю. Достовірно більший 

ризик смерті у пацієнтів НП визначався за наявності хронічних захворювань 

серцево-судинної системи (ВШ=2,17; 95%ДІ 1,11-4,25), ЦД (ВШ=2,95; 

95%ДІ1,20-7,21), наркотичної або алкогольної залежності (ВШ=38,40; 

95%ДІ15,05-97,98). 

Клінічні прояви сучасної НП вирізняються значним різноманіттям, що 

дозволяє виділяти різні фенотипи захворювання. Основними факторами, які 

зумовлюють особливості симптоматики, важкості перебігу, етіології, 

ефективності лікування НП, вважають вік, наявність хронічних супутніх 

захворювань та функціональний статус хворого, що зумовлено не тільки 

зовнішніми чинниками, але й особливостями генетичного поліморфізму, який ще 

недостатньо вивчений та потребує проведення ґрунтовних досліджень [20]. 

Завдяки накопиченим протягом останніх десятиліть спостереженням, 

описують фенотипи НП у осіб молодого та похилого віку, мешканців будинків-

інтернатів тривалого догляду, у хворих, які часто потребують госпіталізації, 

надання медичної допомоги, пацієнтів із ХОЗЛ, аспірацією. Всі описані 

фенотипи, за виключенням НП у осіб молодого віку, в більшому або меншому 
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ступені пов’язані з наявністю хронічних захворювань, які модифікують клінічну 

картину, впливають на етіологію, перебіг, ефективність лікування та наслідки НП 

як у ранньому періоді – протягом 30 днів від початку захворювання, так і у 

віддаленому періоді протягом одного-двох років спостереження [20]. 

Зважаючи на значну поширеність хронічних захворювань серцево-судинної 

системи, зокрема ІХС та ГХ, які ускладнені у половині випадків застійною СН, 

було проаналізовано клінічну картину, ефективність лікування, ранні та віддалені 

наслідки НП із врахуванням стану контрольованості коморбідного захворювання. 

Сучасне патогенетичне лікування зазначених хронічних захворювань дозволяє 

досягти їх контрольованого стану, який характеризується мінімальними проявами 

хвороби, що не порушують життєдіяльність пацієнта. Неконтрольований перебіг 

хронічних захворювань органів кровообігу можливий без клінічно значимого 

порушення функціонування серця та з розвитком застійної СН, яка призводить до 

різкого обмеження повсякденної активності пацієнта. 

Порівняння клінічного перебігу НП у пацієнтів із різним ступенем 

контролю ІХС та ГБ дозволили встановити, що вони зумовлюють важкий початок 

НП із потребою невідкладної госпіталізації у ВРІТ у кожного п’ятого хворого, що 

в 5-10 разів частіше ніж у осіб із відсутністю цього патологічного стану. 

Декомпенсація СН асоціювалась із поширеною інфільтрацією легеневої тканини, 

яка у третини пацієнтів мала двобічну локалізацію та ускладнювалась 

ексудативним плевритом, із високим 4 класом ризику смерті за шкалою PSI, тоді 

як пацієнти з контрольованим або неконтрольованим станом ГХ та ІХС в 

більшості випадків мали вогнищеве ураження легень, без значимого розвитку 

ускладнень, відповідали низькому 2 класу ризику і могли б лікуватись 

амбулаторно в більшості випадків. 

Однак ми не виявили, описаної іншими авторами олігосимптоматики НП: 

лихоманка, плевральний біль спостерігались з однаковою частотою в усіх групах 

пацієнтів [7, 20]. Провідною скаргою у разі поєднання захворювань серцево-

судинної сиcтеми та НП була задишка. 
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Оцінка динаміки НП у пацієнтів із декомпенсованою СН на тлі ІХС та ГХ 

виявила повільнішу відповідь на лікування, у кожного п’ятого хворого 

визначалось погіршення стану протягом перших трьох днів перебування у 

стаціонарі, тоді як у пацієнтів із контрольованим або неконтрольованим станом 

лише у 5,3-7,8%. 

У разі контролю ІХС та ГХ або неконтрольованого стану без ознак 

застійної серцевої недостатності перебіг НП не відрізнявся від перебігу 

захворювання у осіб без супутньої хронічної патології, що підтвердило 

значимість саме функціональних порушень діяльності серця у зміні клінічної 

картини та динаміки НП. 

Незважаючи на низьку летальність протягом лікування у стаціонарі, серед 

пацієнтів із декомпенсацією СН цей показник був вищим (3,4%) ніж у хворих із 

контрольованим станом ІХС та ГХ (1%). 

Смертність у віддаленому періоді протягом першого року після перенесеної 

НП серед хворих із декомпенсованою СН була в три-чотири рази вищою ніж у 

хворих із неконтрольованим або контрольованим перебігом ІХС та ГБ. Цікаво, 

що цей показник у пацієнтів без хронічних захворювань серцево-судинної 

системи був у 20 разів нижчим ніж у хворих із декомпенсованою СН. Основною 

причиною смерті протягом першого року після НП в цій групі пацієнтів була 

важка серцево-судинна недостатність. 

Негативний взаємно обтяжуючий вплив хронічної патології серцево-

судинної системи, яка ускладнена функціональною недостатністю, та НП має 

патогенетичне підґрунтя, яке доведено у чисельних експериментальних 

дослідженнях. По-перше, атеросклероз має запальну природу, тому будь-який 

процес, що підвищує циркуляцію медіаторів запалення у системному кровообігу 

сприяє прогресуванню атеросклерозу та може спричинити нестабільність 

атеросклеротичної бляшки з подальшим розвитком гострого коронарного 

синдрому або інсульту [178-180]. По-друге, запальні цитокіни сприяють 

пошкодженню міокарду, пригнічуючи його скоротливу здатність. Збільшений 

рівень циркуляції медіаторів запалення у периферичній крові спостерігається 
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протягом тривалого часу після перенесеної НП, що зумовлює підвищення ризику 

серцево-судинних подій у віддаленому періоді [181, 182]. 

У разі НП активуються тромбоцити, виникає гіперкоагуляція, яка суттєво 

порушує реологічні властивості крові та сприяє тромбоутворенню у 

мікроциркуляторному руслі, що в поєднанні з гіпоксією, активацією вільних 

радикалів призводить до виникненню мікронекрозів у міокарді, знижуючи його 

скоротливу здатність [183-189]. 

По-третє, бактеріальні ендотоксини безпосередньо впливають на судинну 

стінку, порушують метаболізм міокарду, що також сприяє втраті його 

скоротливої здатності та призводить до СН [181, 182]. 

У чисельних клінічних дослідженнях було показано, що ризик серцево-

судинних подій та смерті у пацієнтів із хронічними захворюваннями органів 

кровообігу значно зростає протягом одного, двох років після перенесеної НП, що 

знайшло підтвердження і в проведеному дисертаційному дослідженні [20, 22, 205, 

206]. 

Хронічні захворювання органів дихання – БА та ХОЗЛ, вважають 

захворюваннями, які збільшують ризик виникнення НП [11, 13, 21, 84-86]. За 

даними дисертаційного дослідження маніфестація НП у таких пацієнтів 

приховується за яскравими клінічними ознаками обструктивного синдрому та 

легеневої недостатності, які виникають через загострення БА та ХОЗЛ, що 

супроводжують НП. Зміни у загальному аналізі крові та інфільтрація легеневої 

тканини є ключовими ознаками, які дозволяють діагностувати гострий 

інфекційний процес у легеневій тканині, що потребує більших зусиль для 

вчасного надання медичної допомоги [16, 17, 24, 25]. 

Перебіг НП, її ранні та відділенні наслідки у хворих із БА та ХОЗЛ не 

відрізняються від показників у тих, хто не має хронічного ураження органів 

дихання, що підтверджує дані інших авторів про відсутність негативного впливу 

зазначених захворювань на прогноз пацієнта, не зважаючи на високий клас 

ризику смерті за шкалою PSI [13, 16, 23, 209-211, 216, 217]. 
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Зважаючи на накопичення суперечливих відомостей щодо ризику 

виникнення, особливостей перебігу та впливу на смертність від НП у пацієнтів 

ХОЗЛ, які отримують ІКС, проведено оцінку НП у хворих, які отримували та не 

отримували ІКС. Було встановлено, що тривале застосування ІКС для базисної 

терапії ХОЗЛ та БА не впливає на клінічну картину, динаміку перебігу, ранні та 

відділенні наслідки НП. Тільки поєднання ХОЗЛ та хронічних захворювань 

серцево-судинної системи, наявність хронічного легеневого серця, застійної СН 

асоціювались із негативним впливом на прогноз пацієнта. 

Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, які у більшості 

випадків були представлені хронічним холециститом у стані ремісії, не мали 

впливу на виникнення, перебіг, ранні та віддаленні наслідки НП. Клінічні прояви 

НП відповідали нетяжкому перебігу з типовими суб’єктивними та об’єктивними 

ознаками, з частішим розвитком лихоманки та паличкоядерного зсуву 

лейкоцитарної формули, що є свідченням адекватної запальної реакції на 

інфекційне ураження легень. Для пацієнтів із НП на тлі хронічних захворювань 

органів травлення характерним було часте їх поєднання з хронічною патологією 

інших органів та систем, що призводило до переоцінки важкості НП, 

невиправданої госпіталізації та подовження терміну перебування у стаціонарі. 

Наявність ЦД негативно впливає функціонування багатьох систем органів, 

включаючи пригнічення імунологічного захисту, що створює умови для розвитку 

НП переважно середньо важкого та важкого перебігу, яка виникає на тлі 

поліморбідності та збільшує ризик смерті від серцево-судинної та ниркової 

недостатності протягом року після епізоду НП [27, 28, 226]. 

Характерними клінічними особливостями НП у хворих із ЦД, за нашими 

даними, виявилось частіше виникнення болю в грудній клітці (ВШ=11,32, 95% ДІ 

1,36-94,25), лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули вліво (ВШ=3,89, 95%ДІ 

1,53-9,87), важка та середньоважка легенева недостатність (ВШ=5,13, 95%ДІ 1,76-

14,90), що свідчить про наявність системної запальної відповіді та швидкий 

розвиток функціональної неспроможності легень. НП призводила до 
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декомпенсації ЦД у 80,0% пацієнтів, яка супроводжувалась погіршенням СН у 

55,0% хворих, що зумовило важкість стану і потребу у госпіталізації. 

Про частіший розвиток ексудативного плевриту, сепсису, функціональної 

недостатності серцево-судинної системи, нирок у хворих НП на тлі ЦД 

повідомляли також інші дослідники, однак тільки в нашому дослідженні було 

встановлено високий ризик ураження плеври у цієї категорії пацієнтів, вказані 

особливості не описували [26-28, 226]. 

На відміну від даних інших дослідників нами не встановлено статистично 

значимого впливу ЦД на ранню та віддалену смертність після перенесеної НП у 

[26-28, 226]. Основною причиною смерті пацієнтів протягом тривалого 

спостереження після НП було прогресування хронічної серцево-судинної 

недостатності, яка частіше виникала у хворих із поганим контролем рівня 

глюкози в крові, співпадає з даними інших авторів [27, 223, 226]. 

У проведеному дослідженні не виявлено суттєвих відмінностей симптомів, 

перебігу, ранніх та віддалених наслідків НП у осіб з ожирінням в порівнянні з 

хворими, у яких відсутня клінічно значима зайва маса тіла, незважаючи на те, що 

ожиріння зумовлює поліморбідність із розвитком неконтрольованого та 

декомпенсованого стану хронічних захворювань органів кровообігу та ЦД. 

Можливо це пов’язано зі так званим «парадоксом ожиріння», сутність якого 

полягає, з одного боку, у збільшенні ризику НП у хворих із коморбідністю на 

ґрунті ожиріння, з другого боку, більш сприятливим перебігом НП бактеріальної 

етіології зі швидкою позитивною динамікою, низьким ризиком ускладнень та 

смерті [243-257]. 

Однак ризик тяжкої НП, яка спричинена вірусом H1N1, пов’язують з 

ожирінням. У осіб молодого віку з надлишковим накопичення жирової тканини 

пригнічується противірусний імунологічний захист, що призводить до швидкого 

розвитку вірусного процесу з виникненням первинної вірусної НП та гострого 

респіраторного дістрес-синдрому, суттєво збільшує ризик летального наслідку 

[233-242, 407]. У проведеному нами дослідженні пацієнти з ранньою вірусною 

НП не спостерігались. 
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Аналіз клінічних особливостей НП у хворих із коморбідністю встановив, 

що найбільший внесок у ризик виникнення, модифікацію клінічної картини та 

наслідків НП мають ГХ, ІХС та інші захворювання серцево-судинної системи, які 

ускладнені застійною СН, ХОЗЛ та ЦД. Найнесприятливішим для пацієнта 

виявилось поєднання кількох коморбідних станів, яке збільшувало ризик 

виникнення НП, супроводжувалось її тяжким перебігом із розвитком ускладнень 

та летального наслідку. 

Саме неконтрольований перебіг хронічних захворювань, якій 

супроводжувався розвитком функціональної недостатності серцево-судинної 

системи, органів дихання, порушенням контролю рівня глюкози при ЦД 

виявилися основними факторами, які суттєво погіршують перебіг НП, 

спричиняючи її негативні ранні та відділені наслідки, тоді як контрольований 

стан хронічного супутнього захворювання суттєвого впливу на перебіг на 

наслідки НП не спричиняв. 

Фармакоепідеміологічна оцінка лікування хворих НП дозволила висвітлити 

проблеми курації цього контингенту пацієнтів із врахуванням відповідності 

призначень державним інструктивним документам, їх ефективності, безпечності, 

крім того, аналізувався вплив стану контрольованості хронічних супутніх 

захворювань на вибір препаратів для надання допомоги хворим. 

Принципи визначення важкості НП та призначення відповідного до стану 

пацієнта антибактеріального лікування викладені у національних узгоджувальних 

документах, які затверджені Наказами МОЗ України №499 від 28.10.2003 та № 

128 від 19.03.2007, залишаються незмінними вже більше 12 років. Для лікування 

НП в амбулаторних умовах в якості препарату вибору рекомендується 

призначення амоксициліну або макроліду всередину у пацієнтів першої групи. 

Для лікування пацієнтів другої групи НП препаратами вибору є цуфуроксим або 

захищений амінопеніцилін. Для альтернативного лікування пацієнтів обох груп 

рекомендується застосування респіраторних фторхінолонів, або комбінація бета-

лактаму з макролідом у хворих другої групи [2, 29,353]. 
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За отриманими даними, у 2004-2006 роках відповідність амбулаторного 

лікування пацієнтів із НП знаходилась на рівні 23,0%. Основними помилками 

було призначення нерекомендованих антибіотиків, які застосовувались 

парентерально: цефалоспорини 1-3 поколінь, «класичні фторхінолони», 

мідекаміцин, еритроміцин, ко-тримоксазол, ампіцилін всередину. 

Цефалоспорини 1 покоління володіють вузьким спектром дії в основному на 

грампозитивні стафіло- та стрептококи, застосовуються переважно з 

профілактичною метою при хірургічних операціях, інфекціях шкіри і абсолютно 

не прийнятні для лікування НП [374]. 

«Класичні» фторхінолони впливають переважно на грамнегативну флору та 

мають низьку активність проти грампозитивних коків, зокрема основного 

збудника НП - пневмококу. 

Мідекаміцин, еритроміцин, ко-тримоксазол мають низьку активність проти 

провідних збудників НП через природну або набуту антибіотикорезистентність. 

Ампіцилін при застосуванні всередину не всмоктується у достатній кількості та 

не утворює необхідних для пригнічення розвитку мікроорганзмів концентрацій у 

легеневій тканині. 

Парентеральне застосування цефалоспоринів 2-3 покоління, комбінована 

антибактеріальна терапія рекомендується для лікування НП в умовах стаціонару. 

Оцінка нами відповідності рекомендаціям амбулаторного лікування НП 

через 6 років виявила позитивні зміни у прихильності до рекомендацій, адже вона 

збільшилась до 69,5%. Характер помилок у лікуванні теж змінився: найчастіше 

помилково призначались пероральні цефалоспорини 3 покоління та «класичні 

фторхінолони», які мають низьку активність проти пневмокока та інших 

збудників НП. 

Наявність хронічних супутніх захворювань не впливала на вибір 

антибіотика в амбулаторних умовах, на прихильність до рекомендацій. 

