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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 в країнах Європи (G. J. Gibson et 

al., 2013). В Україні цей показник протягом 2010-2014 років був у межах 392,7 -

519,7 випадків на 100 000 населення, а рівень смертності - 10,3-12,0 на 100 000 

населення (Я. О. Дзюблик, 2012, Ю.І. Фещенко та ін., 2013, Порівняльні дані …, 

2015). 

Хронічні захворювання внутрішніх органів (ХЗВО) спостерігаються в 46,6-

88,2 % госпіталізованих пацієнтів із НП, часто визначається поєднання кількох 

патологічних станів. Домінуючі позиції в її структурі займають захворювання 

серцево-судинної системи (47,2-64,5 %), хронічне обструктивне захворювання 

легень (ХОЗЛ) (10,4-42,6 %), цукровий діабет (ЦД) (9,2-28,1 %) (В. Б. Івановський 

та ін., 2011, B. Klapdor et al., 2012). 

ХЗВО впливають на етіологію НП. Провідним збудником НП у цих пацієнтів 

залишається S. pneumoniae, який спричиняє важкий, ускладнений перебіг НП із 

високими показниками смертності (A. Torres et al., 2015). При наявності важкого 

ХОЗЛ зростає етіологічна значимість ентеробактерій та P.aeruginosa (J. Gomez-

Junyent et al., 2014, Y. Aydemir, O. Aydemir, F. Kalem, 2014). Серцево-судинна 

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

S. et al, 2009). В осіб із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, 

орофарінгеальною дисфункцією, порушенням мозкового кровообігу, до вказаних 

збудників приєднуються анаероби (von Baum H. et al, 2010, J. Almirall et al., 2013). 

Перебіг НП на тлі ішемічної хвороби серця (ІХС), гіпертонічної хвороби (ГХ) 

та серцевої недостатності (СН) характеризується відсутністю типових ознак 

гострого запального процесу (J. D. Chalmers et al, 2014). Клінічні ознаки НП 

маскуються симптомами захворювань органів кровообігу, що призводить до 

невчасної діагностики та затримки лікування НП (Garcia-Vidal C. et al, 2009, A. 

Singanayagam et al., 2012). 

Взаємно обтяжуючий перебіг НП та ХОЗЛ зумовлений складністю 

діагностики через домінування симптомів бронхіальної обструкції над ознаками 

НП, і навпаки, легенева та серцева недостатність іноді трактуються як ознаки важкої 

НП, що призводить до недооцінки симптомів ХОЗЛ (A. Huerta et al., 2013, R. 

Boixeda et al., 2014). 

Поєднання ЦД та НП призводить до важкого стану пацієнта, зумовленого як 

гострим інфекційним захворюванням так і втратою контролю над рівнем глюкози 

(Ю. І. Фещенко та ін., 2012; S. Yende et al., 2010, M. A. Saibal et al., 2012). 

У сучасних керівництвах щодо ведення пацієнтів із НП певною мірою 

враховується наявність ХЗВО при визначенні місця лікування та прогнозу пацієнта, 

наприклад при підрахунку індексу важкості пневмонії (PSI) (Наказ МОЗ України 

№128 від 19.03.2007 р.). Однак особливості симптоматики, діагностики та лікування 

НП визначені фрагментарно, тому пошуки діагностично значимих маркерів 

несприятливого наслідку НП, розробка зручних у застосуванні та інформативних 
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шкал, що дозволили б виявити найбільш уразливих пацієнтів є одним із провідних 

напрямків сучасних досліджень внутрішньої медицини (Ю.І. Фещенко та ін., 2013; 

J. D. Chalmers et al, 2014). 

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 (R. Rossio et al., 2015, D. F. Postma et al., 2015). Нераціональне 

призначення антибіотиків є однією з причин зниження їхньої ефективності через 

розвиток резистентності мікроорганізмів та виникнення небажаних побічних 

ефектів, що особливо небезпечні в осіб із ХЗВО (M. Woodhead, 2011, S. Aliberti et 

al., 2010, M. A. Altamar, et al., 2015). Проведення фармакоепідеміологічних 

досліджень дозволяє отримати обґрунтовану інформацію про прихильність 

лікарських призначень до рекомендацій із лікування НП та оцінити реалії 

споживання антибіотиків, їхню ефективність, сформулювати прогноз розвитку 

антибіотикорезистентності та відкоригувати існуючі рекомендації відповідно до 

епідеміологічної ситуації (W. S. Lim et al., 2011, F. Blasi et al., 2014). 

Куруючи пацієнта, що має НП та ХЗВО, лікар, переважно, спирається на 

власний досвід. Призначення діагностичних та лікувальних заходів відповідно до 

узгоджувальних документів із метою лікування НП та хронічного захворювання 

часто призводить до поліпрагмазії (Белялов Ф.И., 2009). 

Застосування антибактеріальної терапії для лікування пацієнтів із НП на тлі 

ХЗВО створює ризики небезпечних взаємодій лікарських препаратів базисної 

терапії з антибіотиками (З.О. Гук-Лешневська, І. М. Осіїк, 2013, S. Scembri et al., 

2013, G. A. Rao et al., 2014). 

Сучасні відомості про вплив лікарських препаратів, що застосовуються для 

лікування поширених ХЗВО, на перебіг та ефективність лікування НП не 

систематизовані. Існують суперечливі дані щодо впливу інгаляційних 

глюкокортикостероїдів (ГКС) на виникнення НП. Триває дискусія щодо 

ефективності застосування системних ГКС у хворих НП на тлі ХЗВО (T. D. Ramsey 

et al., 2014, C. A. Blum et al., 2015). 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 (Y. Shinohara, H. Origasa, 2012, E. Fitzgerald et al., 2015). 

Оцінка економічних витрат на НП в осіб із ХЗВО є важливою складовою в 

проведенні досліджень, які спрямовані на оптимізацію надання допомоги цьому 

контингенту хворих. Накопичені відомості про економічні збитки в разі лікування 

НП та тлі ХЗВО в різних країнах світу (S. T. Ott et al., 2012, H. Ostermann et al., 2014, 

H. Uematsu et al., 2015). В Україні отримані дані про економічні переваги 

відповідного до національних протоколів лікування НП та загострення ХОЗЛ, однак 

урахування витрат на лікування осіб із ХЗВО не проводилось (Я. О. Дзюблик, 2014). 

На сучасному етапі розвитку внутрішньої медицини не зверталося достатньої 

уваги на особливості перебігу НП в осіб із поширеними ХЗВО. Обмежено 

проводилися фармакоепідеміологічний та фармакоекономічний аналіз лікування, не 

розроблені рекомендації щодо алгоритму обстеження та терапії таких пацієнтів. У 
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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. 

Здобувач є виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження: підвищити якість діагностики та лікування 

негоспітальної пневмонії в пацієнтів із супутніми поширеними хронічними 

захворюваннями внутрішніх органів на основі комплексного клінічного аналізу, 

фармакоепідеміологічних та фармакоекономічних даних. 

Завдання дослідження: 

1. Встановити поширеність супутніх ХЗВО серед хворих, що були 

госпіталізовані з приводу НП за даними ретроспективного аналізу, оцінити їхній 

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 їхнього 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, 

показник вартість-ефективність, провести ABC- та VEN - аналізи. 

Об’єкт дослідження: особливості перебігу негоспітальної пневмонії на тлі 

поширених хронічних захворювань внутрішніх органів.  

Предмет дослідження: особливості клінічного перебігу, застосування 

лікарських препаратів та фармакоекономічні показники лікування НП на тлі 

поширених ХЗВО. 

Методи дослідження: ретроспективний аналіз медичної документації 

хворих на НП, клінічні, рентгенологічні, функціональні (ЕКГ, спірометрія, 

пульсоксіметрія, ехо-кардіографія), бактеріологічні, цитологічні, 

фармакоепідеміологічний аналіз застосування лікарських препаратів, визначення 

прямих медичних витрат, показників вартість-ефективність, ABC-аналіз та VEN-

аналіз використання фінансових ресурсів, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що поширеність 

ХЗВО серед хворих НП, які потребують госпіталізації, становить 70,2%. Третина 
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пацієнтів мають поєднання НП із кількома ХЗВО з ураженням двох та більше 

систем органів. 

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

застійною СН, має в півтора раза 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 ГКС для базисного лікування ХОЗЛ та БА не впливає на перебіг НП. 

Поєднання НП із 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 в пацієнтів із НП, незалежно 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 із важкою НП у відділенні інтенсивної терапії вдвічі в 2012 

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

характеризується надмірним застосуванням комбінацій антибіотиків, що не 

відповідають державним рекомендаціям, та спричиняє необхідність доліковування в 

амбулаторних умовах побічних явищ антибіотикотерапії в пацієнтів із ХЗВО. 

За результатами фармакоепідеміологічного дослідження виявлено, що 

лікування хворих НП із множинними ХЗВО характеризується поліпрагмазією з 

призначенням у 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 із НП, не 

покращує перебіг і наслідки НП на тлі ХЗВО, але збільшує 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 ХЗВО, даних фармакоекономічного аналізу 

оптимізовано лікування хворих НП із 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 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-ї 
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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 із ГХ, ІХС та 

СН показано, що комбінація амоксицилін/клавуланату або цефалоспорину 3-ї 

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 із ЦД перевагу слід 

надавати поєднанню бета-лактаму з макролідом, призначення фторхінолонів 

потребує контролю рівня глюкози протягом прийому антибіотика 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 

різних препаратів і зробити найбільш прийнятні та безпечні призначення пацієнтам 

з НП на тлі ХЗВО. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджено в лікувально-діагностичний процес пульмонологічного 

відділення МКЛ №1 м. Вінниці (затв. 23.12.2014, 03.06.2016), Центру первинної 

медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці (затв. 16.12.2014), пульмонологічного 

відділення Клінічного Військово-медичного Центру Центрального регіону (затв. 

03.06.2016), міської клінічної лікарні № 6 м. Дніпропетровськ (затв. 24.06.2015), 

міської клінічної лікарні № 17 м. Київ (затв. 15.01.2016), міської клінічної лікарні № 

6, м. Київ (затв. 13.05.2016), навчальний процес кафедр пропедевтики внутрішньої 

медицини (затв. 10.05.2016), внутрішньої медицини № 2 (затв. 11.05.2016) та 

внутрішньої медицини № 3 (затверджений 11.05.2016) Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова, кафедри внутрішньої медицини №1 ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (затв. 30.05.2016), кафедри 

медичної статистики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. 

