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Запальні захворювання ЛОР-органів 
становлять 31% від усієї патології, при якій 
взагалі призначаються в медицині антибіо-
тики (Gonzales et al., 1997), і переважно ма-
ють середньотяжкий перебіг та потребують 
частіше амбулаторного лікування. Призна-
чення антибіотиків при запальних захворю-
ваннях ЛОР-органів залежить від тяжкості 
інфекції. Інфекційні захворювання серед-
ньої тяжкості вимагають свого підходу до 
антибактеріальної терапії, яка суттєво відрі-
зняється від такої при тяжких інфекціях.  

Більшість запальних ЛОР-захворю-
вань мають короткий перебіг, який в серед-
ньому складає 7-10 днів. Тому відразу, без 
очікування результатів аналізу на чутли-
вість мікрофлори до антибіотиків, призна-
чається емпірична антибіотикотерапія. Ве-
лика кількість сучасних антибіотиків ство-
рює проблеми вибору потрібного препара-
ту.  

Широке використання системних ан-
тибіотиків в ЛОР-практиці не завжди є ви-
правданим, особливо в разі частого повто-
рного призначення або під час нетяжких 
запальних захворювань. Тому місцеве їх 
застосування має очевидні переваги, оскі-
льки дозволяє впливати на інфекційний 
агент у менших дозах, більш швидко і без 
багатьох небажаних ефектів, притаманних 
системному вживанню препаратів (усклад-
нення з боку шлунково-кишкового тракту 
та ін.). На жаль, арсенал використання та-
ких засобів в оториноларингології в Украї-
ні невеликий. Серед них особливе місце 
займає біопарокс.  

Це аерозольний препарат, розробле-
ний французькою фармацевтичною компа-
нією „Серв’є”, діючою речовиною якого є 

антибіотик фузафунгін, котрому властивий 
місцевий антибактеріальний і протизапаль-
ний ефект. 

Розмір часточок аерозолю, менших за 
1 мікрон, забезпечує глибоке проникнення 
препарату – від пазух до бронхів, розпилю-
ється як через ніс, так і через рот. Він діє 
бактеріостатично на більшість збудників 
ЛОР-захворювань. Біопарокс на 1/3 знижує 
необхідність використання системних анти-
біотиків, не протипоказаний вагітним жін-
кам і дітям з 2,5 років. При застосуванні 
препарату відсутній ризик селекції резисте-
нтних штамів та розвитку резистентності до 
інших антибіотиків. Він не викликає побіч-
них реакцій, зокрема відсутній ризик вини-
кнення кандидозу.  

Біопарокс зменшує назальну обструк-
цію на 3-й день захворювання без застосу-
вання кортикостероїдів і деконгестантів. 
Наше дослідження препарату, яке проводи-
лось з 1998 р. у пацієнтів із запальними за-
хворюваннями верхніх дихальних шляхів, 
показало високу його ефективність як мо-
нотерапії при гострому фарингіті, ларинго-
трахеїті, катаральній ангіні та в комбінації з 
системними антибіотиками – при гортанній 
ангіні, епіглотиті.  

З іншого боку, є доцільним сумісне 
використання антибіотиків з препаратами, 
які діють на інші ланки запального процесу, 
котрий вже розвинувся, що посилює клініч-
ний ефект антибактеріальної терапії. Таким 
засобом для лікування є ереспал (фенспі-
рид) – ефективний і безпечний в застосу-
ванні протизапальний препарат з оригіналь-
ною хімічною структурою, який не нале-
жить до класу кортикостероїдних або не-
стероїдних протизапальних засобів.   
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Ереспалу властива як пряма дія на са-
ме запалення (мал. 1), так і на процеси, які 
супроводжують інфекційне і алергічне за-

палення (мал. 2). Ереспал також протидіє 
бронхоконстрикції.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 1. Механізм прямої дії препарату „Ереспал” на запальний процес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 2. Механізм дії препарату „Ереспал” 
на процеси, які супроводжують інфекційне і алер-
гічне запалення. 

Ереспал не належить до 7 відомих 
груп нестероїдних протизапальних препара-
тів. Він відрізняється рівнем включення до 
каскаду трансформації арахідонової кисло-
ти, оскільки інгібірує активність фосфоліпа-
зи А2 шляхом блокади транспорту в клітину 
кальцію, необхідного для активації фосфо-
ліпази, тобто гальмує запальний процес на 
більш високому рівні, ніж нестероїдні про-
тизапальні препарати (мал. 3). За рахунок 
цього фенспірид не тільки зменшує утво-
рення простагландинів і лейкотрієнів, але 
також впливає на решту факторів, що бе-
руть участь у запальній реакції: на Н1-
рецептори до гістаміну, ά1-адренер-гічні ре-
цептори і цитокіни. Це веде до зменшення 
міграції клітин запалення і тим призводить 
до зниження активності запального процесу 
(В.М. Свистушкин и соавт., 2001; Pipy at al., 
1992). 
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Маючи 10-річний досвід використан-
ня цих препаратів в клініці кафедри отори-
ноларингології Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця, ми вже 
провели аналіз на великій вибірці хворих і 
опубліковали раніше результати ефективно-
сті застосування в ЛОР-практиці окремо 
кожного з цих препаратів (Ю.В. Мітін та 
співавт., 2003, 2006). Новим нашим дослі-
дженням біопарокса і ереспала є визначення 
ефективності їх сумісного застосування 
при неускладнених запальних захворюван-
нях верхніх дихальних шляхів і вуха та у 
пацієнтів після проведених хірургічних 
втручань на ЛОР-органах. Оскільки ереспал 
і біопарокс посідають вагоме місце в алго-
ритмі лікування хворих з найбільш розпо-
всюдженою запальною патологією ЛОР-
органів, саме їх поєднання є оригінальним 
вирішенням одразу двох вищезазначених 
проблем клінічної антибіотикотерапії у та-
кої категорії пацієнтів: 1) зменшення шкід-