Отримані нами дані вигідно відрізняються від даних австралійських 

дослідників, які виявили прихильність рекомендаціям у хворих НП в 

амбулаторних умовах була лише 6,9-16,1% [39, 376]. 
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Для лікування НП середньої важкості в умовах стаціонару пропонується 

застосування парентерального бета-лактаму в поєднанні з прийомом макроліду 

всередину, як альтернатива рекомендується застосування респіраторного 

фторхінолона. Лікування НП тяжкого перебігу потребує виключно 

парентерального введення антибіотиків. Препаратами вибору за відсутності 

ризику синегнійної інфекції мають бути бета-лактам в поєднанні з макролідом, 

альтернативою є поєднання бета-лактаму з респіраторним фторхінолоном. За 

наявності факторів ризику синегнійної інфекції застосовують антисинегнійні 

цефалоспорини 3-4 покоління з аміноглікозидом або ципрофлоксацином 

(левофлоксацином), в якості альтернативи - карбапенем з аміноглікозидом або 

ципрофлоксацином (левофлоксацином) [2, 29, 353]. 

Ретроспективне дослідження лікування НП в умовах стаціонару встановило 

відповідність призначень рекомендаціям на рівні 68,3%, однак у 2012 році цей 

показник знизився до 40,6%. Навпаки, прихильність до рекомендацій лікування 

пацієнтів із важким перебігом НП збільшилась із 35,2% у 2004-2006 роках до 

71,8% у 2012 році. 

Подібні тенденції у прихильності до національних рекомендацій 

спостерігаються і в Росії. В 2005-2006 роках відповідність антибіотикотерапії НП 

була на рівні 72,3% у разі нетяжкої НП та 14,7% у пацієнтів із тяжкою НП [40]. За 

даними 2012 року цей показник знизився до 46,% у разі середньоважкого перебігу 

НП та збільшився до 62,4% у разі НП, що потребувала госпіталізації у ВРІТ [378]. 

Аналіз помилок у антибактеріальному лікування пацієнтів НП протягом 

2004-2006 рр встановив не відповідний за активністю проти збудників НП вибір 

препаратів. Антибактеріальна терапія НП у 2012 році характеризувалась 

надмірним застосуванням комбінацій антибіотиків, які не відповідали важкості 

стану пацієнта – необґрунтоване призначення комбінації цефалоспоринів 3-4 

генерації, включаючи антисинегнійні, з респіраторними фторхінолонами, які 

показані для лікування важкої НП із ризиком синегнійної інфекції, що можлива у 

хворих із супутнім тяжким ХОЗЛ або у пацієнтів із нозокоміальною пневмонією, 
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тих, кому тривалий час надавалась стаціонарна медична допомога, включаючи 

оперативні втручання. 

Наявність хронічних супутніх захворювань негативно впливала на 

прихильність до рекомендацій у 2004-2006 рр. – на тлі поліморбідності 

спостерігались достовірно нижчі показники раціонального вибору антибіотиків. 

Тоді як подібного негативного впливу при призначенні лікування хворим із НП у 

2012 році не виявлено. 

Ефективність первинної рекомендованої антибіотикотерапії як у 2004-2006 

рр, так і у 2012 зберігалась на рівні 72-74%. Що стосується нерекомендованого 

лікування, то його нижча ефективність у ретроспективному дослідженні 

збільшилась майже до рівня ефективності рекомендованої терапії (73,5%) у 2012 

році, що можна пояснити надмірним застосуванням антибіотиків із високою 

активністю проти основних збудників НП. 

У проведеному дослідженні підтверджено високу ефективність призначення 

захищених амінопеніцилінів або їх комбінації з макролідами, особливо в групах 

пацієнтів із хронічними захворюваннями органів кровообігу, травлення та 

сечовидільної системи в порівнянні з комбінацією цефалоспоринів 3 покоління та 

макролідів або нерекомендованими препаратами [42]. Ми виявили невиправдано 

низький рівень призначення захищених амінопеніцилінів із макролідами, не 

зважаючи на доведену високу ефективність та безпечність, що, можливо, 

пов’язано з незручністю внутрішньовенного застосуваня амоксіцилін/клавуланату 

тричі на добу та додатковаим витратами на введення перпарату (інфузійні 

розчини, системи, робота медичного персоналу). 

Прикрим виявилось те, що смертність від НП серед пацієнтів, що 

отримували рекомендовану терапію збільшилась із 1,2% у 2004-2006 роках до 

2,2% у 2012 році, що пов’язано з важкістю хворих НП, невчасним початком 

антибактеріального лікування, наявністю хронічних супутніх захворювань, 

перебіг яких погіршувався при НП, адже основною причиною смерті пацієнтів 

була серцево-судинна недостатність. Парадоксальним виявилось те, що 
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застосування нерекомендованої терапії асоціювалось із показником летальності 

5,4% у 2004-2006 рр, який знизився до 0,4% у 2012 році. 

Виявлений феномен можна пояснити тим, що важкі хворі НП, які мали 

вищий ризик смерті та потребували лікування у ВРІТ у 2004-2006 років частіше 

отримували невідповідне лікування, а у 2012 році вони отримували частіше 

відповідне лікування, однак через важкість стану та негативний вплив НП на 

перебіг супутньої патології помирали протягом перебування у стаціонарі. Адже 

всі пацієнти, які померли, мали декілька супутніх захворювань, тому саме 

погіршення супутніх хронічних захворювань є найбільш вагомим чинником 

несприятливого наслідку сучасної НП. 

Проблема дотримання рекомендацій при виборі антибактеріального 

лікування хворих НП існує в усіх країнах світу. Дослідження останніх десятиліть 

все частіше фокусуються саме на оцінці прихильності до виконання рекомендацій 

та наслідках відхилення від них. За даними P. Dambrava et al., 2008, які оцінювали 

лікування в одному з університетських шпиталей Іспанії у 2001 році, слідування 

рекомендаціям при призначенні антибактеріального лікування хворим НП в 

терапевтичному відділенні було на рівні 84%, тоді як у ВРІТ – 52%. Смертність 

від НП виявилась втричі нижчою, а тривалість госпіталізації на 3 дні коротшою у 

разі призначення антибіотиків відповідно протоколу [34]. 

Багатоцентрове дослідження італійських вчених виявили прихильність до 

рекомендацій на рівні 33% до проведення освітніх програм та 44% після навчання 

лікарів, що призвело до зниження рівня неефективності первинної 

антибіотикотерапії та смертності. Найвищою була ефективність левофлоксацина 

та комбінації цефтріаксону з макролідом [33]. 

У Великобританії призначення антибіотикотерапії хворим НП відповідало 

рекомендаціям у 55,5% в 2011 році [41]. 

Антибактеріальне лікування хворих НП в Латинській Америці, за даними 

опитування лікарів ВРІТ, відповідало національним рекомендаціям у 30,6%. В 

більшості випадків призначались антибіотики, які не входять у перелік 
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рекомендованих для терапії НП, або препарати невиправдано широкого спектру 

дії або некоректна монотерапія [408]. 

В країнах Близького Сходу відхилення від рекомендацій при призначенні 

антибіотикотерапії НП спостерігалось у 10% хворих. Помилковим було 

призначення комбінації фторхінолона та бета-лактаму, які не рекомендовані для 

лікування хворих із НП середньої важкості, що співпадає з причинами 

невідповідності антибіотикотерапії НП, які виявлені у проведеному нами 

дослідженні [409]. 

Антибактеріальне лікування НП у осіб похилого віку з хронічними 

супутніми захворюваннями характеризувалось низькою прихильністю до 

рекомендацій на рівні 38,8%, однак негативного впливу на наслідки НП 

встановлено не було [35]. Про негативний з’язок між прихильністю до 

рекомендацій при призначенні антибіотикотерапії хворих НП та коморбідністю, 

похилим віком та повідомляли R. Menendez et al., 2012 [373]. 

Основними причинами низької прихильності до рекомендацій при 

призначенні лікування НП, за даними опитування лікарів, виявились низька 

обізнаність, схильність до застосування звичних рутинних схем лікування, 

надання переваги власному досвіду, а не даним доказової медицини [39, 410]. 

На нашу думку, проведення освітніх програм, видання зручних у 

застосуванні малих медичних поліграфічних форм, де доступно яскраво 

викладаються ключові положення рекомендацій для швидкого сприйняття та 

запам’ятовування, дозволять покращити знання лікарів, спонукатимуть їх 

застосовувати отриману інформацію у повсякденній практиці та підвищити 

ефективність надання медичної допомоги. 

Під час надання сучасної медичної допомоги хворим НП із хронічними 

супутніми захворюваннями не можливо уникнути поліпрагмазії, що зумовлено 

необхідністю одночасного призначення антибактеріальної терапії та лікарських 

засобів для контролю або корекції загострення хронічної патології. Запорукою 

успішного лікування таких пацієнтів, в першу чергу, є зважений, добре 

обміркований підхід до призначення кожного препарату з врахуванням не тільки 
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його лікувальної дії, але й побічних ефектів та взаємодій з іншими 

медикаментами. 