Л. Шупика (затв. 12.05.2016), 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 
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наукового дослідження та його етапи, вибрала методи обробки даних. Здобувачем 

проведено ретроспективний аналіз медичної документації стаціонарних хворих. 

Автором особисто проводився відбір, обстеження, контроль лікування та тривале 

спостереження тематичних хворих для виявлення особливостей перебігу та 

лікування НП на тлі ХЗВО за методикою «випадок-контроль». Дисертантом 

самостійно створені бази наукових даних для проведенні статистичного аналізу, 

виконано статистичне опрацювання матеріалу, аналіз та узагальнення результатів, 

оформлення дисертаційної роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи оприлюднені на XVI Щорічному Конгресі Європейського 

Респіраторного Товариства (Мюнхен, Німеччинна, 2006); Х Щорічному конгресі 

Турецького Торакального Товариства (Анталія, Tурція, 2007); науково-практичній 

конференції «Терапія 2008: досягнення та перспективи» (м. Вінниця, 2008); IV З’їзді 

фтизіатрів і пульмонологів України ІІ Національному Астма-конгресі України (м. 

Київ, 2008); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання сімейної медицини в Україні: шляхи до високої якості» (м. 

Київ, 2009); XIX Щорічному Конгресі Європейського Респіраторного Товариства 

(Відень, Австрія, 2009); науково-практичній конференції «ХОЗЛ - шляхи 

оптимізації, профілактики, лікування та реабілітації» (м. Київ, 2010); ХІІІ Конгресі 

СФУЛТ України (Львів, 2010); науково-практичній конференції «Принципы 

диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной системы» (Донецьк, 2010); ХIII 

Международном Конгрессе МАКМАХ/ESCMID (м. Москва, Російська Федерація, 

2011); XXI Щорічному Конгресі Європейського Респіраторного Товариства 

(Амстердам, Нідерланди, 2011); науково-практичній конференції «Вибрані питання 

терапії в державних та міжнародних узгоджувальних документах» (Вінниця, 2012); 

ХХІІ Міжнародному Конгресі ESCMID (Лондон, Великобританія, 2012); XXII 

Щорічному Конгресі Європейського Респіраторного Товариства (Відень, Австрія, 

2012); науково-практичній конференції «Терапія-2013: досягнення та перспективи» 

(Вінниця, 2013); VІ національному конгресі «Людина та Ліки – Україна» (Київ, 

2013); Науково-практичній конференції «Сучасні методи діагностики та лікування 

розповсюджених захворювань серцево-судинної системи» (Вінниця, 2013); XXIIІ 

Щорічному Конгресі Європейського Респіраторного Товариства, (Барселона, 

Іспанія, 2013), V З’їзді фтизіатрів та пульмонологів України (Київ, 2013); Науково-

практичній конференції «Терапевтичні читання 2014: здобутки та напрямки 

розвитку» (Вінниця, 2014); ХХІ Російському Національному Конгресі «Людина та 

ліки», (Москва, Російська Федерація, 2014); Науково-практичній конференції 

«Досягнення сучасної кардіології- лікарю загальної практики та сімейної медицини» 

(Вінниця, 2014); Науково-практичній конференції «Терапія-2015: досягнення та 

перспективи» (Вінниця, 2015); ІІІ Науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень» (Київ, 

2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 56 наукових праць, серед 

них 25 статей, у тому числі, у наукових фахових виданнях України 23 (з них 13 
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одноосібно, 6 – у журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз), 2 

статті в іноземних виданнях, 29 тез доповідей. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 299 сторінках 

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 (із них 

кирилицею - 46, латиницею - 368) та додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Відповідно до мети та завдань 

дослідження проведено ретроспективний аналіз 1587 медичних карт стаціонарних 

хворих, які лікувались із приводу НП в умовах МКЛ №1 – 1287 (81,1 %) хворих, та 

Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги – 300 (18,9 %) пацієнтів, м. 

Вінниці з 01 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р. У дослідження ввійшли 1482 (93,4 %) 

пацієнта з НП третьої клінічної групи та 105 (6,6 %) пацієнтів із НП четвертої 

клінічної групи відповідно до наказу № 499 МОЗ України від 28.10.2003 р. Середній 

вік хворих склав (48,5±18,4) роки, чоловіків - 815 (51,4 %), жінок – 772 (48,6 %). 

Для визначення особливостей клінічного перебігу, лікування та наслідків НП 

в осіб із найбільш поширеними ХЗВО проведено проспективне дослідження 438 

пацієнтів, що лікувались із приводу НП в умовах пульмонологічного відділення 

МКЛ №1 м. Вінниці з січня по червень 2012 року, чоловіків - 214 (48,9 %), жінок – 

224 (51,1 %). Середній вік хворих склав (56,1±17,9) років. Більшість хворих мали 

НП середньої важкості, яка відповідала третій клінічній групі - 399 (91,1 %) осіб і 39 

(8,9 %) пацієнтів мали важкий перебіг НП четвертої клінічної групи. 

ХЗВО спостерігалась у 359 (82,0 %) пацієнтів. Ураження однієї системи було 

наявне у 143 (32,6 %), ураження двох та більше систем органів – у 216 (49,3 %) 

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

приводу НП, склали 79 (18,0 %) осіб. 

Для визначення особливостей перебігу НП в осіб із хронічними 

захворюваннями органів дихання, органів травлення, ЦД та ожирінням проведено 

дослідження за методикою «випадок - контроль». 

Оцінку особливостей перебігу НП у пацієнтів із хронічними 

захворюваннями серцево-судинної системи проведено в 308 (70,3%) хворих (табл. 

1). 

Усіх пацієнтів було розподілено відповідно до ступеня ефективності 

базисного лікування серцево-судинного захворювання на три групи: з ефективним 

лікуванням або група контролю (ГК) – 85 (27,6%) осіб, із неефективним лікуванням, 

що супроводжувалось виникненням СН ІІ ФК або група неконтролю (ГН) – 103 

(33,4%) особи, та з неефективним лікуванням та застійною СН ІІІ-IV ФК або група 

декомпенсації (ГД) – 119 (38,6%) осіб. 

Пацієнти без серцево-судинних захворювань (131 (29,9%) особа) склали 

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

процесі лікування. 
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Таблиця 1 

Структура серцево-судинних захворювань у пацієнтів із негоспітальною 

пневмонією (n=308) 

Захворювання Абс % 

Гіпертонічна хвороба 241 78,2 

Ішемічна хвороба серця 

        Постінфарктний міокардіосклероз 

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 

Зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка (ФВ > 45%) 

Із систолічною дисфункцією лівого шлуночка (ФВ ≤45%) 

158 

94 

64 

51,3 

30,5 

20,8 

 

Для визначення особливостей перебігу та лікування НП на тлі хронічних 

захворювань органів дихання обстежені 143 (32,6 %) пацієнти. Серед них ХОЗЛ 

було діагностовано 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, за статтю та наявністю хронічних захворювань інших систем органів за 

виключенням дихальної, що дозволило точніше визначити особливості НП саме на 

тлі хронічних захворювань органів дихання, виключивши впливи інших 

патологічних станів. Хронічні захворювання органів дихання були у стадії 

загострення у всіх пацієнтів. 

Оцінку особливостей перебігу НП в осіб із хронічним захворюваннями органів 

травної системи проведено шляхом порівняння симптомів та динамічних змін НП у 

77 пацієнтів ОГ із хронічною патологією шлунково-кишкового тракту та 74 хворих 

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

іншою хронічною патологією. У хворих із патологією травної системи провідне 

місце в структурі захворювань займав хронічний холецистит 52(67,5 %). Пептичну 

виразку шлунка або дванадцятипалої кишки мали 13(16,9 %) осіб. Хронічний 

панкреатит визначався в 9 (11,7 %) пацієнтів. 

Для виявлення особливостей перебігу НП у хворих на ЦД проведено 

порівняння ознак та динамічних змін гострого захворювання в 40 пацієнтів ОГ із 

ЦД та в 40 хворих КГ без цього захворювання, яка відповідала за віком та статтю. 

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

важкості – у 18 (45,0 %), важкий – у 7 (17,5 %). 

Особливості перебігу НП у пацієнтів з ожирінням визначались шляхом 

порівняння 116 хворих ОГ зі 116 пацієнтами КГ, які не мали клінічно значимої 

зайвої маси тіла та були співставні з ОГ за віком, статтю та ХЗВО. Ожиріння I 
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ступеня визначали в разі індексу маси тіла 30,0 – 34,9; ІІ ступеня – 35,0 – 39,9; ІІІ 

ступеня ≥ 40. 

Діагноз НП встановлювали згідно Наказу МОЗ України №128 (2007). Із метою 

визначення відповідності місця лікування та ризику несприятливого наслідку НП 

для всіх пацієнтів були розраховані індекс важкості захворювання за шкалами PSI 

та CRB-65 (Consciousness – свідомість порушена, Respiratory rate – частота дихання 

більше 30, Blood pressure – гіпотонія, 65 – вік пацієнта більше 65 років). Оцінено 

прогностичну значимість зазначених шкал в осіб із НП на тлі супутніх хронічних 

захворювань. 

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

госпіталізації та на момент виписки зі стаціонару. Короткотривалі наслідки НП 

визначали на момент виписки пацієнта зі стаціонару. Віддаленні наслідки НП 

оцінювали протягом 30 місяців від виписки пацієнта зі стаціонару. 

Аналіз лікування НП включав визначення спектру, об’єму та ефективності 

початкової та повторної антибактеріальної терапії як до госпіталізації, так і 

протягом перебування у стаціонарі. Оцінювали відповідність призначень 

рекомендаціям та наслідки відхилень від них. 

Початкова антибіотикотерапія вважалась ефективною, якщо в пацієнта 

наставало одужання або поліпшення стану без призначення повторного курсу 

альтернативного антибіотика, за потреби заміни антибіотика первинна 

антибіотикотерапія вважалася неефективною. 