ливого впливу антибіотика на організм при 
його місцевому застосуванні; 2) посилення 
його протизапального ефекту. 

Було обстежено 180 осіб із запаль-
ними захворюваннями – гострий гнійний 
синуїт, гострий гнійний середній отит, заго-
стрення мезотимпаніту, паратонзилярний 
абсцес, гострий ларинготрахеїт та 90 паціє-
нтів після операцій на ЛОР-органах: з там-
понами в порожнині носа, після тонзилек-
томії та після ендоларингеальних мікрохі-
рургічних втручань.  

Основну групу обстежуваних складали 
хворі, для лікування яких застосовувався од-
ночасно біопарокс і ереспал. Результати тера-
пії в основній групі порівнювалися з такими в 
2 контрольних групах. В 1-й контрольній гру-
пі проводилась монотерапія біопароксом, в 2-
й – цефазоліном. Ефективність препаратів 
оцінювалась за динамікою клінічних проявів 
запального процесу та швидкістю зникнення 
симптомів захворювання (діаграми 1, 2). 
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Монотерапія біопароксом Монотерапія цефазоліном Одночасно ереспал і біопарокс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 1. Строки повного одужання пацієнтів із запальними захворюваннями ЛОР-органів після 

одночасного лікування препаратами „Ереспал” і „Біопарокс” в порівнянні з контрольними групами 
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Монотерапія біопароксом Монотерапія цефазоліном Одночасно ереспал і біопарокс
 
 
Діаграма 2. Строки повного одужання пацієнтів після операцій на ЛОР-органах в результаті одно-

часного лікування препаратами „Ереспал” і „Біопарокс” в порівнянні з контрольними групами 
 
 
Було обстежено 180 осіб із запаль-

ними захворюваннями – гострий гнійний 
синуїт, гострий гнійний середній отит, заго-
стрення мезотимпаніту, паратонзилярний 
абсцес, гострий ларинготрахеїт та 90 паціє-
нтів після операцій на ЛОР-органах: з там-
понами в порожнині носа, після тонзилек-
томії та після ендоларингеальних мікрохі-
рургічних втручань.  

Основну групу обстежуваних скла-
дали хворі, для лікування яких застосовува-
вся одночасно біопарокс і ереспал. Резуль-
тати терапії в основній групі порівнювалися 
з такими в 2 контрольних групах. В 1-й кон-
трольній групі проводилась монотерапія 
біопароксом, в 2-й – цефазоліном. Ефектив-
ність препаратів оцінювалась за динамікою 
клінічних проявів запального процесу та 
швидкістю зникнення симптомів захворю-
вання (діаграми 1, 2). 

Критерії оцінки ефективності препа-
ратів у хворих на гострий гнійний гайморит 
були наступні: 1) підвищення температури 
тіла; 2) біль у ділянці проекції пазух; 3) за-

кладання носа; 4) виділення з носа; 5) дані 
риноскопії (гіперемія, інфільтрація, набряк-
лість слизової оболонки); 6) результат пун-
кції пазух (об’єм, кількість та характер вмі-
сту). Строки повного одужання були найко-
ротшими в групі обстежуваних, які одноча-
сно приймали ереспал і біопарокс, і стано-
вили 7 днів. Строки одужання пацієнтів, 
яким призначалася монотерапія цефазолі-
ном або біопароксом, значно не відрізняли-
ся і становили 10 та 11 днів, відповідно. 

Критерії оцінки ефективності препа-
ратів у хворих на гострий гнійний середній 
отит та загострення мезотимпаніту були та-
кі: 1) підвищення температури тіла; 2) біль 
у вусі; 3) виділення з вуха; 4) результати 
отоскопії (гіперемія, інфільтрація, згладже-
ність контурів, вип’ячування, перфорація 
барабанної перетинки); 5) шум у вусі; 6) 
зниження слуху. Строки повного одужуван-
ня пацієнтів як в групі, де одночасно засто-
совувались ереспал і біопарокс, так і в гру-
пі, де проводилась монотерапія цефа-
золіном, були однаковими і становили 10 



днів. При монотерапії біопароксом строки 
повного одужання обстежуваних з гострим 
гнійним середнім отитом та загостренням 
мезотимпаніту становили 12 днів. 

