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Останніми роками в Європейських 
країнах спостерігається зростання захворю-
ваності на алергічний риніт (АР) від 2-4% 
до 30-40% в деяких місцевостях (О.Є. Мос-
калик, Д.О. Пуглик, 2003). Особливо непо-
коїть значне поширення сезонного і цілорі-
чного алергічного риніту в дитячому віці 
(Т.И. Гаращенко, 2001; Д.І. Заболотний і 
співавт., 2002). Основними факторами, що 
сприяють росту кількості випадків сезонно-
го і цілорічного алергічного риніту (САР і 
ЦАР) в наш час і пояснюють пік захворю-
ваності дітей, є спадково-генетичні та іму-
нологічні порушення, а саме: атиповий ха-
рактер імунологічної реакції організму на 
зустріч з алергеном, що зумовлений перш за 
все генетичними чинниками.  

Вважається, що алергічні риніти при-
чинно-наслідково пов’язані з розвитком па-
тології нижніх дихальних шляхів, в першу 
чергу – бронхіальної астми (Д.І. Заболот-
ний, Б.М. Пухлик, 2001; М.А. Завалий и со-
авт., 2004). Гіпертрофія слизової оболонки 
порожнини носа, поліпозна дегенерація но-
сових раковин, що формуються на фоні АР, 
провокують виникнення синуїтів і секрето-
рних отитів за рахунок блокування остіоме-
атального комплексу та порушення функції 
слухової труби. Особливою проблемою є 
поліпозні риносинуїти, патогенез яких 
пов’язаний з алергічним процесом («еози-
нофільний поліпоз»). Такі необоротні орга-
нічні зміни в порожнині носа потребують 
хірургічних втручань.  

Специфічними методами лікування 
при АР є проведення імунотерапії «причин-

ними» алергенами, а також елімінація алер-
генів (що не завжди можливо). Перевагами 
специфічної імунотерапії (СІТ) являється 
можливість досягнення тривалої ремісії або 
повного виліковування хворого, попере-
дження розширення спектру алергенів, до 
яких формується підвищена чутливість (Д.І. 
Заболотний, Б.М. Пухлик, 2001). Проте 
завжди існує ризик розвитку побічних 
ускладнень СІТ, особливо при інвазивних 
методах, а також вікові обмеження, можли-
вість виконання тільки певної кількості од-
ночасних алергопроб (В.І. Луценко, 2004), 
що значно ускладнює діагностику і ліку-
вання у випадках поліалергії. Специфічна 
алергодіагностика (прик-тести з алергена-
ми) та імунотерапія здійснюються тільки в 
передсезонний період при САР, в період 
ремісії. При загостренні процесу визначаль-
ною є фармакотерапія, бо специфічна іму-
нотерапія в цій стадії алергічного риніту 
протипоказана.  

Серед великої кількості лікарських за-
собів значна роль в терапії осіб з АР на сьо-
годнішній день відводиться топічним глю-
кокортикостероїдам (ТГКС). Це єдина група 
препаратів, які забезпечують протизапаль-
ний ефект при еозинофільному процесі в 
слизовій оболонці порожнини носа і впли-
вають на всі ланки патогенезу алергічного 
риніту. Топічні кортикостероїди, згідно із 
сучасним протоколом лікування при АР, 
можуть призначатися самостійно або в ком-
плексі, послідовно і одночасно з іншими 
протиалергічними засобами. Перевагою 
ТГКС є висока місцева активність при міні-
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мальному системному ефекті, що поясню-
ється їх низькою біодоступністю. Одним з 
таких засобів, що нещодавно з’явився на 
фармацевтичному ринку України, є флюти-
казону пропіонат, який випускається у ви-
гляді нового препарату під назвою 
НАЗОФАН. Цей препарат випускається в 
Євросоюзі компанією «Tева» з дотриман-
ням всіх необхідних вимог стандартизації і 
сертифікації, що дозволяють його практич-
не застосування. Доведено, що назофан біо-
еквівалентний оригінальному флутиказону. 

Назофан – місцево діючий глюкокор-
тикоїдний препарат з вираженою протиале-
ргічною, протизапальною і антипроліфера-
тивною дією, що зумовлена стабілізацією 
лізосомальних мембран, а також попере-
дженням виділення ферментів, які пошко-
джують клітини. Препарат знижує проник-
ність капілярного ендотелію, зменшує інфі-
льтрацію слизової оболонки лейкоцитами і 
тучними клітинами. В терапевтичних дозах 
при місцевому застосуванні назофан (про-
піонат флютиказону) практично не абсорбу-
ється зі слизової оболонки носової порож-
нини і не викликає системних ефектів. При 
внутрішньоносовому використанні флути-
казону пропіонату в дозі 200 мкг на добу 
змін добового рівня кортизолу в сироватці 
крові порівняно з плацебо виявлено не було.  