Для загальної оцінки медикаментозного лікування реєструвались усі 

лікарські препарати, які приймав пацієнт амбулаторно та стаціонарно з вказівкою 

доз, кратності та тривалості застосування. 

У групах хворих із ХЗВО додатково оцінювали безпечність антибіотикотерапії 

з урахуванням побічних ефектів, лікарських взаємодій із препаратами базисної 

терапії, впливу антибіотиків на перебіг хронічного захворювання з оцінкою ризиків 

несприятливого наслідку. 

Оцінювали відповідність до рекомендацій призначеного лікування ХЗВО 

серцево-судинної, дихальної, травної систем та ЦД із визначенням коректної, 

нерекомендованої, але сприятливої для одужання пацієнта, та нерекомендованої, 

небезпечної терапії, що збільшувала ризик побічних ефектів, погіршення перебігу 

хронічного захворювання та/або НП. 

Фармакоекономічний аналіз включав оцінку прямих медичних витрат з 

урахуванням вартості діагностики захворювання, застосування лікарських засобів, 

забезпечення перебування у стаціонарі, а також зарплати медпрацівників. 

Відомості про вартість діагностичних обстежень та витрати на забезпечення 

перебування пацієнта у стаціонарі, включаючи роботу медичного персоналу, були 

надані планово-економічним відділом МКЛ №1 м. Вінниці. Для розрахунку вартості 

медикаментозного лікування використовували середні роздрібні ціни на лікарські 

засоби, витратні матеріали в аптечній мережі м. Вінниці. 

Аналізували загальні витрати з визначенням вартості та ефективності 

рекомендованої, виправданої та нераціональної терапії. 
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Для антибактеріальних препаратів із різною клінічною ефективністю 

визначався показник вартість-ефективність за формулою: 

СEA = DC/Ef, де 

СEA - співвідношення вартість-ефективність  

DC – прямі медичні витрати на захворювання в разі застосування визначеного 

препарату, у гривнях. 

Ef – ефективність лікування (кількість вилікованих хворих). 

За встановлення факту, 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, де 

In – інкрементальний коефіцієнт, 

DCa - прямі медичні витрати на захворювання в разі застосування препарату з 

вищою ефективністю та вартістю, у гривнях, 

DCb – прямі медичні витрати на захворювання в разі застосування препарату з 

нижчою ефективністю та вартістю, у гривнях, 

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 в дослідження. 

Усі призначені препарати були ранжовані відповідно до частки витрат на їхнє 

застосування в порядку зменшення з визначенням груп: «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. 

Для більш ефективної оцінки раціональності використання коштів АВС-аналіз 

було скомбіновано з VEN-аналізом. При проведенні VEN-аналізу, усі 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 в протоколи 

надання медичної допомоги. 

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

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

застосування у хворих із хронічною поєднаною патологією. 

Об’єднані результати АВС- та VEN-аналізів було зведено в загальну таблицю. 

Розраховувалась кількість лікарських засобів (в абсолютному вираженні та 

відсотках) різних категорій життєвої важливості в кожній групі (А, В та С). Потім 
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складались витрати на препарати з категорій «V», «Е» та «N» із визначенням частки 

витрат на кожну категорію. 

Для визначення раціональності використання коштів для лікування НП у 

пацієнтів із хронічними супутніми захворюваннями було проаналізовано наявність 

у групі «А» препаратів із категорії «N» (необов’язкові), частку витрат на лікарські 

засоби з категорії «Е», відсутність у 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. 

Статистичну обробку результатів виконано на персональному комп’ютері за 

допомогою пакету статистичних програм SPSS 12.0 для Windows (Ліцензійна версія 

“Grand Pack”, Serial Number 9593869). Вірогідними вважали результати порівнянь 

при значенні p<0,05. 

Результати досліджень та їх обговорення. Поширеність хронічних супутніх 

захворювань у госпіталізованих хворих із НП. За даними ретроспективного аналізу 

медичної документації 1587 хворих із НП хронічні супутні захворювання 

спостерігали в 1114 (70,2 %) випадках. ХЗВО із ураженням однієї системи органів 

визначали в 574 (36,2 %) пацієнтів. Поєднання кількох ХЗВО із залученням двох та 

більше систем спостерігали в 540 (34,0 %) пацієнтів із НП. 

Хронічна патологія серцево-судинної системи, яку визначали в 768 (48,4 %) 

хворих, займала домінуючі позиції в структурі ХЗВО у пацієнтів із НП (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Поширеність та структура супутніх захворювань у пацієнтів із 

негоспітальною пневмонією за даними ретроспективного аналізу (n=1587) 

Система ураження абс. % Захворювання абс. % 

Серцево-судинна система 768 48,4 ІХС 512 66,6 

Гіпертонічна хвороба 413 53,7 

Серцева недостатність III-IV 

ФК 

444 57,7 

Інші 95 12,4 

Дихальна система 373 23,5 ХОЗЛ 252 67,6 

Хронічний бронхіт 66 17,7 

Бронхіальна астма 40 10,7 

Травна система 332 20,9 Хронічний холецистит 212 63,9 

Сечовидільна система 139 8,8 Хронічний пієлонефрит 110 79,1 

Ендокринна система 100 6,3 Цукровий діабет 96 96,0 

Нервова система 53 3,4 Дисциркуляторна 

енцефалопатія 

33 62,3 

Алкогольна та наркотична залежність 21 1,3 

Злоякісні новоутворення 17 1,1 
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Провідне місце мали ІХС, яка була в 512 (66,6 %), та ГХ – у 413 (53,7 %) 

хворих. Більш, ніж у половини пацієнтів - 444 (57,7 %) спостерігали СН III-IV ФК. 

Хронічні захворювання дихальної системи діагностовано в 373 (23,5 %) 

хворих. Найчастіше визначали ХОЗЛ – у 252 (67,6 %) пацієнтів. Хронічний бронхіт 

та БА спостерігали в 66(17,7 %) та 40 (10,7 %) хворих, відповідно. 

Хронічні захворювання органів травлення траплялися в кожного п’ятого 

пацієнта, серед них домінував хронічний холецистит у стадії ремісії – 212 (63,9 %). 

Серед захворювань сечовидільної системи домінував хронічний пієлонефрит, 

ендокринної системи – ЦД, нервової системи – дисциркуляторна енцефалопатія. 

Найбільшою частота поєднання кількох хронічних супутніх захворювань 

визначалась у пацієнтів із НП на тлі ЦД – 92,7 % (89 осіб), порівняно з 61,7 % (467 

осіб) у разі захворювань серцево-судинної системи, 72,3 % (271 хворий) за патології 

органів дихання, 68,6 % (228 пацієнтів) - органів травлення та 80,6 % (112 осіб) у 

разі хронічних захворювань сечовидільної системи. 

Оцінку впливу ХЗВО на перебіг НП проведено шляхом визначення ризиків 

ускладнень та несприятливого наслідку НП. 

За даними історій хвороби, був розрахований клас ризику несприятливого 

наслідку НП у перший день госпіталізації за шкалою PSI (Наказ МОЗ України 

№128, 19.03.2007). 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 (r=0,406 за Спірменом, 

p<0,001), що підтверджує прогностичну значимість даної шкали при оцінці 

пацієнтів НП на тлі ХЗВО. 

Ускладнення НП спостерігали в 582 (36,7 %) хворих. У пацієнтів із НП без 

супутніх хронічних захворювань ускладнення виникали рідше - у 169 (29,0 %) 

випадках, у порівнянні з особами які страждали на хронічне ураження однієї 

системи - у 190 (32,6%) випадках, або з тими, хто мав поліморбідність - у 223 

(38,3,2%) випадках (p=0,013). Достовірно частіше розвивались ексудативний 

плеврит (14,3%, порівняно 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). 

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). 

Ризик 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 (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 ХЗВО. Достовірно більший ризик смерті у хворих НП визначався за 

наявності хронічних захворювань серцево-судинної системи (ВШ=2,17; 95%ДІ 1,11-
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4,25), ЦД (ВШ=2,95; 95%ДІ1,20-7,21), наркотичної або алкогольної залежності 

(ВШ=38,40; 95%ДІ15,05-97,98). 

Особливості перебігу НП на тлі хронічних захворювань серцево-судинної 

системи. За наявності застійної СН, яка виникла на тлі ІХС та/або ГХ, НП мала 

важкий початок із потребою госпіталізації у відділення реанімації та інтенсивної 

терапії (ВРІТ) у 24 (20,2%) пацієнтів, що в 5-10 разів частіше, ніж в осіб із 

відсутністю цього патологічного стану(p<0,001). 

У хворих із декомпенсацією СН визначали вищий клас ризику смерті за 

шкалою PSI – (91,6±25,0) бала, порівняно з (64,1±19,6) бала в разі 

неконтрольованого перебігу ІХС та ГХ без застійної СН, (58,6±20,1) бала за 

контрольованого стану ІХС та/або ГХ та (36,7±17,7) бала за їхньої відсутності 

(p<0,001). 

Провідною клінічною ознакою НП у пацієнтів із застійною СН була задишка, 

яку визначали у 86 (72,3 %) пацієнтів ГД. У пацієнтів інших груп вона 

спостерігалася менш, ніж у половині випадків: за відсутності ефективного лікування 

серцево-судинних захворювань у 48 (46,6 %) хворих ГН, у разі ефективного 

лікування – 31 (36,5 %) хворих ГК, за відсутності хронічних захворювань серцево-

судинної системи – 36 (27,5 %) хворих ГП (p<0,001). 

Ділянка запальної інфільтрації в легенях у хворих із СН мала більше 

поширення та в третині випадків локалізувалась в обох легенях: 36(30,3 %) у ГД, 

порівняно з 17 (16,5 %) пацієнтів ГН, 8 (9,4 %) хворих ГК та 18 (13,7 %) хворих ГП 

(p<0,001). 

Виникнення ексудативного парапневмонічного плевриту спостерігали в 38 

(31,9 %) пацієнтів ГД та в поодиноких випадках у пацієнтів інших груп – 9 (8,7 %) 

хворих ГН, 6 (7,1 %) пацієнтів ГК та 14 (10,7 %) хворих ГП (p<0,001). 