За даними проведеного дослідження, пацієнти з НП в середньому 

отримували 11 лікарських засобів під час лікування у стаціонарі, що відповідає 

результатам О. О. Яковлевої та Н. В. Щебенюк, 2013, та вважається великою 

поліпрагмазією [380, 383]. У хворих без хронічної патології середня кількість 

призначених лікарських засобів була 8,8±2,6 препаратів. За наявності ХОЗЛ, БА, 

хронічних захворювань серцево-судинної системи, що ускладнені СН, ЦД 

пацієнти отримували на 4-8 препаратів більше, і це створювало додаткові ризики 

для них. 

Надмірна антибіотикотерапія, яка невиправдано та досить тривало 

(протягом 13,4±4,6 днів) застосовувалась у більшості пацієнтів НП була 

ефективною так само як і відповідне до рекомендацій застосування антибіотиків. 

Однак за даними проведеного дослідження безпечність такого лікування дуже 

сумнівна, адже побічні дії антибіотиків виникли у 15,3% хворих, які отримували 

два або три антибактеріальних препарати з широким спектром дії. 

Основним небажаним явищем виявилось кандидозне ураження слизових 

оболонок ротової порожнини та дихальних шляхів у 47 (10,7%) пацієнтів, які 

отримували надмірну антибіотикотерапію, його частота зростала пропорційно до 

кількості призначених препаратів. Аналіз даних літератури не виявив публікацій 

відносно даної проблеми. 

Порівняльне цитологічне дослідження індукованого харкотиння хворих НП 

дозволило встановити, що саме тривала надмірна антибіотикотерапія спричиняє 

колонізацію дихальних шляхів грибами роду Candida, порушуючи процеси 

нормальної регенерації епітелію, підтримуючи місцевий запальний, призводячи 

до його хронізації. Безумовно, згадані зміни суттєвого впливу на самопочуття 

пацієнта не спричиняють та трактуються лікарем, як остаточні явища НП, 

астенізація, їм не надається належної уваги. Однак, вони потребують більш 

ретельного вивчення для ґрунтовної оцінки переваг та ризиків надмірної 

антибіотикотерапії. 
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Серед інших побічних явищ найбільшу клінічну значимість мали алергічні 

реакції на антибіотики, які хоч і зустрічались у незначної кількості пацієнтів – 

0,79%, але суттєво впливали на вибір антибактеріального лікування, його 

ефективність та тривалість перебування пацієнта у стаціонарі. Цікавим виявилось 

те, що у пацієнтів із сенсибілізацією до пеніциліну, виявилось безпечним 

застосування цефалоспоринів 3-4 покоління та амоксицилін/клавуланату, що 

демонструє необхідність обов’язкового підтвердження анамнестичних даних 

проведенням алергологічних тестів. 

Призначаючи лікування хворому з НП в умовах стаціонару, лікар не 

обмежувався антибактеріальними препаратами. Майже всі пацієнти отримували 

муколітичні та відхаркуючі засоби, що частково виправдано необхідністю 

забезпечення адекватного дренажу дихальних шляхів. Однак, незважаючи на 

традиції лікарської практики, доказових досліджень ефективного впливу згаданих 

препаратів на швидкість одужання, зменшення ризику ускладнень, смерті не 

отримано, тому вказані лікарські засоби не вважаються обов’язковими для 

лікування НП [2, 20, 29, 353]. 

Застосування розчинів електролітів, переважно реосорбілакту, у третини 

пацієнтів можна вважати виправданим, адже препарат призначався протягом 

перших трьох днів лише пацієнтам, які мали ознаки зневоднення та інтоксикації.  

Доцільність застосування під час антибактеріального лікування НП 

пробіотиків, які отримували 52,3% хворих, залишається предметом дискусії. 

Існують достовірні дані про їх профілактичну дію у розвитку антибіотик-

асоційованої діареї, зменшенні побічних диспептичних симптомів при прийомі 

антибіотиків [385-388]. З огляду на це, застосування цих препаратів у пацієнтів із 

надмірною антибіотикотерапією можна вважати частково виправданим. 

Майже половині пацієнтів призначались нестероїдні протизапальні засоби, 

які не показані для лікування НП. Застосування цих препаратів можливе лише у 

якості знеболюючих та жарознижуючих засобів у разі плеврального болю, 

піретичної лихоманки, які спостерігались у незначної кількості хворих. За даними 

G. Vioriot et al.(2011), застосування нестероїдних протизапальних засобів у перші 
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дні НП асоціювалось із частішим розвитком ускладнень НП - емпієми плеври та 

абсцесу легень (ВШ 8,1), що, можливо, пов’язано з маскуванням симптомів НП та 

пізнім звертанням по допомогу [411]. Враховуючи їх взаємодію з 

аміноглікозидами, фторхінолонами, що призводить до збільшення ризику 

нефротоксичності, нейротоксичності, з антикоагулянтами – збільшення ризику 

кровотеч, застосування цих препаратів було небезпечним та зайвим [2, 374]. 

Аналіз доцільності застосування сульфокамфокаїну, тіотріазоліну та 

плазмолу, шляхом вивчення впливу цих препаратів на перебіг НП, ризик 

виникнення ускладнень, смерті у ранньому та віддаленому періоді після НП не 

виявив жодних переваг. Традиційне їх призначення є порушенням протоколу 

надання медичної допомоги хворим із НП, не має позитивного впливу на перебіг 

НП та її наслідки, збільшує нераціональні витрати на лікування. 

Призначаючи лікування хворим НП із супутніми ГХ, ІХС, фібриляцією 

передсердь та декомпенсованою СН, слід враховувати ризики застосування 

фторхінолонів та макролідів, які здатні подовжувати QT-інтервал, що може 

призвести до фатальних порушень ритму [374]. Останнім часом накопичуються 

відомості про негативний вплив макролідів на виникнення серцево-судинних 

подій та збільшення смертності у вказаній категорії пацієнтів як під час лікування 

цими препаратами, так і протягом року після одужання від НП [47, 48, 294, 295]. 

За даними проведеного дослідження у пацієнтів НП із супутніми серцево-

судинними захворюваннями, які приймали макроліди та фторхінолони епізодів 

шлуночкових аритмій, інфарктів, інсультів не спостерігалось. Однак аналіз 

віддалених наслідків НП виявив, що серед пацієнтів, які лікувались 

левофлоксацином та/або макролітами, показники виживання протягом 30 місяців 

спостереження були нижчими, ніж у тих, хто не приймав вказані препарати. 

Призначення респіраторних фторхінолонів у пацієнтів із НП на тлі ЦД 

вважається цілком безпечним та виправданим, враховуючи широкий спектр дії 

цих препаратів та їх високу ефективність. Порушення гомеостазу глюкози 

описані переважно при застосуванні гатіфлоксацину, який в багатьох країнах 

виключений зі списків препаратів, що рекомендуються для лікування НП [49, 
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314-316, 319, 321]. Щодо інших фторхінолонів відомості про негативний вплив на 

рівень глюкози крові поодинокі [320]. 

Проведений аналіз динаміки показників рівня глюкози крові у пацієнтів із 

НП на тлі ЦД, які отримували фторхінолони, дозволив встановити, що на фоні 

гострого запального процесу відбувається втрата контролю над ЦД у 42,5% 

пацієнтів, які отримували левофлоксацин, та у всіх хто, лікувався 

гатіфлоксацином. Найнебезпечнішим виявився лабільний перебіг ЦД зі значним 

коливанням рівня глюкози протягом прийому антибіотику та важка гіпоглікемія, 

яка розвинулась у однієї пацієнтки після завершення антибактеріального 

лікування левофлоксацином та призвела до її смерті. Отримані результати дають 

підставу стверджувати, що призначення левофлоксацину пацієнтам із ЦД 

повинно проводитись лише у випадках коли переваги від прийому препарату 

будуть перевищувати ризики ускладнень ЦД під обов’язковим ретельним 

контролем рівня глюкози в крові. 

Серед антибактеріальних препаратів, які рекомендуються для лікування 

хворих НП із коморбідністю, найменший ризик небажаних побічних явищ та 

лікарських взаємодій мають бета-лактами. Протягом останніх років 

продовжується дискусія про переваги комбінованого застосуванні бета-лактаму з 

макролідом в порівнянні з монотерапією бета-лактамом. 

