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Історія призначення лікарських засо-
бів, що блокують гістамінові рецептори, 
почалась наприкінці 1940-х років. Питання 
щодо ефективності їх дії та надання перева-
ги тому чи іншому окремому представнику 
при алергічних захворюваннях обговорю-
ється до теперішнього часу. Це обумовлено 
тим, що при беззаперечній користі антигіс-
тамінних препаратів є цілий список ризиків, 
обмежень, протипоказань розвитку небажа-
них побічних явищ при їх призначенні в 
клінічній практиці.  

Антигістамінні препарати першого 
покоління (діфенгідрамін, хлоропірамін та 
ін.) є ліофільними молекулами і мають зда-
тність легко проникати через гематоенце-
фалічний бар’єр, з чим і пов’язані їх основні 
побічні ефекти. Крім того, класичні блока-
тори Н1-гістамінових рецепторів першого 
покоління не є селективними і здатні також 
взаємодіяти з різними типами серотонінер-
гічних, дофамінергічних, і м-холінергічних 
рецепторів, що призводить до розвитку не-
бажаних явищ.  

Основними побічними ефектами вка-
заних препаратів є сонливість, млосність, 
зниження уваги, порушення координації, 
підвищена збудженість (особливо у дітей), 
дискінезії, іноді навіть психічні порушення. 
У людей похилого віку вплив антигістамін-
них препаратів першого покоління на м-
холінергічні рецептори може викликати за-
крепи, затримку або нетримання сечі, а та-
кож погіршення пам’яті. Блокада альфа-
адренергічних рецепторів здатна призвести 
до суправентрикулярної аритмії, перифери-
чної вазодилатації і постуральної гіпотензії, 
рефлекторної тахікардії і запамороченню. 
Підвищений ризик серйозних побічних ефе-
ктів відмічається у хворих, котрі одночасно 

з антигістамінними приймають інші психо-
тропні лікарські засоби, наприклад інгібіто-
ри моноамінооксидази.  

Таким чином, часті побічні реакції і 
багатоплановий фармакологічний спектр дії 
антигістамінних препаратів першого поко-
ління суттєво обмежує їх використання в 
широкій клінічній практиці. Важливо також 
зважати, що ці препарати небажано призна-
чати пацієнтам, які займаються трудовою 
діяльністю, що потребує підвищеної уваги і 
швидких психічних реакцій (керування ав-
томобілем). 

Відмітною рисою антигістамінних 
препаратів другого покоління є більш висо-
ка селективність по відношенню до Н1-
гістамінових рецепторів і ослаблення здат-
ності проникати через гематоенцефалічний 
бар’єр. Ці властивості дозволили різко зни-
зити частоту побічних ефектів при викорис-
танні цієї групи антигістамінних препаратів 
під час лікування алергічних захворювань, 
однак для деяких з них характерний кардіо-
токсичний ефект, а також ризик лікарських 
взаємодій. Це пов’язано з особливостями 
їхнього метаболізму й фармакокінетики. 
Було встановлено, що терапевтичний ефект 
антигистамінних препаратів другого поко-
ління практично повністю обумовлений їх-
німи активними метаболітами, які утворю-
ються в печінці за участю ферментів систе-
ми цитохрому Р450, а негативний вплив на 
електричну активність серця викликаний 
незміненими препаратами. Відповідно, при 
передозуванні, порушенні функції печінки 
або одночасному прийомі інгібіторів мікро-
сомальних ферментів метаболізм вихідних 
сполук уповільнюється, а їхня концентрація 
в плазмі крові росте. От чому ймовірність 
розвитку кардіотоксичного ефекту цих пре-
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паратів збільшується при одночасному при-
значенні з макролідами, протигрибковими 
засобами групи азолів (кетоконазолом та 
ітраконазолом), деякими антиаритмічними 
препаратами й антидепресантами, при вжи-
ванні грейпфрутового соку, а також у паціє-
нтів з вираженими порушеннями функції 
печінки й електролітним дисбалансом. 

Здійснити патогенетичну терапію сис-
темного алергічного запалення незалежно 
від нозологічної форми захворювання й при 
цьому забезпечити хворому належну якість 
життя, а також уникнути розвитку побічних 
явищ вдалося за допомогою антигістамін-
них засобів ІІІ покоління, які є активними 
метаболітами своїх попередників. 

Представником антигістамінних засо-
бів ІІІ покоління є левоцитиризин – ліво-
обертаючий ізомер цетиризину. Відомо, що 
цетиризин – суміш двох стереоізомерів (ле-
воцетиризину й декстроцетиризину), з яких 
тільки левоцетиризин має антигістамінну 
дію. Левоцетиризин за спорідненістю до 
H1-гістамінових рецепторів в 2 рази силь-
ніший за цетиризин, застосовується в дозі, 
що в 2 рази менша, ніж у цетиризину, і, крім 
того, практично не метаболізується в орга-
нізмі, що знижує ризик побічних дій і лікар-
ських взаємодій. 