Пацієнти із застійною СН на тлі ІХС та ГХ мали більшу частоту 

неефективного первинно призначеного лікування, тому що в кожного п’ятого 

хворого (26 (21,8 %) осіб) визначали погіршення стану протягом перших трьох днів 

перебування у стаціонарі, порівняно з 5,3-7,8 % пацієнтів інших груп (p<0,001). 

Перебіг НП у пацієнтів із ІХС та/або ГХ, які отримували ефективне або 

неефективне лікування цих захворювань без ознак застійної СН, не відрізнявся від 

перебігу НП в осіб без супутньої хронічної кардіальної патології. 

Летальний наслідок у хворих із НП протягом перебування у стаціонарі 

розвинувся у 4 (3,4 %) пацієнтів із застійною СН та у 1 (1,0 %) із неконтрольованим 

станом ІХС та ГХ. 

Смертність у віддаленому періоді після перенесеної НП була достовірно 

найвищою серед хворих із застійною СН, у порівнянні з пацієнтами інших груп 

(табл. 3).  

Важка СН виявилася основною причиною смерті 30 (51,7 %) хворих, що 

перенесли НП на тлі захворювань серцево-судинної системи протягом першого року 

після одужання. 

Хронічні захворювання органів дихання – БА та ХОЗЛ, у пацієнтів із НП 

модифікували клінічну картину, зменшуючи прояви синдрому ущільнення легеневої 

тканини, маніфестуючи ознаками бронхіальної обструкції в 29 (20,3 %) пацієнтів 
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(p=0,005) та легеневої недостатності важкого та середньоважкого ступеня у 113 

(86,0 %), порівняно з 71 (55,1 %) хворих КГ (p<0,001), спричиняючи двобічне 

ураження в 37 (25,5 %), порівняно з 20 (15,5 %) випадків за відсутності хронічних 

захворювань органів дихання (р=0,036), ознаки системної запальної відповіді в 41 

(28,7 %), порівняно з 21 (16,3 %) пацієнтів без хронічної патології дихальної 

системи (р=0,021). 

 

Таблиця 3 

Порівняння показників смертності протягом 30 місяців після одужання 

від негоспітальної пневмонії в пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної 

системи 

Група пацієнтів Абс % P 

Група декомпенсації (n=119) 37 31,1* <0,001 

Група неконтрольованого захворювання(n=103) 13 12,6 

Група контрольованого захворювання(n=85) 6 7,1 

Група порівняння(n=131) 2 1,5 

Примітка: * - у порівнянні з ГН, ГК та ГП. 

 

Динаміка перебігу, ранні та відділенні наслідки НП у хворих із БА та ХОЗЛ 

не відрізнялися від показників у тих, хто не мав хронічного ураження органів 

дихання. Основною причиною смерті, як у пацієнтів без хронічних захворювань 

органів дихання, так і за їхньої наявності, була СН, яка у 6 (19,3%) пацієнтів із 

ХОЗЛ була зумовлена поєднанням лівошлуночкової недостатності на тлі ІХС та 

хронічним легеневим серцем, що підтверджує провідне значення стану серцево-

судинної системи в розвитку негативного наслідку у віддаленому періоді після 

перенесеної НП. 

Тривале застосування ІКС для базисної терапії ХОЗЛ та БА не впливало на 

клінічну картину, динаміку перебігу, ранні та відділенні наслідки НП. 

НП в осіб із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту в 

більшості випадків мала нетяжкий перебіг із типовими суб’єктивними та 

об’єктивними ознаками. Супроводжувалася частішим розвитком лихоманки (37 

(48,1 %), порівняно з 26 (35,1 %) за відсутності захворювань органів травлення, 

р=0,026) та ознаками системної запальної відповіді (28 (36,8 %). порівняно з 14 (19,2 

%), р=0,044). 

Завдяки частішому поєднанню хронічних захворювань органів травлення з 

хронічною патологією інших систем, відбувалася переоцінка важкості стану 

хворого, що призводило до необґрунтованої госпіталізації та подовження 

перебування хворого у стаціонарі - (12,8±4,3), проти (10,7±3,0) діб за відсутності 

захворювань органів травлення (р=0,001). 

Наявність хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту не впливали 

на динаміку симптомів НП протягом перебування у стаціонарі, ранні та віддалені 

наслідки захворювання. Провідною причиною смерті у віддаленому періоді була СН 

- 10 (71,4 %) пацієнтів із 14, які померли протягом 30 місяців після одужання від 
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НП, що підтверджує негативний вплив перенесеної НП на перебіг серцево-судинних 

захворювань. 

Клінічна картина НП у хворих із ЦД характеризувалася частішим 

виникненням болю в грудній клітці - 9 (22,5 %) хворих, порівняно з 1 (2,5 %), 

р=0,014), ознаками системної запальної відповіді - у 25 (62,5 %) хворих, порівняно з 

12 (30,0 %), р=0,009), важкою та середньоважкою легеневою недостатністю - у 34 

(85,0 %) хворих, порівняно з 21 (52,5 %), р=0,012). НП супроводжувалася 

декомпенсацією ЦД у 32 (80,0 %) пацієнтів та наростанням ознак застійної СН у 22 

(55,0 %) хворих. 

Негативні ранні та віддалені наслідки НП у хворих із ЦД або без нього 

статистично значимо не відрізнялися (р>0,1). Основною причиною смерті пацієнтів 

протягом 30 місяців після НП у більшості випадків виявилося прогресування 

хронічної СН. 

В осіб з ожирінням симптоми, перебіг, ранні та віддаленні наслідки НП не 

мали достовірних відмінностей, у порівнянні з хворими, в 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. 

Модифікацію клінічної симптоматики НП у хворих із ХЗВО спричиняли 

хронічні захворювання органів кровообігу, що ускладнені застійною СН, патологія 

дихальної системи та ЦД унаслідок погіршення стану ХЗВО та маскування 

клінічних ознак НП. 

Спостереження протягом 30 місяців за пацієнтами, які одужали від НП, 

виявило негативний вплив НП на перебіг хронічних захворювань серцево-судинної 

системи, незалежно від їхнього поєднання з патологією інших органів та систем, 

про що свідчить провідне місце СН серед причин смерті після одужання від НП. 

Фармакоепідеміологічний аналіз антибактеріального лікування НП. За даними 

ретроспективного аналізу 1587 медичних карток стаціонарних хворих, які 

лікувались із приводу НП у 2004-2006 рр., антибактеріальну терапію до 

госпіталізації отримували 443 (27,9%) пацієнта. За даними проспективного аналізу 

2012 р. таких пацієнтів було 167 (38,1%) (табл. 4). 

Позитивні зрушення у виборі антибіотиків, які відповідали державним 

рекомендаціям з антибактеріальної терапії НП в амбулаторних умовах, полягали в 

збільшенні частоти призначень амоксициліну та амоксицилін/клавуланату в півтора 

раза, азітромцину, кларитроміцину більш ніж удвічі, пероральних цефалоспоринів ІІ 

генерації в десять разів. 

Проспективний аналіз виявив застосування в поодиноких випадках 

неефективних для лікування НП мідекаміцину, еритроміцину, цефалоспоринів І 

генерації, ампіциліну, комбінації ампіциліну з оксациліном, «класичних 

фторхінолонів» ко-тримоксазолу, які складали значну частку при лікуванні 

пацієнтів у 2004-2006 рр. 

Призначення парентеральних цефалоспоринів ІІ-ІІІ генерації займало провідне 

місце в амбулаторному лікуванні як у 2004-2006 рр. (108 (24,4 %) пацієнтів), так і в 

2012 році (58 (34,7 %) пацієнтів), що частково відповідає сучасним рекомендаціям. 
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Хоча респіраторні фторхінолони займали незначну частку серед препаратів для 

амбулаторного лікування НП, їхнє застосування збільшилося майже в 5 разів, що 

відображає негативні тенденції, адже ці антибіотики повинні застосовуватись як 

альтернативні препарати. 

 

Таблиця 4 

Спектр антибактеріальних препаратів для амбулаторного лікування 

негоспітальної пневмонії 

 

Антибіотик 

2004-2006 рр. 

(n=443) 

2012 р. 

(n=167) 

Абс. % Абс. % 

Амоксицилін та амоксицилін/клавуланат 97 21,9* 60 35,9* 

Кларитроміцин, азітроміцин 63 14,2* 61 36,5* 

Мідекаміцин, еритроміцин 54 12,2* 1 0,6* 

Пероральні цефалоспорини ІІ генерації 2 0,5* 9 5,4* 

Респіраторні фторхінолони 4 0,9* 7 4,2* 

Парентеральні цефалоспорини ІІ-ІІІ генерації 108 24,4 58 34,7 

Цефалоспорини І генерації 107 24,2* 2 1,2* 

Ампіцилін, ампіцилін/оксацилін 31 7,0* 2 1,2* 

«Класичні» фторхінолони 37 8,4* 8 4,8* 

Ко-тримоксазол 18 4,1* 1 0,6* 

Інші 27 6,1 2 1,2 

Примітка: * - p<0,05 

 

Загалом прихильність до рекомендацій при призначенні антибактеріального 

лікування в амбулаторних умовах збільшилася втричі - із 102 (23,0 %) випадків до 

116 (69,5 %). 

У спектрі антибактеріальних препаратів для лікування НП в умовах 

стаціонару провідне місце займали парентеральні цефалоспорини ІІІ генерації (табл. 

5). Частота їхнього призначення збільшилася вдвічі в 2012 році, порівняно з 2004-

2006 рр. 

Частота застосування респіраторних фторхінолонів знаходилася на другому 

місці в 2012 році, майже кожний третій пацієнт отримував указані препарати, їхнє 

використання збільшилося майже в 27 разів, у порівнянні з 2004-2006 рр (p<0,05). 

Зменшення призначення захищених амінопеніцилінів із 20,0 % у 2004-2006 

рр. до 3,7 % у 2012 році, а також азітроміцину та кларитроміцину з 32,9 % до 26,0 % 

було зумовлене збільшенням частоти їхнього застосування в амбулаторній практиці 

(p<0,05). 

Помилковим було збільшення застосування амікацину – препарату з вузьким 

спектром дії проти грамнегативних ентеробактерій, що рідко спричиняють НП. 

