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ФЕДІР ЮРОЧКО 

ВИБІР АНТИМІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ПРИ ГОСТРОМУ  
БАКТЕРІАЛЬНОМУ СИНУСИТІ 

 

Більшість випадків гострого синуситу 
не є бактеріальною інфекцією. Передусім це 
вірусна інфекція і тому при лікуванні гост-
рого вірусного синуситу антибіотики не по-
казані. Доведено, що 40% пацієнтів із гост-
рим синуситом одужують спонтанно, проте 
при правильно діагностованому гострому 
бактеріальному синуситі (ГБС) показані ан-
тибіотики (Low et al., 1997). Засвідчено, що 
три з чотирьох рандомізованих досліджень 
схвалюють призначення антибіотиків при 
лікуванні ГБС (Hueston et al., 1998). Анти-
мікробний препарат при лікуванні ГБС при-
значають емпірично внаслідок інвазивного 
характеру взяття матеріалу з приносових 
пазух для культурального дослідження. 
Ефективна антибіотикотерапія забезпечує 
швидше одужання (Gwaltney, 1996). 

Метою лікування ГБС є зупинка про-
гресування гострої бактеріальної інфекції та 
запобігання серйозним наслідкам (напри-
клад, остеомієліт кісток лицевого черепа, 
тромбоз кавернозного синуса, менінгіт, ор-
бітальний целюліт або абсцес, абсцес моз-
ку) (Douville, 1995). Найважливіше те, що 
антибіотикотерапія може знизити частоту 
ускладнень, а також запобігти переходу го-
строго синуситу в хронічний завдяки шви-
дшому зменшенню набряку тканин та роз-
множення бактерій, відновленню дренуван-
ня та вентиляції порожнини пазухи. При 
важкому стані пацієнта рекомендують вну-
трішньовенне введення антибіотиків, проте 
в більшості випадків ГБС призначають пе-
роральне антимікробне лікування. 

 
Збудники гострого бактеріального 

синуситу та профіль їх резистентності 
Види бактерій, які є причиною сину-

ситу, та їх співвідношення не змінилися 
протягом більш ніж останніх 4 десятиліть, 
однак чутливість до антимікробних препа-

ратів змінилася за останні 20 років (Poole, 
1999). До 1980 року більш як 99% штамів 
пневмококів були чутливими до пеніциліну. 
Нині поширеність пеніцилін-резистентних 
пневмококів суттєво зросла у всьому світі, а 
різниця між різними регіонами приблизно 
двократна (від 33% до 58% клінічних ізоля-
тів) (Applebaum, 1992). Результати оглядо-
вого дослідження засвідчили суттєве зрос-
тання резистентності серед збудників ГБС 
4% у 1980-х роках, а у 1997 році він зріс до 
37% (Thornsberry et al., 1997) і продовжує 
зростати (Brook et al., 2004). 

Недавній аналіз даних in vitro наво-
дить на думку, що звичайні дози амоксици-
ліну можуть бути недостатніми для еради-
кації помірно або повністю резистентних S. 
pneumoniae (Aronovitz, 2000). Мало того, S. 
pneumoniae стає резистентним не тільки до 
пеніцилінів, але й до інших класів антимік-
робних ліків. (Doern et al., 2001). А бета-
лактамазна резистентність інших збудників 
зменшує важливість монотерапії амоксици-
ліном. У багатьох географічних зонах рези-
стентність S. pneumoniae до ТМП-СМ вища, 
ніж до пеніциліну. Резистентність H. influ-
enzae до ТМП-СМ останніми роками різко 
зросла (Thornsberry et al., 1999).  

Щонайменше третина ізолятів H. in-
fluenzae та більшість ізолятів M. catarrhalis 
продукують бета-лактамазу, зокрема у 
Франції в 2001 році 33,8% штамів продуку-
вали бета-лактамазу (Dabernat et al., 2004). 
До 1972 року H. influenzae був майже зав-
жди чутливий до ампіциліну. Тепер бета-
лактамазо-продукуючі штами, резистентні 
до ампіциліну, становлять 30-40% ізолятів 
(Low et al., 1997). Moraxella catarrhalis ко-
лись була однаково чутлива до всіх препа-
ратів, але тепер у більшості випадків резис-
тентна. Повідомляють про високий рівень 
резистентності M. catarrhalis (більше 75%) 
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внаслідок продукування бета-лактамази 
(Wallace et al., 1989). Також повідомляють 
про схожі високі рівні продукування бета-
лактамази в ізолятів M. catarrhalis (відпові-
дно 95,3% та 92,7%) (Doern et al., 1996). 
Останніми роками все більше з’являється 
доказів про провідну роль амоксицилі-
ну/клавуланату в якості препарату першого 
ряду для лікування гострого синуситу.  