Левоцетиризин має відмінну фармако-
кінетику. Після прийому однієї дози левоце-
тиризину внутрішньо дія його розвивається в 
найближчі 15 хвилин і зберігається протягом 
цілої доби (24 год). З білками плазми крові 
зв’язується приблизно 93% препарату. Виво-
диться з сечею приблизно 85% препарату, 
переважно в незміненому вигляді. 

Спорідненість (аффінність) левоцети-
ризину до Н1-рецепторів в 600 разів більша 
за спорідненість до інших (холінергічних, 
мускаринових, серотонінових) рецепторів, і 
він практично не має антихолінергічної й 
антисеротонінової дій. Левоцетиризин не 
проникає через гематоенцефалічний бар'єр і 
тому в терапевтичних дозах не здійснює 
седативної дії.  

Виходячи з вище перерахованого, ме-
та нашого дослідження – оцінити клінічну 
ефективність та переносимість препарату L-
Цет® у таблетках по 5 мг виробництва 
«Kusum Healthcare Pvt. Ltd» в лікуванні 
хворих на сезонний алергічний риніт. 

Препарат L-Цет® показаний при ліку-
ванні алергічних захворювань: сезонного 
алергічного риніту (сінної гарячки), а також 
хронічного алергічного риніту, що провоку-
ється домашніми тваринами, пилом, холо-
дом тощо, алергічного кон’юнктивіту, алер-
гічного дерматиту, кропив’янки, в тому чи-
слі хронічної ідеопатичної кропив’янки. 

При гострих алергічних синдромах L-
Цет® призначається на період від 1 до 6 ти-
жнів; при хронічних алергічних синдромах 
може призначатися протягом року (до 12 
міс). Добова рекомендована доза L-Цету 
для дорослих і дітей старше 6 років стано-
вить 5 мг (1 таблетка). 

Клінічні випробування були проведені 
в дослідній групі з 50 хворих, в лікуванні 
яких використовувався досліджуваний пре-
парат L-Цет®, таблетки по 5 мг (1 раз на до-
бу) виробництва «Kusum Healthcare Pvt. 
Ltd», тривалість дослідження становила 20 
днів. 

У дослідження залучались хворі, які 
відповідали наступним критеріям: жінки та 
чоловіки від 18 до 65 років з підтвердженим 
діагнозом сезонного алергічного риніту. 

Критеріями виключення пацієнтів з 
дослідження були наявність гіперчутливості 
до препарату або до його компонентів; вагі-
тність та лактація; тяжка ниркова недостат-
ність (кліренс креатініну менше 10 мл/хв); 
інфекційні захворювання. 

У дослідженні прийняли участь 24 жі-
нки і 26 чоловіків. Кожному суб`єкту дослі-
дження надавався порядковий номер, який 
відповідав послідовності включення даного 
пацієнта в дослідження. 

Для оцінки терапевтичної ефективно-
сті та переносимості досліджуваного препа-
рату пацієнтам проводили обстеження з ви-
користанням клінічних, інструментальних 
та лабораторних методів. 

1. Стандартне алергологічне дослі-
дження (шкірне тестування з пилковими 
алергенами).  

2. Клінічне обстеження (ЧСС, АТ, 
огляд шкіри та видимих слизових оболо-
нок). 

3. Риноскопія. 
4. Реєстрація суб`єктивних скарг. 
5. Визначення еозинофілів у мазках з 

носу. 
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6. Загальний аналіз крові (еритроцити, 
гемоглобін, кольоровий показник, лейкоци-
ти, еозинофіли, лейкоцитарна формула, 
тромбоцити, ШОЕ); 

7. Біохімічний аналіз крові ( АЛТ); 
8. Загальний аналіз сечі (колір, реак-

ція, питома вага, білок, глюкоза, епітеліаль-
ні клітини, лейкоцити, еритроцити, солі). 

Всі отримані дані обстеження заноси-
лись в амбулаторні каpти хворих, а також в 
індивідуальну каpту спостереження. Дані 
клінічних та лабораторних досліджень ста-
тистично оброблялись за методом варіацій-
ної статистики з урахуванням критерію 
Ст’юдента. 