У контрольованому рандомізованому дослідженні D. Postma et al., 2015, 

було показано, що ефективність застосування монотерапії бета-лактамом 

ненижча ніж призначення комбінації бета-лактам+макролід або респіраторний 

фторхінолон у пацієнтів із середньоважким перебігом НП, що доводить 

доцільність монотерапії особливо у осіб із супутньою хронічною патологією, які 

потребують постійного прийому препаратів базисної терапії [36]. 

Утримання від призначення пацієнтам НП середньої важкості на тлі 

хронічних захворювань макролідів, які впливають на метаболізм багатьох 

лікарських препаратів, взаємодіючі з ферментами системи цитохрому Р450, 

фторхінолонів, які збільшують ризики аритмій у хворих із серцево-судинними 
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захворюваннями, порушення контролю ЦД, дозволить надавати пацієнту не 

тільки ефективну, але й безпечну раціональну медичну допомогу. 

Наявність супутніх ГХ, ІХС, СН потребує постійного прийому препаратів 

для їх корекції. Більшість пацієнтів отримували інгібітори АПФ та сартани, 

петльові діуретики, бета-блокатори, антагоністи кальцію, спіронолактон, серцеві 

глікозиди, низькомолекулярні гепарини, призначення яких рекомендовано для 

лікування вказаних захворювань. Хворі з НП та фібриляцією передсердь 

відповідно до протоколу надання медичної допомоги отримували варфарін та 

аміодарон. Прикрим виявилось те, що ацетилсаліцилова кислота та статини, які 

мають доказову базу про позитивний вплив на прогноз пацієнтів із хронічними 

захворюваннями серцево-судинної системи та НП, застосовувались у малої 

частки хворих [354-356, 396]. 

Препарати, які використовувались для базисного лікування серцево-

судинних захворювань, крім своєї основної лікувальної дії, здатні вступати у 

взаємодію з антибіотиками, їх метаболізм може змінюватись під впливом 

гострого запального процесу. 

Застосування низькомолекулярних гепаринів, інгібіторів АПФ, статинів, 

низьких доз ацетилсаліцилової кислоти позитивно впливає на перебіг НП, 

зменшуючи показники ранньої та віддаленої смертності [20]. 

За даними N. C. Dean et al., 2001, призначення антибіотиків та гепаринів 

пацієнтам із НП, яка не ускладнена сепсисом, зменшувало показники 30-денної 

смертності [32]. Застосування гепаринів рекомендується у разі виникнення 

гострої легеневої недостатності у хворих із НП та у разі ризику тромбоемболії 

легеневої артерії [20, 139]. У проведеному дослідженні низькомолекулярні 

гепарини призначались пацієнтам, які мали ознаки гіперкоагуляції, хронічного 

коронарного синдрому, важкої легеневої недостатності, і асоціювалось із 

покращенням показників виживання протягом лікування у стаціонарі та у 

віддаленому періоді. 

Тривалий прийом інгібіторів АПФ та сартанів, з одного боку, має 

протективні властивості – зменшує ризик НП, особливо у осіб, які перенесли 
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інсульт, з іншого боку, перебіг НП у хворих, які приймають згадані препарати, 

зазвичай сприятливий, показники як ранньої, так і віддаленої смертності у них 

нижчі [62, 343-347]. За даними проведеного дослідження, прийом інгібіторів 

АПФ покращував показники виживання хворих протягом 30 місяців після 

перенесеної НП. 

Серед призначених лікарських засобів, які мають вплив на 

функціонування серцево-судинної системи, але без достатньої доказової бази, 

провідне місце займали мельдоній та аргінін. Згадані препарати призначались 

третині пацієнтів не залежно від того чи наявні, чи відсутні у них захворювання 

серцево-судинної системи. Мельдоній відноситься до препаратів, які покращують 

метаболічні процеси у міокарді, однак відомостей про ефективність його 

застосування у хворих НП у доступних літературних джерелах не знайдено. 

Аргінін є амінокислотою і використовується як донатор оксиду азоту, що є 

унікальним медіатором міжклітинної взаємодії, приймає участь у підтримці 

гомеостатичних параметрів організму, формуванні базального тонусу судин, 

поліпшенні реологічних властивостей крові шляхом регуляції процесів агрегації 

формених елементів, стабілізації проникності мембран судинної стінки [412]. 

Однак, вивільнення оксиду азоту у великій кількості, що відбувається під час 

активації ендотелію у разі системної запальної відповіді при НП під дією 

інтерлейкіну-1β та туморнекротизуючого фактору-α, призводить до вазодилятації, 

дисфункції міокарду, збільшення проникності судин із розвитком поліорганної 

недостатності. Тому призначення аргініну не тільки не буде сприяти покращенню 

стану хворого з НП на тлі хронічних серцево-судинних захворювань, але й може 

підтримати негативну динаміку системної запальної відповіді призводячи до 

розвитку септичного шоку. З іншої сторони, є відомості про зменшення продукції 

прозапальних цитокінів під дією оксиду азоту за рахунок супресії генної 

транскрипції туморнекротизуючого фактору-α та інтерлейкіну-1β [20, 413]. 

У проведеному досліджені не виявлено позитивного впливу застосування 

мельдонію та аргініну на перебіг та наслідки НП на тлі хронічних захворювань 

серцево-судинної системи. Показники виживання протягом 30 місяців 
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спостереження у пацієнтів, які отримували аргінін, були нижчими ніж у тих, хто 

його не отримував. Призначення цих препаратів хворим НП було зайвим. 

Найбільш оптимальним та раціональним виявилось лікування загострень 

ХОЗЛ та БА у хворих НП, яке включало застосування небулізації інгаляційних 

бронхолітиків та ІКС у переважної більшості пацієнтів, що дозволило 

мінімізувати системні впливи зазначених препаратів, їх взаємодію з іншими 

лікарськими засобами та забезпечити ефективну терапію обструкції та запального 

процесу у дихальних шляхах. Саме завдяки інгаляційному застосуванню 

препаратів базисної терапії ХОЗЛ та БА, протягом останніх років вдалося досягти 

суттєвого прогресу у лікуванні цих недуг. Незважаючи на те, що у хворих ХОЗЛ 

тривалий прийом ІКС збільшує ризик НП, перебіг захворювання має сприятливий 

характер без розвитку ускладнень та гарними показниками виживання пацієнтів 

як протягом лікування у стаціонарі, так і протягом 30 місяців після одужання. 

Системні кортикостероїди та еуфілін в низьких дозах призначались більш 

ніж третині хворих із тяжким загостренням ХОЗЛ та сприяли швидкій позитивній 

динаміці симптомів НП та загострення, що свідчить про виправданість їх 

застосування. Про позитивний вплив системних кортикостероїдів у лікуванні 

хворих НП на тлі ХОЗЛ та БА повідомляли С. Garcia-Vidal et al. (2007), O. Sibila 

et al. ( 2014) [57, 339]. Про ефективність та доцільність застосування цих 

препаратів у пацієнтів із НП важкого та не важкого перебігу триває дискусія і для 

визначення їх місця у лікуванні НП необхідно проведення додаткових 

рандомізованих контрольованих досліджень [20]. 

З кожним роком соціально-економічний тягар, який спричиняє НП, зростає 

в усіх країнах світу та в Україні. Тому оцінка вартості захворювання є однією з 

важливих складових у вирішенні багатьох питань курації пацієнта. Проведений 

фармако-економічний аналіз лікування НП у пацієнтів із супутньою патологією 

виявив, що прямі медичні витрати на НП важкого перебігу були більш ніж втричі 

вищими і складали 6521,04±6107,44 грн., тоді як лікування НП середньої важкості 

знаходилось на рівні 2046,25±777,86 грн., що відповідає даним інших дослідників 

[67, 163, 344, 414]. 
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У пацієнтів з поліморбідністю прямі медичні витрати на НП були у 1,4 рази 

– вищими ніж у хворих без супутньої патології (2774,61±2959,94 грн проти 

1996,76±918,66, p<0,001). Найдорожчим виявилось надання допомоги хворим із 

НП на тлі декомпенсованої СН (3498,34±4020,52 грн.), ЦД (3318,33±2894,04 грн.) 

та загострення ХОЗЛ, БА (3153,21±3651,88 грн.), тоді як витрати на лікування 

хворих з ожирінням та хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту 

знаходились на рівні прямих медичних витрат на НП без зазначеної патології. 

Подібні дані про високу вартість лікування хворих НП на тлі СН, ХОЗЛ, БА 

та ЦД отримали D. Polsky et al. (2012) [64]. Вони повідомляли про трикратне 

збільшення вартості додаткового лікування хворих СН та збільшення додаткових 

витрат на 75% вищі на курацію пацієнтів із ХОЗЛ та ЦД, що пов’язано з 

необхідністю корекції загострення або декомпенсації хронічного захворювання, 

які зазвичай виникають у разі НП. 