Позитивними зрушенням у лікуванні пацієнтів із НП в умовах стаціонару 

виявилося зменшення застосування неефективних, проти провідних збудників НП, 

«класичних» фторхінолонів, цефалоспоринів І генерації, природних та незахищених 

амінопеніцилінів. 
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Таблиця 5 

Спектр антибактеріальних препаратів для стаціонарного лікування 

негоспітальної пневмонії 

Антибіотик 2004-2006 рр. 

(n=1587) 

2012 р. 

(n=438) 

абс % Абс % 

Амоксицилін/клавуланат 317 20,0* 16 3,7* 

Кларітроміцин, азітроміцин 522 32,9* 114 26,0* 

Парентеральні цефалоспорини III-IV генерації 711 44,8* 388 88,6* 

Респіраторні фторхінолони 40 2,5* 292 66,7* 

«Класичні» фторхінолони 98 6,2* 1 0,2* 

Цефалоспорини І генерації 39 2,5 0 0 

Природні та незахищені амінопеніциліни 13 0,8 1 0,2 

Амікацин 31 2,0* 37 8,4* 

Інші антибіотики 31 2,0 7 1,6 

Невідповідні комбінації антибіотиків 323 20,4* 233 53,2* 

Примітка: * - p<0,05 

 

Помилки при призначенні антибіотикотерапії в 2004-2006 рр. полягали у 

виборі препаратів, які не впливали на провідних збудників НП, у 503(31,7%) 

випадках. Невідповідність антибактеріального лікування в 2012 році була 

спричинена надмірним застосуванням комбінацій антибіотиків, які не відповідали 

важкості стану пацієнта в 249 (62,4%) випадках (табл. 6). 

Переважно призначалися комбінації цефалоспоринів 3-4-ї генерації, 

включаючи антисинегнійні, із респіраторними фторхінолонами, які показані для 

лікування важкої НП, або некоректне застосування трьох антибіотиків у 240 (60,2%) 

пацієнтів. 

Відповідність антибіотикотерапії державним інструктивним документам у 

пацієнтів із важким перебігом НП складала 37 (35,2%) випадків у 2004-2006 рр. та 

збільшилася до 28 (71,8%) випадків у 2012 році. 

Загалом, в умовах стаціонару за даними ретроспективного аналізу 

прихильність до рекомендацій була вище в 2004-2006 рр. і складала 1084 (68,3 %) 

випадки, за даними проспективного аналізу в 2012 році цей показник знизився до 

178 (40,6 %) випадків (р<0,001). 

Наявність ХЗВО негативно впливала на прихильність до рекомендацій за 

даними ретроспективного аналізу. У пацієнтів із поліморбідністю спостерігали 

достовірно нижчі показники раціонального вибору антибіотиків - 539 (63,8 %) 

випадків, проти 347 (73,5 %) в осіб без хронічних захворювань, р<0,001). 

Прихильність до державних узгоджувальних документів при призначенні 

антибіотикотерапії хворим із НП на тлі ХЗВО та без них у 2012 році не відрізнялася. 

За наявності хронічних захворювань серцево-судинної системи, органів дихання та 

ЦД призначення відповідної до рекомендацій антибіотикотерапії спостерігалось у 
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разі середньоважкого перебігу НП на рівні 31,7-32,5 % та збільшувалося до 70,0-100 

% у пацієнтів із важким перебігом НП. 

 

Таблиця 6 

Відповідність до рекомендацій схем антибіотикотерапії стаціонарних 

пацієнтів із негоспітальною пневмонією, 2012 р. 

Відповідна 

антибіотикотерапія 

Абс % Невідповідна 

антибіотикотерапія 

Абс % 

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/ 

фторхінолон 

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-ї 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)/аміноглі

козид 

13 33,3 

 

Ефективність первинної рекомендованої антибіотикотерапії в 2004-2006 рр. у 

разі застосування цефалоспоринів 3-ї генерації з макролідом була на рівні 478 (67,3 

%), амоксицилін/клавуланату з макролідом – 230 (72,6 %), р=0,034. У 2012 році 

ефективність рекомендованої терапії залишалася на рівні 132 (74,2 %) випадки. 

За даними ретроспективного аналізу найбільш ефективним виявилося 

призначення захищених амінопеніцилінів або їхньої комбінації з макролідами, 

особливо в групах пацієнтів із хронічними захворюваннями органів кровообігу, 

травлення та сечовидільної системи. Підтвердження цих даних у проспективному 

дослідженні не отримано, через те, що вказана комбінація застосовувалася в 

поодиноких випадках. Наявність ХЗВО не впливала на ефективність первинної 

антибіотикотерапії НП. 
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Сприятливий наслідок НП був вірогідно вищий у разі прихильності до 

рекомендацій - 94,6 %, проти 83,1 % (p<0,001) у 2004-2006 рр. 

У 2012 році при призначенні антибактеріального лікування сприятливий 

наслідок НП спостерігався в 94,4% пацієнтів, що отримували рекомендовану 

терапію. 

Оцінка похибок та негативних наслідків застосування антибіотиків для 

лікування НП у пацієнтів із поширеними ХЗВО виявила, що 221 (50,4 %) пацієнт 

отримував три та більше антибактеріальних препарати. Середня тривалість 

антибіотикотерапії складала (13,4±4,6) діб, що свідчить про надмірне застосування 

антибіотиків. Небажані явища антибіотикотерапії розвинулись у 67 (15,3 %) 

пацієнтів (рис. 1). Найбільше небажаних явищ виникало при надмірному 

застосуванні нерекомендованих комбінацій антибіотиків: 31 (17,7 %) при поєднанні 

цефтріаксону з левофлоксацином, 11 (33,3 %) - цефоперазон+левофлоксацин та 19 

(90,5 %) у разі комбінації цефтріаксону, левофлоксацину та амікацину. Призначення 

рекомендованої комбінації цефтріаксону з кларитроміцином спричинило небажані 

явища лише у 4 (4,5 %) пацієнтів (p<0,001). 

 

     
Рис.1. Структура небажаних явищ при застосуванні комбінацій антибіотиків. 

 

Провідне місце в структурі небажаних явищ займало кандидозне ураження 

слизових оболонок верхніх дихальних шляхів та ротової порожнини, яке було 

підтверджено цитологічно, бактеріологічно і спостерігалось у 47 (10,7 %) пацієнтів. 

Наявність кропив’янки, як прояву сенсибілізації до антибіотиків, переважно 

пеніцилінів - 14 (87,5 %) осіб, що підтверджувалася шкірними тестами, 

спостерігалась у 16 (0,79 %) із загальної групи 2024 хворих, які були включені в 

ретроспективне та проспективне дослідження, призводила до невідповідного 

призначення антибактеріального лікування з нижчою ефективністю початкової 

терапії та до подовження тривалості госпіталізації. 

Лікування хворих НП із супутніми ГХ, ІХС, фібриляцією передсердь та 

застійною СН характеризувалося недооцінкою ризиків застосування фторхінолонів 
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та макролідів, особливо в поєднанні з антикоагулянтами, ацетилсаліциловою 

кислотою, дігоксином, діуретиками. Хоча важких побічних ефектів та взаємодій цих 

препаратів не спостерігали під час лікування НП, показники виживання хворих із 

патологією серцево-судинної системи протягом 30 місяців після НП, які отримували 

вказані антибіотики, були нижчими: при призначенні левофлоксацину – 163 (80,3 

%), макролідів – 47 (83,9 %), макролідів +левофлоксацину – 34 (85,0 %), ніж серед 

тих, хто не мав указаних захворювань - 126 (100 %) вижили, р<0,001. 

Протягом стаціонарного лікування НП в осіб із ЦД, які в 35 (87,5 %) випадках 

отримували фторхінолони, порушення гомеостазу глюкози визначалось у 17 (42,5 

%) пацієнтів, що зумовлено, у першу чергу, наявністю гострого запального процесу. 

Однак, зважаючи на суперечливі відомості про непрогнозований вплив 

фторхінолонів на глікемію у хворих із ЦД, ці препарати можуть бути призначені для 

лікування НП у даного контингенту хворих лише за життєвими показами під 

контролем рівня глюкози крові. 

Застосування препаратів різних груп у пацієнтів із НП на тлі ХЗВО. 

Лікування НП характеризувалося 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 ХЗВО 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, у порівнянні з пацієнтами без ХЗВО). Найбільшу 

кількість препаратів отримували пацієнти НП із супутнім ХОЗЛ або БА (13,2±4,8), 

ЦД (13,0±4,6) та серцево-судинними захворюваннями (11,8±4,2), що зумовлено 

їхнім загостренням або декомпенсацією. 

У структурі призначень не базисних лікарських засобів муколітичні та 

відхаркуючі засоби складали 406 (92,7 %), пробіотики – 229 (52,3 %), нестероїдні 

протизапальні препарати (НПЗП) – 213(48,6 %), розчини плазмозамінників – 158 

(36,0 %) випадків. 

Застосування муколітичних препаратів та розчинів плазмозамінників було 

частково доцільним. Призначення НПЗП було зайвими більш ніж у половині 

випадків, тому що для зменшення плеврального, головного болю, піретичної 

лихоманки їхнього застосування потребували лише 89 (41,8 %) пацієнтів із 213 осіб, 

яким він був призначений . Пробіотики не включені в протокол надання медичної 

допомоги хворим із НП, що робить їхнє застосування не відповідним 

рекомендаціям. 

Застосування сульфокамфокаїну у 171 (39,0 %) пацієнта та плазмолу в 58 

(13,2 %) випадках було невідповідним до рекомендацій та не мало позитивного 

впливу на перебіг НП та її наслідки. 

Тіотріазолін, якій за інструкцією показаний для комплексного лікування ІХС, 

аритмій, хронічних гепатитів, цирозу печінки, отримували 110 (25,1 %) хворих, 

незалежно від наявності в них зазначених захворювань. Аналіз впливу цього 

препарату на наслідки НП у хворих із патологією органів кровообігу та травної 

системи не виявив ніяких переваг. Отримані відомості, на нашу думку, свідчать про 
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недоцільність застосування тіотріазоліну для лікування НП як у хворих із 

хронічною патологією серцево-судинної системи так і в тих, хто не має ХЗВО. 