При алергічному риніті брались до ува-
ги такі симптоми захворювання, як відчуття 
свербіння в носі та глотці, утруднене носове 
дихання (назальна обструкція), наявність ви-
ділень з носа (ринорея), чхання, наявність 
кон’юнктивіту, порушення сну і денної акти-
вності. При риноскопії зверталася увага на 
наявність набряклості, гіперемії слизової обо-
лонки порожнини носа, кількість та характер 
секрету в порожнині носа. Вивчалася кіль-
кість еозинофілів в периферичній крові та в 
мазках-відбитках зі слизової носа.  

Проводились шкірні алергологічні те-
сти методом прік-тестування. При алерго-
логічному обстеженні залучались пацієнти, 
які мали позитивні результати прік-тестів 

до пилку дерев. Виявлена сенсибілізація: 
вільха – 46 пацієнтів, ліщина – 46, граб – 44, 
береза – 45, горіх грецький – 2, верба – 3, 
тополя – 1, клен – 5, дуб -2. Більшість об-
стежених хворих мали сенсибілізацію до 
пилку кількох дерев. 

Оцінку ефективності препарату ми 
проводили, спираючись на вище перерахо-
вані критерії в балах за наступною шкалою. 

Оцінка ефективності препарату, що 
досліджується:  

- висока ефективність (3 бали) – повна 
клінічна ремісія; 

- помірна ефективність (2 бали) – зме-
ншення клінічних проявів на 50–75%; 

- низька ефективність (1 бал) – змен-
шення клінічних проявів менше ніж на 50%; 

- відсутність ефективності (0 балів) – 
відсутність змін у клінічних показниках, що 
вивчаються. 

Зміни суб`єктивних скарг (наявність 
виділень з носа, свербіння в носі, утруднене 
носове дихання, чхання) реєструвалися під 
час кожного візиту хворого. 

В результаті проведених досліджень 
були отримані наступні дані щодо оцінки 
суб’єктивного стану пацієнтів під час ліку-
вання.  

У таблиці 1 подані бали оцінки 
суб’єктивних симптомів у хворих на почат-
ку та в кінці лікування.  

 
 

Таблиця 1 
Динаміка змін суб`єктивних симптомів у пацієнтів під час лікування 

L-Цет®, n=50 
бали 

візит 2 візит 3 
Симптоми 

0 1 2 3 0 1 2 
Утруднене носове дихання 1 2 2 35 38 12 0 
Виділення з носу 3 9 20 8 40 10 0 
Свербіння у носі 9 11 13 17 40 10 0 
Чхання 7 14 13 16 41 9 0 
Наявність кон’юнктивіту 20 5 20 5 38 12 2 
Порушення сну і активності вдень 0 5 30 15 45 4 1 
 

Як видно з наведеної таблиці, вира-
женість суб’єктивних симптомів значно 
зменшилась в результаті проведеного ліку-
вання. 

На наступній діаграмі подана динамі-
ка покращення носового дихання у пацієн-
тів. Дана діаграма наглядно показує покра-
щення носового дихання в динаміці ліку-
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вання. Отримані результати говорять про 
високу лікувальну ефективність препарату, 
що досліджується.  

На наступній діаграмі 2 показано ди-
наміку зміни набряклості слизової оболонки 
носа в процесі лікування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 1. Динаміка зміни ступеня утруд-

неного носового дихання у пацієнтів 
 
Як видно з діаграми 2, при риноскопії 

на 20-й день лікування значно зменшилась 
набряклість слизової оболонки порожнини 
носа і лише у окремих пацієнтів відмічалась 
її незначна набряклість. 

Важливим об’єктивним критерієм лі-
кувальної ефективності даного препарату є 
показник еозинофілів у мазках-відбитках з 
порожнини носа. Так, кількість еозинофілів 
у  мазках відбитках (%) до лікування стано-
вила 24,6±2,1, а після – 3,7±1,1 (Р < 0,05). 

Як видно, високий процентний вміст 
еозинофілів у мазках-відбитках мав тен-
денцію до зниження до нормального зна-
чення (не більше 5% еозинофілів у мазках 
здорової людини) після лікування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Діаграма 2. Динаміка зміни набряклості 

слизової оболонки носа у пацієнтів. 
 
 

В усіх хворих до та після лікування 
вивчалися показники загального аналізу 
крові. В таблиці 2 наведені середні показ-
ники загального аналізу крові залучених до 
клінічного випробування препарату L-Цет® 
до та після проведеного лікування. Наведені 
показники бралися до уваги при визначенні 
оцінки ефективності та переносимості до-
сліджуваного препарату. 

Аналізуючи дані, наведені в таблиці 2, 
можна зробити висновок, що в pезультаті 
лікування хворих на сезонний алергічний 
риніт з використанням досліджуваного 
пpепаpату L-Цет® відбувається достовірне 
зменшення загальної кількості еозинофілів 
в крові, що є сприятливою ознакою в пере-
бігу алергічного процесу. Достовіpних змін 
інших показників загального аналізу кpові 
цих хворих пpи використанні досліджува-
ного препарату L-Цет® у таблетках вироб-
ництва «Kusum Healthcare Pvt. Ltd» не заре-
єстровано. 