Оцінка структури прямих медичних витрат виявила, що не залежно від 

важкості НП та наявності хронічних супутніх захворювань найбільшу частку 

складали витрати на антибактеріальне лікування (41,7-48,4%). Третина коштів 

витрачалась на забезпечення перебування хворого у стаціонарі. Витрати на 

діагностичні процедури складали десяту частину загальної вартості, 

патогенетичне та симптоматичне лікування НП – в межах 1,9-5,8%. Витрати на 

патогенетичну терапію декомпенсації СН, ЦД та загострення ХОЗЛ, БА складали 

14,5%. 

Отримані результати відрізняються від даних європейських дослідників, де 

найбільшу частку витрат спричиняє утримання пацієнта у стаціонарі - 60,9%, 

оплата роботи лікаря складає 13,9%, витрати на фармакотерапію - лише 5,2%, 

діагностичні процедури – до 2% [163]. Тому оптимізація витрат на лікування НП 

в цих країнах здебільшого спрямована на пошуки шляхів зменшення тривалості 

госпіталізації. В нашій країні для зменшення вартості НП найбільше значення має 

клініко-економічна ефективність антибактеріального лікування, левова частка 

витрат на яке лягає тягарем на сімейний бюджет пацієнта. 
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Отримані у проведеному досліджені дані про вищу клінічну та економічну 

ефективність рекомендованої у протоколах надання медичної допомоги 

антибіотикотерапії в порівнянні з нерекомендованою мають значне соціально-

економічне значення, тому що демонструють шляхи раціонального використання 

коштів на лікування НП. 

Ми отримали вищий показник вартість-ефективність для клінічно 

ефективнішої відповідної антибіотикотерапії (35,33 грн/% проти 31,77 грн/% при 

невідповідному лікуванні), що дозволило розрахувати додаткову вартість 

лікування, яка забезпечує зростання клінічної ефективності - інкрементальний 

коефіцієнт вартість-ефективність склав 409,31 грн. 

Зважаючи на те, що сутність невідповідного лікування полягала у 

надмірному застосуванні антибіотиків, без додаткового збільшення їх 

ефективності, корекція антибіотикотерапії, яка буде спрямована на зменшення 

кількості антибактеріальних препаратів, призначення їх згідно важкості стану 

пацієнта та з врахуванням ризиків несприятливих побічних явищ, взаємодій із 

препаратами базисної терапії хронічних супутніх захворювань, сприятиме не 

тільки покращенню ефективності лікування пацієнтів, але й значній економії його 

коштів. 

Для визначення ефективності використання коштів на лікування НП було 

проведено АВС та VEN аналізи. Ознаками раціонального використання 

фінансових ресурсів було те, що переважна більшість коштів застосовувалась на 

життєво необхідні для терапії НП препарати – антибіотики, а витрати на 

обов’язкові лікарські засоби з категорії «Е» була низькими. 

Однак нераціональні витрати були зумовлені в першу чергу, значною 

часткою необов’язкових для застосування у пацієнтів із НП препаратів з категорії 

«N» - сульфокамфокаїн, мельдоній, тіотріазолін, аргінін, кверцетин, які не мали 

позитивного впливу на ефективність лікування як основного захворювання, так і 

хронічної супутньої патології. Крім того, невідповідне до рекомендацій 

застосування антибіотиків спричиняло надмірні витрати у пацієнтів, які мали 

нетяжкий перебіг НП. 
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Сприраючись на отримані дані та застосовуючи сучасні інформаційні 

технології, для раціоналізації вибору лікарських засобів у пацієнтів з поєднаною 

патологією внутрішніх органів нами створено програмний додаток «Оптимізація 

вибору лікування хворого з коморбідністю». Зазначений продукт містить перелік 

поширених захворювань внутрішніх органів з вказівками на препарати, які слід 

призначати для їх лікування,відповідно до сучасних узгоджених рекомендацій. 

Для кожного препарату створено таблиці їх сумісності та взаємодій з іншими 

препаратами, що включені у базу. 

Вибираючи з переліку захворювань ті, що діагностовано під час обстеження 

пацієнта, лікар формулює клінічний діагноз. Наприклад, у госпіталізованого 

пацієнта виявлено НП 3 клінічної групи, гіпертонічну хворобу ІІ стадії, ІІ 

ступеня, серцеву недостатність ІІа. Паралельно автоматично створюється перелік 

препаратів в алфавітному порядку, які можуть бути призначені хворому (Додаток 

В1). 

Вибираючи будь-який препарат зі створеного переліку, лікар швидко 

отримує інформацію про його взаємодію з іншими, які можуть бути призначенні 

відповідно до клінічного діагнозу пацієнта. Наприклад, у Додатку В2 та Додатку 

В3 предствалено лікарські взаємодії азітроміцину у даного пацієнта. 

У першій колонці таблиці вказано препарат взаємодія з яким оцінюється. У 

другій – відомості про позитивний («+»), негативний («-») характер взаємодії та 

його частоту («-» - дуже рідко, мінімальний ризик«- - » - рідко, середній ризик, «- 

- -» - часто, високий ризик несприятливих наслідків). Відсутність інформації про 

взаємодію відмічено «0». 

Так азітроміцин добре поєднувати з бета-лактамами, що призводить до 

посилення протимікробної дії, але небезпечно з фторхінолонами – збільшується 

ймовірність шлуночкових аритмій. 

Інформації про негативну взаємодію азітроміцину з сечогінними 

препаратами, бета-блокаторами, інгібіторами АПФ, блокаторами рецепторів 

ангіотензину немає, що дозволяє безпечно використовувати препарати цих груп у 

пацієнта (Додатки В2, В3). 
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Однак одночасне застосування азітроміцину та дігоксину мінімально, але 

може збільшувати ризик глікозидної інтоксикації, що спонукає до утримання від 

призначення вказаної комбінації, або ретельного контролю стану пацієнта, якщо 

її не можливо уникнути. 

Отже, використання програмного додатку «Оптимізація вибору лікування 

хворого з коморбідністю» дозволяє оцінити переваги, недоліки та ризики при 

поєднанні кількох препаратів і зробити найбільш прийнятні та безпечні 

призначення. 

Таким чином, проведений комплексний клінічний та економічний аналіз 

лікування пацієнтів НП на тлі хронічних супутніх захворювань підтвердив 

необхідність проведення зваженої оцінки користі та ризиків від призначення 

антибіотиків в поєднанні з необхідними препаратами інших груп, що дозволить 

мінімізувати кількість лікарських засобів, підвищить ефективність та безпечність 

лікування, оптимізує використання фінансових ресурсів. 
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ВИСНОВКИ 

Актуальність проблеми перебігу НП на тлі поширених ХЗВО зумовлена 

прогресивним збільшенням осіб із поліморбідними станами, накопиченням 

відомостей про негативний вплив гострого запального процесу на ризик серцево-

судинних подій, модифікацію перебігу ХОЗЛ, ЦД та смертність у таких пацієнтів. 

Обмеженими є фармакоепідеміологічні дані про дотримання протоколів 

лікування НП, взаємодію антибіотиків та базисного лікування ХЗВО, про 

фармакоекономічні аспекти, що зумовлені поєднанням цих захворювань. 

1. Хронічні захворювання внутрішніх органів діагностуються у 70,2 % 

хворих із НП, що госпіталізуються. Ураження однієї системи органів виявляється 

у 36,2 % пацієнтів, поліморбідність - у 34,0 %. Серед супутніх захворювань у 

пацієнтів із НП домінує хронічне ураження серцево-судинної системи (48,4 %), 

органів дихання (23,5 %) та травлення (20,9 %). У хворих НП на тлі ЦД 

найчастіше спостерігається поліморбідність - 92,7 % випадків. 

2. Збільшення кількості хронічних захворювань із залученням різних 

систем органів статистично значимо підвищує клас ризику несприятливого 

наслідку НП за шкалою PSI (r Спірмена = 0,406, p<0,001). У разі НП на тлі ХЗВО 

достовірно частіше розвиваються ускладнення: ексудативний плеврит (14,3% 

ппрівняно з 9,0%, р=0,004), сепсис (4,5% порівняно з 3,3%, р=0,006) та набряк 

легень (3,1% порівняно з 1,1%, р<0,001). Наявність хронічних захворювань 

серцево-судинної системи збільшує ризик смерті від НП удвічі (ВШ=2,17; 95%ДІ 

1,11-4,25), ЦД – майже утричі (ВШ=2,95; 95%ДІ1,20-7,21), наркотичної або 

алкогольної залежності - у 38 разів (ВШ=38,40; 95%ДІ15,05-97,98). 