Базисна терапія супутніх ГХ, ІХС включала призначення відповідних до 

рекомендацій препаратів у більшості пацієнтів (табл. 7). 

 

Таблиця 7 

Частота призначень відповідних до рекомендацій препаратів для 

лікування захворювань системи кровообігу в пацієнтів із негоспітальною 

пневмонією 

Лікарський засіб Група 

контролю 

(n=85) 

Група 

неконтролю 

(n=103) 

Група 

декомпенсації 

(n=119) 

Абс % абс % Абс % 

Петльові діуретики 24 28,3 48 46,6 99 83,2 

Інгібітори АПФ, сартани 32 37,6 62 60,2 63 53,0 

Антиагреганти 16 18,8 29 28,2 57 47,9 

Розчини електролітів 11 12,9 18 17,5 53 44,5 

Бета-блокатори 13 18,6 26 25,2 30 25,2 

Антагоністи альдостерону 5 5,9 12 11,7 38 31,9 

Серцеві глікозиди 2 2,4 8 7,8 39 32,8 

Антикоагулянти 2 2,4 10 6,8 33 27,7 

Антагоністи кальцію 6 7,1 13 12,7 10 8,4 

Нітрати 5 5,9 1 1,0 8 6,7 

Гіполіпідемічні препарати 3 3,5 4 3,9 2 1,7 

 

Найчастіше призначались інгібітори АПФ (еналапріл та лізінопріл) та 

сартани (лозартан, валсартан), які є препаратами вибору для лікування ІХС, ГХ, СН. 

Часте застосування петльових діуретиків було зумовлене необхідністю корекції СН 

та артеріальної гіпертензії в значної кількості пацієнтів із НП. 

Найбільшу кількість препаратів для лікування серцево-судинних 

захворювань отримували пацієнти з НП на тлі застійної СН. Крім зазначених вище, 

вони включали серцеві глікозиди в 39 (32,8 %), спіронолактон у 38 (31,9 %), бета-

блокатори в 30 (25,2 %) пацієнтів, що відповідало рекомендаціям. Згадані препарати 

не взаємодіяли з антибіотиками, побічних явищ при їхньому застосуванні не 

спостерігалося. 

Призначення антикоагулянтів у 33 (27,7 %) пацієнтів було зумовлено, з 

одного боку, необхідністю контролю системи зсідання крові у хворих із 

фібриляцією передсердь, перенесеним інфарктом міокарда, з іншого – розвиток НП, 

особливо, на тлі хронічних захворювань серцево-судинної системи, що 

супроводжується важкою легеневою недостатністю, спричиняє гіперкоагуляцію, 

тому призначення низькомолекулярних гепаринів у 23 (19,3 %) хворих є доречним. 

Застосування електролітів у 53 (44,5 %) хворих із СН обумовлено 

необхідністю поновлення їхнього рівня в крові на тлі сечогінної терапії, однак 



24 

контроль концентрації електролітів у сироватці не проводився, що було 

помилковим. 

Невиправдано низьким було призначення ацетилсаліцилової кислоти - 74 

(24,0 %) та статинів - 9 (2,3%) хворим, які мають доказову базу про позитивний 

вплив на прогноз пацієнтів із хронічними захворюваннями серцево-судинної 

системи та НП (Y. Shinohara, H. Origasa, 2012, E. Fitzgerald et al., 2015). 

Аналіз впливу препаратів базисної терапії захворювань серцево-судинної 

системи на ефективність лікування НП та її віддалені наслідки виявив, що пацієнти, 

які отримували інгібітори АПФ мали кращі показники виживання протягом 30 

місяців після перенесеної НП. Серед цих пацієнтів, які не мали ознак застійної СН 

під час госпіталізації, рівень виживання протягом 30 місяців спостереження склав 

57 (96,6 %), порівняно з 33 (75,0 %) серед тих, хто не отримував ці препарати 

(p=0,002). У разі застійної СН рівень виживання був 41 (74,5 %) та 41 (64,1 %), 

відповідно. 

Серед препаратів, які не мають достатньої доказової бази ефективності для 

лікування ГХ, ІХС, СН, аритмій та НП, найчастіше призначалися мельдоній - 122 

(39,6%), аргінін - 54 (17,5%). Мельдоній, за нашими даними, не показав позитивного 

впливу на ефективність лікування та віддаленні наслідки НП у пацієнтів із 

хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Застосування аргініну не 

впливало на короткотривалі наслідки НП, але погіршувало показники виживання у 

віддаленому періоді (ВШ виживання 0,28, 95% ДІ 0,11-0,67, р=0,003). 

Лікування загострення ХОЗЛ та БА у хворих НП відповідало рекомендаціям і 

включало застосування небулізації інгаляційних бронхолітиків у 75(52,4%) 

випадків, інгаляційних ГКС у 57(39,9%), внутрішньовенне введення системних ГКС 

у 57(39,9%), низьких доз еуфіліну в 24(16,8%). Базисне лікування ХОЗЛ та БА 

інгаляційними ГКС±бронхолітик тривалої дії до госпіталізації отримували лише 44 

(30,8%) пацієнта. 

Фармакоекономічний аналіз лікування хворих із НП на тлі поширених ХЗВО. 

Прямі медичні витрати на НП в умовах стаціонару в середньому були на рівні 

(2444,69±2328,63) грн. У пацієнтів із важким перебігом НП, які потребували 

госпіталізації у ВРІТ, вони були достовірно вищими ніж у тих, хто мав НП 

середньої важкості (табл. 8). 

Таблиця 8 

Прямі медичні витрати на лікування хворих із негоспітальою пневмонією 

на тлі поширених хронічних захворювань внутрішніх органів 

Середня вартість Грн. 

Стаціонарного лікування НП 2444,69±2328,63 

Стаціонарного лікування НП ІІІ групи 2046,25±777,86* 

Стаціонарного лікування НП IV групи 6521,04±6107,44* 

Хворих НП без ХЗВО 1996,76±918,66# 

Хворих НП із двома та більше ХЗВО 2774,61±2959,94# 

Хворих НП із застійною СН 3498,34±4020,52$ 

Хворих НП із ХОЗЛ та БА 3153,21±3651,88$ 

Хворих НП із ЦД 3318,33±2894,04$ 
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Примітки: * - p<0,001, у порівнянні між пацієнтами ІІІ та IV груп НП; # - 

p<0,001, у порівнянні з хворими без ХЗВО; $ - p<0,05,у порівнянні з відповідною 

контрольною групою. 

 

У пацієнтів із двома та більше супутніми ХЗВО прямі медичні витрати на НП 

в 1,4 раза були вищими, ніж у хворих НП без ХЗВО, p<0,001. 

Серед осіб із ХЗВО вартість стаціонарного лікування НП була достовірно 

вищою за наявності застійної СН, ЦД та загострення ХОЗЛ, БА, у порівнянні з 

контрольною групою без вказаних захворювань, p<0,05. 

У структурі прямих медичних витрат, незалежно від важкості НП та наявності 

хронічних супутніх захворювань, найбільшу частку складали витрати на 

антибіотикотерапію (табл. 9). 

 

Таблиця 9 

Структура прямих медичних витрат на лікування хворих із 

негоспітальною пневмонією на тлі хронічних захворювань 

Показник витрат % 

Антибактеріальне лікування 41,7-48,4 

Забезпечення перебування хворого в стаціонарі 31,8-37,7 

Лікування хронічних захворювань 3,5-14,5 

Діагностичні процедури 7,3-9,0 

Патогенетичне та симптоматичне лікування НП 1,9-5,8 

 

Третина коштів витрачалася на забезпечення перебування хворого у 

стаціонарі. Витрати на діагностичні процедури зумовлювали менше десятої частини 

від загальної вартості лікування. Патогенетичне та симптоматичне лікування НП 

склали від 1,9 до 5,8 % коштів. 

Витрати на патогенетичне лікування хронічних захворювань коливалися від 

3,5% у пацієнтів без ХЗВО та збільшувалися втричі за наявності застійної СН, ЦД та 

загострення ХОЗЛ або БА. 

Застосування рекомендованих схем антибіотикотерапії показало вищу 

клінічну та економічну ефективність, порівняно 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). 

Проведення АВС та VEN аналізів дозволило оцінити раціональність 

розподілу фінансових ресурсів на лікарські засоби, що застосовувалися для 

лікування НП у пацієнтів із поширеними ХЗВО (табл. 10). 

Найбільша частка коштів використовувалася на життєво необхідні препарати 

– антибіотики (75,8 %), які склали основні витрати на препарати, що ввійшли до 
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групи А. До категорії «Е» (обов’язкові) були включені препарати патогенетичної та 

симптоматичної дії, які рекомендуються для полегшення симптомів НП 

(муколітики, плазмозамінники), їхня частка була низькою – 5,9 %. 

Життєво необхідні для базисного лікування ХЗВО серцево-судинної та 

дихальної системи препарати ввійшли до групи В. На їхнє застосування було 

витрачено 9,6 % коштів. Рекомендоване для корекції ХЗВО шлунково-кишкового 

тракту лікування та коригуючу глікемію терапію отримувала невелика частина 

пацієнтів, тому витрати на ці життєво необхідні препарати були невеликими (0,9 %) 

і вони увійшли до групи С. 

 

Таблиця 10 

Розподіл препаратів для лікування 438 стаціонарних хворих із 

негоспітальною пневмонією за категоріями ABC та VEN 

Група препаратів Витрати, 

грн 

% від загальної 

суми 

VEN АВС 

Антибіотики 464567,50 75,8 V А 

Кардіологічні препарати без доведеної 

ефективності 

41426,13 6,8 N 

Симптоматичні та патогенетичні 

препарати для лікування НП 

36165,61 5,9 Е В 

Препарати для базисного лікування 

серцево-судинних захворювань 

31064,00 5,1 V 

Препарати для базисного лікування 

захворювань органів дихання 

27543,76 4,5 V 

Біогенні стимулятори, вітаміни, 

антигістамінні засоби 

4475,03 0,7 N С 

Рекомендовані препарати для лікування 

хронічних захворювань органів 

травлення 

3135,77 0,5 V 

Гіпоглікемічні засоби 2330,10 0,4 V 

Інші препарати 1642,55 0,3 N 

Загальні витрати на лікарські засоби 613184,79 

 

Нераціональні витрати були зумовлені присутністю в групі А необов’язкових 

для застосування в пацієнтів із НП препаратів із категорії «N» (сульфокамфокаїн, 

мельдоній, тіотріазолін, аргінін, кверцетин), які не рекомендовані для лікування НП, 

хронічних супутніх захворювань. Призначення цих препаратів зумовило 6,8 % від 

загальної суми витрат на лікарські засоби. Інші необов’язкові препарати ввійшли до 

групи С, що свідчить про мінімальні затрати на них. 