Критеріями оцінки ефективності пре-
паратів у хворих з паратонзилярним абс-
цесом вважалися: 1) підвищення температу-
ри тіла; 2) біль у горлі; 3) тризм жувальної 
мускулатури; 4) гіперемія; 5) інфільтрація; 
6) асиметрія зіву; 7) набряклість слизової 
оболонки; 8) наявність гною. При одночас-
ному застосуванні ереспалу і біопароксу у 
пацієнтів з паратонзилярним абсцесом пов-
ного одужання вдавалося досягти за 5 днів 
лікування. В контрольних групах строки 
повного одужання були тривалішими і при 
монотерапії цефазоліном складали 8 днів, а 
при монотерапії біопароксом – 9 днів. 

Критерії оцінки ефективності препа-
ратів у хворих на гострий ларинготрахеїт: 1) 
підвищення температури тіла; 2) біль у гор-
лі; 3) дискомфорт, відчуття дертя в гортані і 
трахеї; 4) ларингоскопічна картина (гіпер-
емія, інфільтрація, набряк слизової оболон-
ки гортані, наявність патологічного секрету 
в просвіті гортані); 5) захриплість голосу. 
При гострому ларинготрахеїті монотерапія 
біопароксом дозволяла досягти повного 
одужання на 5-й день лікування, а поєднане 
використання ереспалу і біопароксу ще 
прискорювало цей процес – вже на 3-й день 
лікування запальні явища в гортані і трахеї 
повністю зникали. В контрольній групі, де 
проводилась монотерапія цефазоліном, яви-
ща запалення зберігалися до 7 днів. 

Критеріями оцінки ефективності пре-
паратів у прооперованих з приводу хроніч-
ного риніту або викривлення перегородки 
носа з наявністю тампонів в порожнині носа 
були наступні ознаки: 1) підвищення темпе-
ратури тіла; 2) погіршення самопочуття; 3) 
головний біль 4) набряк обличчя; 5) сльозо-
теча; 6) гіперемія слизової оболонки поро-
жнини носа; 7) набряк слизової оболонки 
порожнини носа; 8) наявність патологічного 
вмісту в порожнині носа (згустків, кірок, 
фібринових плівок). Строки повного оду-
жання цих пацієнтів в разі одночасного 
прийому ереспалу і біопароксу складали 7 
днів на відміну від контрольних груп, де 
вони були більш тривалими. При монотера-

пії цефазоліном або біопароксом строки 
одужання становили 10 і 9 днів, відповідно. 

Критеріями оцінки ефективності лі-
кування хворих після тонзилектомії вважа-
лися такі: 1) підвищення температури тіла; 
2) тризм жувальних м’язів; 3) фібринні 
плівки в тонзилярних нішах; 4) набряк об-
личчя; 5) сльозотеча; 6) гіперемія слизової 
оболонки порожнини носа; 7) гіперемія, 
набряк піднебінних дужок. В результаті 
одночасного прийому цими пацієнтами 
ереспалу і цефазоліну повне одужання від-
бувалось раніше – на 4-й день лікування. 
При застосуванні монотерапії біопароксом 
строки одужання складали 6 днів, а в конт-
рольній групі при монотерапії цефазо-
ліном – 8 днів. 

У хворих після ендоларингеальних хі-
рургічних втручань, які проводились з при-
воду видалення фіброми голосових складок, 
критерії ефективності препаратів були на-
ступні: 1) підвищення температури тіла; 2) 
біль у горлі; 3) захриплість голосу; 4) ла-
рингоскопічна картина (гіперемія, інфільт-
рація, набряк голосових складок). В разі од-
ночасного застосування ереспалу і біопаро-
ксу повного одужання вдавалось досягти 
вже на 5-й день лікування, в разі монотера-
пії біопароксом – на 6-й день лікування, а в 
контрольній групі при монотерапії цефазо-
ліном – тільки на 8-й день. 

Таким чином, сумісне застосування у 
хворих біопароксу і ереспалу в середньому 
на 3 дні прискорювало їх одужування в по-
рівнянні з тими, які отримували монотера-
пію біопароксом, та на 1 день – при моноте-
рапії цефазоліном. У всіх обстежуваних 
спостерігалась хороша переносимість пре-
паратів. Побічної дії не було зареєстровано 
в жодному випадку. На підставі цього мож-
на зробити висновок: поєднання препаратів 
„Біопарокс” і „Ереспал” складає ефекти-
вну раціональну комбінацію засобів для 
лікування пацієнтів з неускладненими 
запальними захворюваннями верхніх ди-
хальних шляхів та вуха і для профілак-
тики запальних післяопераційних ускла-
днень. Це дозволяє рекомендувати сумісне 
використання біопарокса і ереспала як при 
амбулаторному лікуванні в поліклініці, так і 
в умовах стаціонару. 
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