На базі Київського міського центру 
ендоскопічної риноларингології було про-
ведено обстеження 52 осіб з цілорічним 
алергічним ринітом та 47 – з сезонним алер-
гічним ринітом в період маніфестних кліні-
чних проявів. У 18 обстежених виявлено 
гострі синуїти та загострення хронічних за-
пальних процесів у навколоносових пазухах 
на фоні АР. Типовими проявами були за-
кладання носа – 67,6%, напади чхання в ра-
нкові години – 75,5%, ринорея – 68,4%, гі-
посмія – 59,6%, свербіння – 46,3%. В ком-
плекс обстеження хворих входив збір алер-
гологічного анамнезу, загальноклінічне об-
стеження, риноскопія, лабораторні методи – 
аналіз крові (еозинофілія, ШОЕ), мазки-
відпечатки слизової оболонки порожнини 
носа (еозинофіли, тучні клітини), бактеріо-
логічне дослідження мазків з порожнини 
носа, у окремих випадках визначення рівня 
Іg Е в крові. Також в нашій клініці обстежу-
валось 28 пацієнтів з хронічним поліпозним 

етмоїдитом, у яких виконувалася відеоендо-
скопічна поліпоетмоїдотомія, а в післяопе-
раційному періоді інтраназально застосову-
вався препарат «Назофан». У них також ви-
явлено супутній алергічний риніт («еозино-
фільний поліпоз носа»). 

Хворим на цілорічний і сезонний але-
ргічний риніти призначалося комплексне і 
поетапне лікування за участю отоларинго-
лога і алерголога. В період загострення за-
стосовувалась базова фармакотерапія, що 
включала пероральні антигістамінні засоби 
(препарат 2-го покоління – «Аналергін») 
протягом 2-3 тижнів та препарат «Назофан» 
інтраназально за нижченаведеною схемою. 
Всі пацієнти використовували носовий душ 
з 0,9% розчином NaCl, що забезпечувало 
елімінацію алергену з поверхні слизової 
оболонки і відновлення мукоциліарного 
кліренсу. Після санації порожнини носа 
препарат «Назофан» у осіб з ЦАР викорис-
товувався за схемою: 2 рази на добу – по 2 
дози (в одній дозі – 50 мкг) в кожну поло-
вину порожнини носа протягом 2 тижнів, 
потім – 1 раз на добу вранці – по 2 дози в 
кожну половину порожнини носа протягом 
3-4 тижнів, через 2-3 місяці - повторні міся-
чні курси. При САР назофан призначався 2 
рази на добу – по 1 дозі в кожну половину 
порожнини носа протягом першого тижня, 
потім – 1 раз на добу вранці – по 1 дозі в 
кожну половину порожнини носа 2-3 тижні. 
В лікування при гострому риносинуїті вхо-
дила загальна антибактеріальна, антиалергі-
чна, протизапальна, місцева деконгестантна 
терапія, виконувалося промивання за Прое-
тцом або пункція верхньощелепних пазух. 
Ця терапія доповнювалася інтраназальним 
введенням назофана 2 рази на добу – по 1 
дозі в обидві половини порожнини носа, 
після його промивання, протягом 2-3 тиж-
нів. Ефективність лікування оцінювалася за 
вираженістю типових симптомів АР по 4-
бальній шкалі: 0 – відсутність симптомів; 1 
– слабко виражені симптоми; 2 – помірно 
виражені симптоми; 3 – інтенсивні симпто-
ми.  

В результаті комплексної терапії хво-
рих на ЦАР з використанням назофана у 
переважної більшості з них спостерігалося 
повне зникнення або значне зменшення 
проявів алергічного риніту, порівняно з їх 
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До лікування Після лікування з "Назофаном"

станом до початку лікування (мал. 1). Від-
падала необхідність прийому інших лікар-
ських засобів, а саме: місцевих деконгеста-
нтів, антигістамінних препаратів.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 1. Вираженість основних симптомів 

цілорічного алергічного риніту до і після комплек-
сного лікування з використанням «Назофана» 

 
 
 

Після досягнення ремісії пацієнти на-
правлялися до алерголога для проведення 
специфічної алергодіагностики і імунотера-
пії «причинними» алергенами за показан-
нями. У 6 обстежуваних в періоді ремісії 
виконано деякі хірургічні втручання: під-
слизова резекція перегородки носа, вазото-
мія, УЗД нижніх носових раковин. Загалом 
у 45 (86,5%) з 52 осіб отримані відмінні і 
добрі результати лікування (мал. 2). Задові-
льні результати мали місце у 7 (13,5%) хво-
рих. У них вдалося досягти зменшення ін-
тенсивності клінічних ознак алергічного 
риніту. 