Загалом на препарати категорії життєво необхідних було витрачено 86,2 % 

фінансових ресурсів, що було ознакою економічно доцільного лікування (рис. 2). 

Часте призначення нерекомендованих препаратів патогенетичної дії з 

категорії необов’язкових «N» зумовило більші зайві витрати (7,8 %) на них, ніж на 

препарати з категорії обов’язкових «Е» (5,9 %), що свідчить про нераціональність 
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застосування коштів. Додаткові економічні збитки, пов’язані з нераціональним 

стаціонарним лікуванням пацієнта, у середньому, склали 108,5 грн на один випадок 

НП. 

 

                   
Рис. 2. Структура витрат на препарати категорій «V», «E», «N» для лікування 

хворих на негоспітальну пневмонію. 

 

На підставі проведеного дослідження для раціоналізації вибору лікарських 

засобів уразі поєднання НП із ХЗВО створено програмний додаток «Оптимізація 

вибору лікування хворого з коморбідністю». Після проведення клінічного 

обстеження пацієнта та встановлення діагнозу, лікар вводить виявлені 

захворювання у відповідне поле додатку, що дозволяє програмі з бази лікарських 

препаратів відібрати ті, які рекомендуються узгоджувальними документами. 

Вибираючи будь-який препарат зі створеного переліку, лікар отримує інформацію 

про його взаємодію з іншими, що дозволяє оцінити переваги, недоліки та ризики 

при поєднанні кількох препаратів і призначити найбільш раціональне лікування. 

 

ВИСНОВКИ 

Актуальність проблеми негоспітальної пневмонії на тлі поширених хронічних 

захворювань внутрішніх органів зумовлена прогресивним збільшенням осіб із 

поліморбідними станами, накопиченням відомостей про негативний вплив гострого 

запального процесу на ризик серцево-судинних подій, модифікацію перебігу 

хронічного обструктивного захворювання легень, цукрового діабету та смертність у 

таких пацієнтів. Обмеженими є фармакоепідеміологічні дані про дотримання 

протоколів лікування негоспітальної пневмонії, взаємодію антибіотиків та 

базисного лікування хронічних захворювань, про фармакоекономічні аспекти, що 

зумовлені коморбідністю. 

1. Хронічні захворювання внутрішніх органів діагностуються в 70,2 % 

хворих із негоспітальною пневмонією, що госпіталізуються. Ураження однієї 

системи органів виявляється в 36,2 % пацієнтів, поліморбідність - у 34,0 %. Серед 

супутніх захворювань у пацієнтів із негоспітальною пневмонією домінує хронічне 

ураження серцево-судинної системи (48,4 %), органів дихання (23,5 %) та травлення 

(20,9 %). У хворих негоспітальною пневмонією на тлі цукрового діабету найчастіше 

спостерігається поліморбідність - 92,7 % випадків. 
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2. Збільшення кількості хронічних захворювань із залученням різних 

систем органів статистично значимо підвищує клас ризику несприятливого наслідку 

негоспітальної пневмонії за шкалою PSI (r Спірмена = 0,406, p<0,001). У разі 

негоспітальної пневмонії на тлі хронічних захворювань внутрішніх органів 

достовірно частіше розвиваються ускладнення: ексудативний плеврит (14,3%, 

порівняно 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 негоспітальної пневмонії вдвічі 

(ВШ=2,17; 95%ДІ 1,11-4,25), цукрового діабету – 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 негоспітальної пневмонії у хворих на гіпертонічну 

хворобу та ІХС, які ускладнені застійною серцевою недостатністю, 

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 серцевої 

недостатності). 

4. У клінічній симптоматиці негоспітальної пневмонії на тлі бронхіальної 

астми та ХОЗЛ переважають двобічне ураження, легенева недостатність різного 

ступеня важкості у 113 (86,0 %) осіб (p<0,001), ознаки тяжкої бронхіальної 

обструкції в 29 (20,3 %) осіб (p=0,005). Тривале застосування інгаляційних 

глюкокортикостероїдів для базисної терапії ХОЗЛ та бронхіальної астми не впливає 

на клінічну картину, динаміку перебігу, ранні та відділенні наслідки не госпітальної 

пневмонії. 

5. Негоспітальна пневмонія у хворих із цукровим діабетом призводить до 

розвитку середньо важкої або важкої легеневої недостатності в 34 (85,0 %) осіб, 

декомпенсації цукрового діабету - у 32 (80,0%) пацієнтів, супроводжується 

погіршенням серцевої недостатності у 22 (55,0 %) хворих, що зумовлює потребу в 

госпіталізації. Цукровий діабет 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 серцевої недостатності є основною причиною смерті 

протягом 30 місяців після перенесеної негоспітальної пневмонії у пацієнтів із 

хронічними захворюваннями внутрішніх органів. Найвищим цей показник є у 

хворих на негоспітальну пневмонію, які мають ознаки застійної серцевої 

недостатності - 31,1 %, порівняно з 12,6 % пацієнтів із неефективним лікуванням 

ІХС та гіпертонічної хвороби без застійної серцевої недостатності, 7,1 % - у разі 

ефективної корекції ІХС та/або гіпертонічної хвороби та 1,5 % - за відсутності 

серцево-судинного захворювання (p<0,001). Для корекції супутніх гіпертонічної 

хвороби, ІХС, застійної серцевої недостатності більшості пацієнтів із 

негоспітальною пневмонією призначається відповідне до рекомендацій базисне 

лікування. Найкращі показники виживання протягом 30 місяців після перенесеної 

негоспітальної пневмонії встановлено в пацієнтів, які отримують інгібітори АПФ. 
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Невиправдано низьким є призначення ацетилсаліцилової кислоти (24,0 %) та 

статинів (2,3 %). 

7. Позитивні зрушення в застосуванні державних рекомендацій у 

лікарській практиці спостерігаються в амбулаторних умовах – збільшення 

прихильності від 23,0 % у 2004-2006 рр. до 69,5 % у 2012 році, та у відділенні 

інтенсивної терапії у разі важкого перебігу негоспітальної пневмонії - із 35,2 % до 

71,8 %, відповідно (p<0,001). У лікуванні пацієнтів із негоспітальною пневмонією 

середньої важкості відповідність призначень антибіотиків узгоджувальним 

документам знизилася від 68,3 % у 2004-2006 рр. до 40,6 % у 2012 р., що зумовлено 

надмірним застосуванням комбінацій антибактеріальних препаратів, які не 

відповідають важкості стану пацієнта у 62,4 %. Наявність поліморбідності знижує 

частоту раціонального вибору антибіотиків - 63,8%, порівняно з 73,5 % в осіб без 

хронічних захворювань внутрішніх органів (р<0,001) у 2004-2006 рр., але не 

впливає на прихильність до державних узгоджувальних документів при призначенні 

лікування хворим із негоспітальною пневмонією у 2012 р. 

8. У хворих негоспітальною пневмонією побічні явища виникають при 

застосуванні комбінацій антибіотиків у 15,3 % випадків. Найменша їхня частота 

спостерігається в 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, нестероїдних протизапальних 

засобів, сульфокамфокаїну, тіотріазоліну, плазмолу, мельдонію, аргініну не має 

позитивного впливу на перебіг негоспітальної пневмонії, її наслідки, корекцію 

хронічних супутніх захворювань та призводить до збільшення на 7,8 % (47543,71 

грн.) витрат. 

10. Лікування негоспітальної пневмонії характеризується поліпрагмазією з 

середньою кількістю лікарських засобів за нетяжкого її перебігу – (10,4±3,1), за 

важкого перебігу – (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 

негоспітальній пневмонії зумовлює прийом більшої кількості препаратів – 

(12,3±4,3), порівняно з (8,8±2,6) за відсутності хронічних захворювань внутрішніх 

органів (р<0,001), що призводить до збільшення прямих медичних витрат у 1,4 раза. 

Найбільшу кількість лікарських засобів отримують пацієнти із негоспітальною 

пневмонією на тлі загострення ХОЗЛ або бронхіальної астми (13,2±4,8), цукрового 

діабету (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 негоспітальної 

пневмонії в осіб із хронічними захворюваннями внутрішніх органів є частково 

раціональним: переважна більшість коштів застосовується на життєво необхідні 

препарати – антибіотики (464567,50 грн. (75,76%); у 60,2 % випадків 
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спостерігається надмірне їхнє призначення, яке зумовлює зайві витрати. 

Використання патогенетичних та необов’язкових для лікування негоспітальної 

пневмонії препаратів, без достатньої доказової бази їхньої ефективності, є основною 

причиною нераціональних надмірних витрат, у середньому 108,5 грн. на один 

випадок захворювання. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для визначення наявності негоспітальної пневмонії у хворого із 

хронічними захворюваннями внутрішніх органів слід оцінювати ознаки 

декомпенсації або загострення хронічного захворювання, що маскує прояви 

негоспітальної пневмонії. Для визначення місця лікування хворого негоспітальною 

пневмонією із хронічними захворюваннями внутрішніх органів використовувати 

комплексну оцінку симптоматики пневмонії, стану контролю та компенсації 

хронічних захворювань внутрішніх органів, застосовуючи шкалу PSI. 

2. Для лікування хворих негоспітальною пневмонією на тлі гіпертонічної 

хвороби, ІХС та серцевої недостатності при призначенні антибактеріальних 

препаратів слід надавати перевагу комбінації амоксіцилін/клавуланату або 

цефалоспорину 3 генерації та макроліду. У разі нетяжкого перебігу негоспітальної 

пневмонії та факторів ризику подовження інтервалу QT можливо призначення 

монотерапії бета-лактамом. 