3. Клінічний перебіг НП у хворихна на ГХ та ІХС, які ускладнені 

застійною СН, характеризується важким початком із вищим класом ризику смерті 

за шкалою PSI, значним поширенням запальної інфільтрації в легенях, повільною 

відповіддю на лікування, частіше ускладнюється ексудативним плевритом, має 

вищий показник летальності у стаціонарі (3,4% порівняно з 1,0% у пацієнтів без 

СН). 
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4. У клінічній симптоматиці НП на тлі БА та ХОЗЛ переважають 

двобічне ураження, легенева недостатність різного ступеня важкості у 113 (86,0 

%) осіб (p<0,001), ознаки тяжкої бронхіальної обструкції у 29 (20,3 %) осіб 

(p=0,005). Тривале застосування інгаляційних ГКС для базисної терапії ХОЗЛ та 

БА не впливає на клінічну картину, динаміку перебігу, ранні та відділенні 

наслідки НП. 

5. НП у хворих із ЦД призводить до розвитку середньо важкої або 

важкої легеневої недостатності у 34 (85,0 %) осіб, декомпенсації ЦД - у 32 

(80,0%) пацієнтів, супроводжується погіршенням СН у 22 (55,0 %) хворих, що 

зумовлює потребу в госпіталізації. ЦД збільшує ризик розвитку ексудативного 

плевриту (ВШ=2,35 (95%ДІ 1,40-3,96)), набряку легень (ВШ = 4,04; 95%ДІ 1,48-

11,01). 

6. Декомпенсація СН є основною причиною смерті протягом 30 місяців 

після перенесеної НП у пацієнтів із ХЗВО. Найвищим цей показник є у хворих 

НП, які мають ознаки застійної СН - 31,1 % порівняно з 12,6 % пацієнтів із 

неефективним лікуванням ІХС та ГХ без застійної СН, 7,1 % - у разі ефективної 

корекції ІХС та/або ГХ та 1,5 % - за відсутності серцево-судинного захворювання 

(p<0,001). Для корекції супутніх ГХ, ІХС, застійної СН більшості пацієнтів НП 

призначається відповідне до рекомендацій базисне лікування. Найкращі 

показники виживання протягом 30 місяців після перенесеної НП встановлено у 

пацієнтів, які отримують інгібітори АПФ. Невиправдано низьким є призначення 

ацетилсаліцилової кислоти (24,0 %) та статинів (2,3 %). 

7. Позитивні зрушення у застосуванні державних рекомендацій у 

лікарській практиці спостерігаються в амбулаторних умовах – збільшення 

прихильності від 23,0 % у 2004-2006 роках до 69,5 % у 2012 році, та у ВРІТ у разі 

важкого перебігу НП - із 35,2 % до 71,8 %, відповідно (p<0,001). У лікуванні 

пацієнтів із НП середньої важкості відповідність призначень антибіотиків 

узгоджувальним документам знизилась до 40,6 % у 2012 році з 68,3 % у 2004-

2006 рр, що зумовлено надмірним застосуванням комбінацій антибактеріальних 

препаратів, які не відповідають важкості стану пацієнта у 62,4 %. Наявність 
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поліморбідності знижує частоту раціонального вибору антибіотиків (63,8% 

порівняно з 73,5 % в осіб без ХЗВО (р<0,001) у 2004-2006 рр., але не впливає на 

прихильність до державних узгоджувальних документів при призначенні 

лікування хворим із НП у 2012 році. 

8. У хворих НП побічні явища виникають при застосуванні комбінацій 

антибіотиків у 15,3 % випадків. Найменша їх частота спостерігається у разі 

призначення відповідного до рекомендацій поєднання цефтріаксону з 

кларітроміцином – 4,5 %, у разі комбінації левофлоксацину з цефтріаксоном вона 

збільшується до 17,7 %, при призначенні цефтріаксону в поєднанні з 

левофлоксацином та амікацином - до 90,5 %. Найпоширенішим є кандидозне 

ураження слизових оболонок ротової порожнини та дихальних шляхів – у 10,7 % 

осіб. 

9. Застосування муколітичних препаратів, НПЗП, сульфокамфокаїну, 

тіотріазоліну, плазмолу, мельдонію, аргініну не має позитивного впливу на 

перебіг НП, її наслідки, корекцію хронічних супутніх захворювань та призводить 

до збільшення на 7,8 % (47543,71 грн.) витрат. 

10. Лікування НП характеризується поліпрагмазією із середньою 

кількістю лікарських засобів за нетяжкого перебігу НП – (10,4±3,1), за важкого 

перебігу НП – (16,9±6,5) препарати (р<0,001), що супроводжується збільшенням 

прямих медичних витрат в умовах стаціонару втричі ((6521,04±6107,44) 

порівняно з (2046,25±777,86) грн, p<0,001). Поліморбідність при НП зумовлює 

прийом більшої кількості препаратів – (12,3±4,3) порівняно з (8,8±2,6) за 

відсутності ХЗВО (р<0,001), що призводить до збільшення прямих медичних 

витрат на НП у 1,4 рази. Найбільшу кількість лікарських засобів отримують 

пацієнти НП на тлі загострення ХОЗЛ або БА (13,2±4,8), ЦД (13,0±4,6) та 

серцево-судинних захворювань (11,8±4,2), що відповідно збільшує прямі медичні 

витрати на лікування хворих цих груп (р<0,05). 

11. Використання фінансових ресурсів для лікування НП в осіб із 

хронічними супутніми захворюваннями є частково раціональним: переважна 

більшість коштів застосовується на життєво необхідні препарати – антибіотики 
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(464567,50 грн. (75,76%); у 60,2 % випадків спостерігається надмірне їх 

призначення, яке зумовлює зайві витрати. Використання патогенетичних та 

необов’язкових для лікування НП препаратів, без достатньої доказової бази їх 

ефективності, є основною причиною нераціональних надмірних витрат у 

середньому 108,5 грн. на один випадок НП. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для визначення наявності НП у хворого із супутньою хронічною 

патологією слід оцінювати ознаки декомпенсації або загострення хронічного 

захворювання, що маскує прояви НП. Для визначення місця лікування хворого 

НП із хронічними супутніми захворюваннями використовувати комплексну 

оцінку симптоматики НП, стану контролю та компенсації ХЗВО, застосовуючи 

шкалу PSI. 

2. Для лікування хворих НП на тлі ГХ, ІХС та СН при призначенні 

антибактеріальних препаратів слід надавати перевагу комбінації 

амоксіцилін/клавуланату або цефалоспорину 3 генерації та макроліду. У разі 

нетяжкого перебігу НП та факторів ризику подовження інтервалу QT можливо 

призначення монотерапії бета-лактамом. 

3. Емпіричну антибіотикотерапію НП у хворих із супутнім ЦД, які 

потребують госпіталізації, слід проводити поєднанням бета-лактаму з 

макролідом, уникаючи застосування фторхінолонів. Призначення фторхінолонів 

можливе лише за життєвими показами під ретельним контролем рівня глюкози 

під час прийому антибіотика та після його відміни. 

4. Хворим із середньоважким перебігом НП на тлі хронічних супутніх 

захворювань внутрішніх органів не слід призначати комбінацію левофлоксацину 

з цефалоспоринами 3-4 генерації, включаючи антипсевдомонадні препарати, а 

також не застосовувати комбінацію з трьох антибактеріальних препаратів, які 

включають амікацин, або монотерапію амікацином, що дозволить зменшити 

побічні несприятливі явища та небажані лікарські взаємодії. 

5. Для зменшення поліпрагмазії та вартості стаціонарного лікування 

хворих НП із супутніми ХЗВО слід уникати призначення препаратів 

патогенетичної дії, які не мають достатньої доказової бази їх ефективності та 

безпечності при застосуванні у хворих НП. 

6. Для контролю можливих лікарських взаємодій при призначенні 

лікування НП на тлі ХЗВО, раціонального вибору препаратів застосовувати 

програмний додаток «Оптимізація вибору лікування хворого з коморбідністю».
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Додаток А1. 

 КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО ПНЕВМОНИЕЮ 

Лікувально-профілактичний заклад____________________________№ історії хвороби______ 

П. І. П.        ________  (ч;  ж – 10 б)  

Вік  (+    б)Адреса______________________________________________        (дім догляду +10)__ 

Професія, місце роботи__________________________________________________________________ 

Доставлений «Швидкою допомогою»  НІ – 0 ТАК - 1   

Дата захворювання     

Звернення по допомогу на  ____день 

Амбулаторне лікування днів 

Дата поступлення    

Дата виписки    

Ліжко-день     

Анамнез: ГРВІ  НІ – 0,  ТАК – 1      

Куріння: кількість цигарок на день  тривалість _____ анамнез куріння ______п/р 

Зрост________Віс______ Професійні шкідливості_____________________________________________

Суб’єктивне та об’єктивне дослідження 

Показник 

 

1- 

день  

3-5-й 

день 

7-10-й 

день 

При 

виписці 

Т тіла (36,9С-0, 37,0-38,0С –1, 38,1-39,0С – 2, >39С – 3)           + 

15 

    

Пульс (до 69 –0, 70-80 – 1, 81-90 – 2, >90 – 3)           ( > 125        +10)     

АТ (норм. – 0, 15мм от N – 1, 25 мм – 2, криз < 90 –3 - +20)     

Катар. симпт. (ні – 0, помір. – 1, вираж. – 2, гемораг. або гнійн. –3)     

Кашель (ні- 0, сухий –1, слизист., сл.-гнійн. – 2, іржав. - 3)     

Плевр. біль(ні – 0, помір. – 1, вираж. – 2, поруш. функц. –3)     

Задишка (16-20 – 1, 21-28 – 2, >29 – 3 -                                      +20 )     

Аускультація дихання (везик.–0,  ослабл. –1, бронх. –2, амф., відс. –

3) 

    

Додатков. шуми (ні – 0, сухі хрипи –1, вологі хрипи –2, крепітація, 

ШТП –3) 

    

Рентгенографія (інф. немає –0, дрібна вогнищева, перибронх. –1, 

інф. 1 сегм. –2, більше 2 сегм. –3)  

    

Локалізація     

Стан свідомості (ясна – 0, загальмована – 1 -            +20)     

Плевральний эксудат                                                               +10 
 

    

Лабораторні показники: 

Показник 1-й 

день 

3-5-й 

день 

7-10-й 

день 

При 

виписці 

Показник 1-й 

день 

3-5-й 

день 

7-10-й 

день 

При 

виписці 

Гемоглобін     Заг. Білок     

Лейкоцити     Фібриноген А     

ПЯ     Фібриноген В     

СЯ     SaO2 < 90 %+10     

Е     Аналіз мокроти 

М     Лейкоцити     

Л     Епітелій     

ШОЕ     Еритроцити     

Мочевина>10,7 +20     БК     

Креатинін     Мікрофлора  

білірубін     Чутливість до антибіотиків 

АЛТ        

АСТ        

Глюкоза 13,9 +10        
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Діагноз: ПН ліва легеня  (В___, Н ___ частки), права легеня (В __, С__, Н__- частки), __ гр. Ускладнення: 

плеврит (фібринозний, ексудативний, осумкований, емпієма) пневмоторакс, абсцес, бронхообструктивний 

синдром, міокардит, сепсис, ІТШ, респіраторний дистрес-синдром, Легенева недостатність ___ ст. 

Супутні захворювання: ССС ____________________________________  СН         (+10)_ 

    Органів дихання___________________________________________ 

    Органів ШКТ___________________________печінка   (+20)_ 

    Сечовивідних шляхів___________________________ХНН              (+10)_ 

    Ендокрин. Системи_________________________________________ 

    Нервової системи _________________________________ПМК         (+10)_ 

    Опорно-рухового апарату _____________________________ 

    Новоутворення_____________________    (+30) 

Ризик смерті:  Британська шкала____(так  ні)PSI (I амб, ≤70 - II, 71-90 -  III,  91-130 - IV,  >130 - V) 

Лікування: 

Період призначення антибіотика після встановлення діагноза___________Тривалість антибактеріального 

лікування_________________ __ 

 Препарати Доза Час-

тота 

Шлях 

введен. 

Трив. вартість 

А
м

б
у

л
а

т
о

р
н

о
 

Антибіотик 

 

     

Жарознижуючі, НПЗЗ 

 

     

Муколітики 

 

     

Аналептики 

 

     

Інші 

 

     

С
та

ц
іо

н
ар

н
о

 

Антибіотик 

 

 

     

Повторний курс АБТ 

 

 

 

     

Жарознижуючі, НПЗЗ 

 

 

     

Муколітики 

 

 

     

Аналептики 

 

     

Бронхолітики 

 

 

     

Глюкокортикостероїди 

 

 

     

Плазмозамінники 

 

 

     

Антикоагулянти 

 

     

Інші 

 

 

 

 

     

 

Лікування в реанімації _______ днів, перевод в інший заклад _________________________________ 

Наслідок захворювання: Одужання ______, Остаточні явища __________________________________, смерть 

________  
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Додаток А2. 

Карта спостереження наслідків негоспітальної пневмонії 
Скарги після виписки: 

Органи дихання ______________________________________________________________ 

Серцево-судинна система___________________________________________________ 

ШКТ ________________________________________________________________________ 

Сечовидільна система ___________________________________________________ 

Нервова система_______________________________________________________________ 

Опорно-рухова система_______________________________________________________ 

Кандидоз ротової порожнини _______________________, статевих органів _____________ 

Інше _______________________________________________________________________ 

Чи приймав препарати, які були рекомендовані при виписці                   ТАК        НІ, 

Якщо ТАК препарат ____________________ Тривалість та кратність_______________ 

препарат _______________________________ Тривалість та кратність _______________ 

препарат _______________________________ Тривалість та кратність _______________ 

препарат _______________________________ Тривалість та кратність _______________ 

препарат _______________________________ Тривалість та кратність _______________ 

Захворювання після виписки зі стаціонару ТАК        НІ 

Дата ____________ Діагноз або симптоми ___________________________________________ 

 

Лікування 

____________________________________________________________________________ 

Дата ____________ Діагноз або симптоми ___________________________________________ 

 

Лікування 

____________________________________________________________________________ 

Дата ____________ Діагноз або симптоми ___________________________________________ 

 

Лікування 

____________________________________________________________________________ 

 

Звернення до сімейного лікаря  ТАК    НІ   

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

 

Виклик «Швидкої допомоги» ТАК   НІ   

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 
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Призначення ______________________________________________________________________ 

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

Консультації та лікування у спеціалістів    ТАК     НІ  

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

дата _____________ Причина ________________________________________________________ 

Призначення ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Госпіталізації після перенесеної пневмонії НІ   ТАК ____________разів. 

Захворювання, з приводу якихх були госпіталізації, їх дати: 

Інфаркт ____________________, нестабільна стенокардія________________________________ 

Інсульт__________________________________________________________________________ 

Декомпенсація серцевої недостатності_____________________________________________ 

Аритмії___________________________________________________________________________ 

Артериальна гіпертензія_____________________________________________________________ 

Загострення ХОЗЛ, БА______________________________________________________________ 

Загострення захворювань ШКТ _______________________________________________________ 

Пневмонії_________________________________________________________________________ 

Декомпенсація цукрового діабету _____________________________________________________ 

Алергічні захворювання___________________________________________________________ 

Захворювання опорно-рухового апарату_____________________________________________ 

Інші захворювання _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Смерть: Дата _____________, 

причина______________________________________________________ 

 

 

Дата Визиту _____________________. 
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Додаток Б1. 

Формування списку рекомендованих препаратів відповідно до діагнозу 

пацієнта у програмному додатку «Оптимізація вибору лікування хворого з 

коморбідністю» 
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Додаток Б2. 

Формування переліку лікарських взаємодій вибраного препарату 

(азітроміцину) відповідно до діагнозу пацієнта у програмному додатку 

«Оптимізація вибору лікування хворого з коморбідністю» 
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Додаток Б3. 

Формування переліку лікарських взаємодій вибраного препарату 

(азітроміцину) відповідно до діагнозу пацієнта у програмному додатку 

«Оптимізація вибору лікування хворого з коморбідністю» (продовження) 
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Додаток В1. 

 



361 

 

Додаток В2. 
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Додаток В3. 
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Додатоак В4. 
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Додоток В5. 
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Додаток В6. 
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Додаток В7. 
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Додаток В8. 
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Додаток В9. 
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Додаток Г1. 
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Додаток Г2. 
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Додаток Г3. 
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Додоток Г4. 
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Додаток Г5. 
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Додаток Г6. 

 