При сезонному алергічному риніті ре-
грес основних ознак захворювання в проце-
сі лікування був ще більш вираженим (мал. 
3). Особливо результативним був вплив на-
зофана на такі симптоми алергічного рині-
ту, як ринорея, напади чхання, закладання 

носа. У всіх хворих на САР при проведенні 
терапії досягнуто позитивних наслідків. 
Відмінні і добрі результати у вигляді повно-
го зникнення або значного зменшення ознак 
алергічного риніту, відмови в прийманні 
інших лікарських засобів (судинозвужую-
чих крапель, пероральних антигістамінних 
препаратів) отримано у 44 (93,6% ) з 47 
пролікованих (мал. 4).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 2. Ефективність лікування хворих на 

цілорічний алергічний риніт з використанням «На-
зофана» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 3. Вираженість основних симптомів 

сезонного алергічного риніту до і після комплекс-
ного лікування з використанням «Назофана» 
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Мал. 4. Ефективність лікування хворих на 

сезонний алергічний риніт з використанням «На-
зофана» 

 
 
 
 

При поліпозному риносинуїті назофан 
призначався на 5-7-у добу в післяоперацій-
ному періоді після туалету порожнини носа. 
Спочатку препарат використовувався 2 рази 
на добу по 2 дози (в одній дозі – 50 мкг) в 
кожну половину порожнини носа протягом 
1 тижня, потім – 2 рази на добу по 1 дозі в 
кожну половину порожнини носа протягом 
3-4 тижнів. Через 1 міс після хірургічного 
втручання при контрольному огляді в жод-
ного хворого поліпів в порожнині носа не 
було виявлено. Через 2-3 міс після операції 
пацієнтам призначалися повторні місячні 
курси протирецидивного лікування з вико-
ристанням назофана. 

При ендоскопічному огляді порожни-
ни носа через 6 міс після операції поліпозні 
зміни слизової оболонки і поліпи невеликих 
розмірів в середньому носовому ході спо-
стерігалися у 5 (14,25%) осіб, яким призна-
чено ще один курс лікування з препаратом 
«Назофан», після чого у 4 з них наступив 
регрес поліпозної тканини. У групі пацієн-
тів (n=25), які отримали тільки хірургічне 
лікування, рецидиви через 6 міс відмічалися 
у 7 (28%). 

При гострому синуїті, що розвинувся 
на фоні алергічного риніту, застосування 
назофана значно прискорювало одужання. 

Це, на нашу думку, забезпечується зняттям 
набряку в остіомеатальному комплексі і по-
кращанням дренування навколоносових па-
зух. Побічної дії під час використання пре-
парату «Назофан», в тому числі атрофічних 
змін в порожнині носа чи носових кровотеч, 
у пацієнтів ми не спостерігали. 

Слід особливо зазначити, що в бага-
тьох випадках алергічний цілорічний риніт 
створює передумови для розвитку запаль-
них захворювань навколоносових пазух че-
рез порушення їх дренажу та вентиляції на-
бряк слизової оболонки. Даний факт часто 
не береться до уваги. Звичайні деконгестан-
ти в таких випадках не можуть забезпечити 
достатній протинабряковий ефект, що вима-
гає застосування засобів патогенетичного 
спрямування. Одним з таких препаратів є 
новий топічний глюкокортикостероїд – 
«Назофан».  

 Таким чином, проведені нами клініч-
ні спостереження показують, що відмінних і 
добрих результатів лікування хворих на ці-
лорічний алергічний риніт з використанням 
назофана досягнуто у 86,5% випадків, а при 
сезонному риніті – у 93,6%. Це підтверджує 
високу ефективність і безпечність застосу-
вання цього препарату при алергічному ри-
ніті. Окремо треба вказати на відчутний те-
рапевтичний ефект назофана і можливість 
його призначення з метою протирецидивно-
го лікування пацієнтів з поліпозним рино-
синуїтом. Це пояснюється тим, що генез 
поліпозних змін слизової оболонки порож-
нини носа досить часто пов’язується з алер-
гічним фактором («еозинофільні поліпи»). 
Тому використання назофана в цих випад-
ках є патогенетично обґрунтованим і доці-
льним. В наш час існує велика кількість то-
пічних кортикостероїдів, окремі з них є не-
достатньо ефективними і мають побічну 
дію. Тому можна вважати, що новий інтра-
назальний глюкокортикостероїд «Назофан», 
який, за результатами наших досліджень, є 
достатньо ефективним і безпечним, займе 
гідне місце при лікуванні хворих з алергіч-
ною і супутньою патологією верхніх диха-
льних шляхів. 
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