3. Емпіричну антибіотикотерапію негоспітальної пневмонії у хворих із 

супутнім цукровим діабетом, 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 негоспітальної пневмонії на тлі 

хронічних захворювань внутрішніх органів не слід призначати комбінацію 

левофлоксацину з цефалоспоринами 3-4-ї 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 негоспітальною пневмонією із супутніми хронічним захворюванням 

внутрішніх органів слід уникати призначення препаратів патогенетичної дії, які не 

мають достатньої доказової бази їхньої ефективності та безпечності при 

застосуванні у хворих негоспітальною пневмонією. 

6. Для контролю можливих лікарських взаємодій при призначенні 

лікування негоспітальної пневмонії на тлі хронічних захворювань внутрішніх 

органів, раціонального вибору препаратів застосовувати програмний додаток 

«Оптимізація вибору лікування хворого з коморбідністю». 
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АНОТАЦІЯ 

Демчук А. В. Негоспітальна пневмонія на тлі поширених хронічних 

захворювань внутрішніх органів: перебіг, фармакоепідеміологічні аспекти. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена проблемі покращення якості діагностики та 

лікування хворих негоспітальною пневмонією (НП) на тлі поширених хронічних 

захворювань внутрішніх органів (ХЗВО). За допомогою ретроспективного аналізу 

1587 медичних карт стаціонарних хворих із НП, комплексного клінічного 

дослідження 438 пацієнтів НП із ХЗВО та вивчення фармакоепідеміологічних, 

фармакоекономічних показників визначено поширеність ХЗВО, їхній вплив на 

особливості симптоматики НП, її ускладнення та наслідки, ефективність та 

відповідність до державних рекомендацій антибіотикотерапії, патогенетичного та 

симптоматичного лікування, переваги, недоліки та ризики поєднаного призначення 

препаратів при НП на тлі ХЗВО. Встановлено, що збільшення прямих медичних 

витрат зумовлено нераціональним застосуванням патогенетичних препаратів без 

доведеної клінічної ефективності при НП. Використання програмного додатку для 

оптимального вибору лікарських засобів при НП на тлі ХЗВО покращить надання 

медичної допомоги даному контингенту хворих. 

Ключові слова: негоспітальна пневмонія, поширені хронічні захворювання 

внутрішніх органів, антибіотикотерапія, прямі медичні витрати. 

 

АННОТАЦИЯ 

Демчук А. В. Внебольничная пневмония на фоне распространенных 

хронических заболеваний внутренних органов: течение, 

фармакоэпидемиологические аспекты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет МОЗ Украины, Ивано-Франковск, 2016. 

Диссертационная работа посвящена проблему улучшения качества 

диагностики лечения больных внебольничной пневмонией (ВП) на фоне 

распространенных хронических заболеваний внутренних органов (ХЗВО). 

На основании данных ретроспективного анализа 1587 историй болезни 

пациентов с ВП установлено, что ХЗВО диагностировались у 70,2 %, при этом 

поражение одной системы органов выявлено у 36,2 % больных, полиморбидность - 

у 34,0 %. Наиболее часто наблюдались заболевания сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания и пищеварения. Увеличение количества хронических заболеваний 
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с вовлечением разных систем органов увеличивало риск осложнений и смерти при 

ВП (p<0,05). 

На основании проспективного исследования 438 пациентов ВП с 

распространенными ХЗВО и без них по методике «случай-контроль» установлено, 

что клиническое течение ВП у больных гипертонической болезнью (ГБ) и 

ишемической болезнью сердца (ИБС), осложненных застойной сердечной 

недостаточностью (СН), характеризовалось тяжелым началом, значительным 

распространением воспалительной инфильтрации в легких, медленным ответом на 

лечение, чаще осложнялось экссудативным плевритом, имело более высокий 

показатель летальности в стационаре. В клинической симптоматике ВП на фоне 

бронхиальной астмы (БА) и хронического обструктивного заболевания легких 

(ХОЗЛ) преобладали двухстороннее поражение, легочная недостаточность разной 

степени тяжести, признаки тяжелой бронхиальной обструкции. Длительное 

применение ингаляционных кортикостероидов для базисной терапии ХОЗЛ и БА не 

влияло на клиническую картину, динамику течения, ранние и отдаленные исходы 

ВП. Развитие ВП у больных сахарным диабетом (СД) сопровождалось 

возникновением легочной недостаточности средней или тяжелой степени, 

декомпенсацией СД и СН. Основной причиной смерти в течение 30 месяцев после 

перенесенной ВП у пациентов с коморидностью была декомпенсация СН. 

Фармакоэпидемиологический анализ антибактериального лечения за 6-летний 

период выявил позитивные сдвиги в использовании государственных 

рекомендаций. В амбулаторной практике наблюдалось увеличение приверженности 

к государственным протоколам по лечению ВП от 23,0 % до 69,5 %, а в стационаре 

при лечении тяжелой ВП - от 35,2 % до 71,8 % (p<0,001). Соответствие 

рекомендациям при назначении антибиотиков для лечения пациентов ВП средней 

тяжести снизилось с 68,3 % в 2004-2006 гг. до 40,6 % в 2012 г. за счет чрезмерного 

использования комбинаций антибактериальных препаратов, несоответствующих 

тяжести состояния пациента в 62,4 % случаев. Наличие полиморбидности не влияло 

на приверженность к государственным согласительным документам при назначении 

лечения больным с ВП. 

Применение комбинаций антибиотиков приводило к возникновению 

побочных явлений у 15,3 % пациентов, чаще при назначении несоответствующих 

рекомендациям препаратов и при сочетании трех антибиотиков. Наиболее 

распространенным было кандидозное поражение слизистых оболочек ротовой 

полости и дыхательных путей – у 10,7 % больных. 

Анализ базисного лечения ХЗВО показал, что большинство пациентов с ГБ, 

ИБС, декомпенсированной СН, обострением ХОЗЛ и БА, СД в условиях стационара 

получали соответствующие рекомендациям лекарственные препараты. Несмотря на 

высокую распространенность хронических заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, при которых рекомендован постоянный прием низких доз 

ацетилсалициловой кислоты и статинов, указанные препараты получали только 24,0 

% и 2,3 % больных, соответственно. Наилучшие показатели выживания в течение 30 

месяцев после перенесенной ВП были у пациентов, длительно принимающих 

ингибиторы АПФ. 
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Лечение ВП характеризовалось полипрагмазией с назначением при нетяжелом 

течении ВП (10,4±3,1) препаратов, при тяжелом течении ВП их количество 

увеличивалось до 16,9±6,5 (р<0,001), что сопровождалось увеличением прямых 

медицинских затрат на ВП в три раза - (6521,04±6107,44) грн., против 

(2046,25±777,86) грн., p<0,001). Наличие двух и более ХЗВО вызывало применение 

большего количества препаратов - (12,3±4,3), против (8,8±2,6) при отсутствии ХЗВО 

(р<0,001), и приводило к увеличению прямых медицинских затрат на ВП в 1,4 раза. 

Наибольшее количество лекарственных средств получали пациенты ВП на фоне 

обострения ХОЗЛ или БА (13,2±4,8), СД (13,0±4,6) и сердечно-сосудистых 

заболеваний (11,8±4,2), прямые медицинские затраты на лечение больных этих 

групп были самыми высокими. 

Оценка рациональности использования финансовых ресурсов для лечения ВП 

у лиц с ХЗВО при помощи ABC и VEN анализов установила, что подавляющее 

большинство средств было истрачено на жизненно необходимые препараты – 

антибиотики (464567,50 грн. или 75,8 %), что было рациональным. Использование 

патогенетических и необязательных для лечения ВП препаратов, без достаточной 

доказательной базы их эффективности, было основной причиной нерациональных 

чрезмерных затрат в среднем 108,5 грн. на один случай ВП. 
Ключевые слова: внебольничная пневмония, распространенные хронические 

заболевания, антибиотикотерапия, прямые медицинские затраты. 

 

ANNOTATION 

Demchuk A. V. Community-acquired pneumonia on the background of 

common chronic diseases of internal organs: course, pharmacoepidemiological 

aspects. - The manuscript. 

The thesis for the degree of medical sciences doctor, specialty 14.01.02 - internal 

diseases. – “Ivano-Frankivsk National Medical University” Health Ministry of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2016. 

The thesis is devoted to the improvement of the quality of diagnosis and treatment 

of community acquired pneumonia (CAP) on the background widespread chronic diseases 

of internal organs (CDIO). On the basis of retrospective analysis of case history of 1587 

hospitalized patients with CAP, comprehensive clinical examination of 438 CAP patients 

with CDIO and pharmacoepidemiologic, pharmacoeconomic reseach prevalence of CDIO, 

their influence on the clinical symptoms of CAP, its complications and outcomes, 

effectiveness and adherence to national guidelines of antibiotics, pathogenic and 

symptomatic treatment, advantages, disadvantages and risks of their combined 

prescriptions was defined. It was established the increase of direct medical costs due to 

irrational use of pathogenic agents without proven clinical efficacy for CAP. Using a 

software application for the optimal choice of drugs for CAP treatment on the background 

CDIO improves the medical care of patients. 

Key words: community acquired pneumonia, common chronic disease, antibiotic 

therapy, direct medical costs. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АПФ Ангіотензінперетворюючий фермент 

БА Бронхіальна астма 

ВШ Відношення шансів 

ГД Група хворих із декомпенсацією серцевої недостатності 

ГК Група хворих із контрольованим перебігом хронічного захворювання 

ГН Група хворих із неконтрольованим перебігом хронічного 

захворювання 

ГП Група порівняння – хворі без хронічних захворювань  

ГХ Гіпертонічна хвороба 

ГКС Глюкокортикостероїди 

ДІ Довірчий інтервал 

ЕКГ Електрокардіографія 

ІХС Ішемічна хвороба серця 

КГ Контрольна група 

НП Негоспітальна пневмонія 

НППЗ Нестероїдні протизапальні засоби 

МКЛ №1 Міська клінічна лікарня №1 

ОГ Основна група 

СН Серцева недостатність 

ФК Функціональний клас 

ХЗВО Хронічні захворювання внутрішніх органів 

ХОЗЛ Хронічне обструктивне захворювання легень 

ЦД Цукровий діабет 

PSI Pneumonia Severety Index 

 