 Таблиця 2 
Динаміка показників клінічного аналізу кpові у хворих 

Досліджувані показники До лікування, n=50 Після лікування, n=50 
Еpитpоцити х 1012/л 4,52±0,33 4,30±0,31 
Гемоглобін 126,1±4,65 124,5±5,2 
Кольоровий показник 0,95±0,03 0,94±0,03 
Лейкоцити 
- загальна кількість х 109/л 6,1±0,43 5,1±0,54 
- паличкоядерні, % 5,5±0,12 2,4±0,16 
- сегментоядеpні, % 50,1±1,47 49,2±1,58 
Еозінофіли, % 12,1±0,66 5,2±0,6* 
- моноцити, % 2,9±0,07 4,0±0,14 
- лімфоцити, % 29,4±2,3 39,2±1,2 
ШОЕ, мм/год 10,1±,8 6,2±2,1 

 
*р < 0,05- достовірність розбіжності показників до та після лікування у хворих  
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Вивчалися показники біохімічного 
аналізу крові у хворих до та після лікуван-
ня.  Так, АЛТ до лікування становив 
0,31±0,02 ммоль/л, а після - 0,31±0,02 

Тобто ніяких патологічних відхилень 
у біохімічному аналізі крові пацієнтів до 
лікування та після не було виявлено. 

Висока терапевтична ефективність 
препарату L-Цет® (3 бали)  

відмічена у 44 осіб, помірна (2 бали) – 
у 5, низька (1 бал) у 1. 

Таким чином, аналізуючи результати 
проведених клінічних та лабораторних до-
сліджень, можна зробити висновок про ви-
соку ефективність досліджуваного препара-
ту L-Цет® в лікуванні хворих із зазначеною 
патологією.  

Оцінка переносимості препарату з бо-
ку пацієнта на підставі його суб`єктивних 
скарг здійснювалась в процесі лікування за 
наступними параметрами: головний біль, 
біль в епігастральній області, нудота, діа-
рея, слабкість, порушення сну, порушення 
координації рухів, алергічні реакції (шкірні 
прояви). 

Оцінка переносимості препарату про-
водилась в процесі лікування також на під-
ставі суб`єктивних симптомів і відчуттів, 
що повідомляється пацієнтом, об`єктивних 
даних і даних інструментальних методів 
обстеження, отриманих дослідником у про-
цесі лікування й обстеження пацієнта, а та-
кож лабораторних показників дослідження 
крові, сечі, біохімічних показників крові. 

Середня оцінка переносимості препа-
рату L-Цет® дорівнює 1,96 балам при оп-
тимальній – 2 бали. 

Аналіз наведених pезультатів дослі-
джень свідчить про те, що досліджуваний 

препарат L-Цет® у таблетках виробництва 
«Kusum Healthcare Pvt. Ltd» не впливає не-
гативно на результати загальних аналізів 
крові та сечі в динаміці лікування хворих на 
сезонний алергічний риніт. 

Серед хворих, які спостерігались, під 
час дослідження у 1 пацієнта мала місце за-
гальна слабкість протягом більшої частини 
курсу лікування, 1 пацієнт основної групи 
скаржився на незначну нудоту, однак ця 
скарга не була пов`язана з прийомом препа-
рату та не потребувала його відміни. Мож-
ливо, це було пов`язано з тим фактом, що 
цей пацієнт мав хронічну патологію шлун-
ково-кишкового тракту.  

 
Висновки 
Згідно з результатами проведених до-

сліджень препарат L-Цет® у таблетках по 5 
мг виробництва «Kusum Healthcare Pvt. Ltd» 
має достатньо високу ефективність в ліку-
ванні хворих на сезонний алергічний  риніт. 

Досліджуваний препарат L-Цет® в 
таблетках по 5 мг достатньо добре 
пеpеноситься хворими, патологічних змін 
лабоpатоpних показників клінічного обсте-
ження хворих в процесі лікування не зареє-
стровано.  

Фоpма випуску пpепаpату L-Цет® в 
таблетках виробництва «Kusum Healthcare 
Pvt. Ltd» зручна в зберіганні та використан-
ні. 

На підставі pезультатів обмежених 
клінічних випробовувань лікарський засіб 
L-Цет® в таблетках по 5 мг виробництва 
«Kusum Healthcare Pvt. Ltd» pекомендується 
для використання в лікуванні хворих на 
алергічний риніт (сезонний). 
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