 
Нема лікування бактеріального си-

нуситу без антибактеріальних ліків 
Хоча важко з’ясувати, який пацієнт з 

гострим синуситом повинен отримувати ан-
тимікробне лікування, усе ж антимікробні 
препарати вважають корисними для ліку-
вання гострого бактеріального синуситу 
(ГБС) або підозрі на нього (Gwaltney. 1996; 
Anon et al., 2004). В 1999 році виявлено всьо-
го 6 досліджень, які відповідають критеріям 

мета-аналізу, що вивчав переваги антибакте-
ріальних препаратів у лікуванні ГБС порів-
няно з лікуванням його без антибактеріаль-
них препаратів (Lau et al., 1999). Як показано 
на рисунку 1 антибактеріальні препарати 
суттєво більш ефективні, вони сприяють клі-
нічному одужанню на третину більше випа-
дків та зменшують невдачі лікування на по-
ловину при порівнянні з плацебо (Lau et al., 
1999). Відповідно до французьких експертів 
антимікробне лікування змінило лікування 
гострого гнійного верхньощелепного сину-
ситу, а покази до пункції верхньощелепної 
пазухи та її промивання нині стали дуже рід-
кісними (French Agency for Sanitary Safety of 
Health Products, 2001). Історичні дані до доа-
нтибіотикової ери також підтверджують, що 
антибактеріальне лікування зменшило внут-
рішньочерепні та внутрішньоорбітальні 
ускладнення гнійного синуситу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Мета-аналіз досліджень, які вивчали користь антимікробних препаратів або її відсутність 

при лікуванні гострого бактеріального синуситу (Lau et al., 1999). 

 
  
Хоча підтверджено користь від засто-

сування антибактеріальних препаратів, роз-
виток резистентності до кількох ключових 
патогенів призвів до розвитку нової конце-
пції лікування ГБС. Антимікробні препара-
ти, вже схвалені до лікування ГБС, можуть 
не мати фармакокінетичних / фармакодина-
мічних профілів, які забезпечують оптима-
льне знищення бактерій. Рекомендації до 

лікування ГБС розроблені кількома експер-
тними групами у цілому світі. Далі буде по-
дано короткий огляд цих рекомендацій з 
США, Франції та Німеччини. 

Американські рекомендації 
В 2000 році опубліковані рекоменда-

ції, які ретельно оглядають різні аспекти 
ГБС з наголосом на адекватному виборі ан-
тимікробного препарату в еру резистентно-
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сті (Sinus and Allergy Health Partnership, 
2000). Ці рекомендації були дещо перегля-
нуті в 2004 році з урахуванням змін резис-
тентності (Anon et al., 2004). 

Сучасні рекомендації лікування ГБС 
базуються на математичній моделі лікуван-
ня ГБС, яка передбачає бактеріологічну та 
клінічну ефективність антимікробних ліків 
відповідно до поширення патогенів, частоти 
спонтанного одужання без лікування, мік-
робіологічної активності in vitro з урахуван-
ням фармакокінетичних / фармакодинаміч-
них профілів (Poole, 2004). Відповідно до 

цієї моделі антимікробні ліки розмістили за 
порядком їх прогнозованої клінічної ефек-
тивності: 90-92% – амоксицилін/клавуланат 
у високих дозах, респіраторні фторхінолони 
та цефтріаксон; 83-88% – амоксицилін у ви-
соких дозах, цефподоксим, цефіксим, цефу-
роксиму аксетил, цефдинір та триметоп-
рим/сульфаметоксазол; 77-81% – доксицик-
лін, кліндаміцин, азитроміцин, кларитромі-
цин, еритроміцин, телітроміцин; 65-66% – 
цефаклор (рис. 2). Прогнозована частота 
спонтанного одужання серед пацієнтів з 
клінічним діагнозом ГБС становить 62%. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Ефективність антибіотиків, які застосовують для лікування гострого бактеріального синуси-

ту в дорослих (Anon et al., 2004) (ВД – високі дози, ТМП-СМК – триметоприм-сульфаметоксазол, * - рес-
піраторні фторхінолони, обмежити призначення при легших формах ГБС). 

 
 

 
В 2004 році у цих рекомендаціях 

з’явився поділ пацієнтів з ГБС на 2 основні 
категорії: 1) пацієнти з легким захворюван-
ням, які не отримували антибіотики за останні 
4-6 тижнів, та 2) пацієнти з легким захворю-
ванням, які отримували антибіотики за остан-
ні 4-6 тижнів, та пацієнти з помірним захво-
рюванням, незалежно від попереднього ліку-
вання антибіотиками (Anon et al., 2004). В ре-
комендаціях не дають визначення терміну 

«легкий» та «помірний», залишаючи визна-
чення важкості захворювання на клінічний 
розсуд практичного лікаря. Пацієнти, які не-
давно отримували антибіотики або які мають 
захворювання помірної важкості, імовірніше 
інфіковані резистентними мікроорганізмами; 
у таких пацієнтів також можливі віддалені 
негативні наслідки при невдачі лікування. 

Сучасні американські рекомендації 
для початкового лікування дорослих паціє-
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нтів з легким захворюванням, які не отри-
мували антибіотики за останні 4-6 тижнів, 
рекомендують надавати перевагу амокси-
цилін/клавуланату, цефуроксиму аксетилу. 
У пацієнтів з алергією на бета-лактами ре-
комендують триметоприм / сульфаметокса-
зол, доксициклін або макроліти / азаліди / 

кетоліди (табл.). Якщо немає полегшення 
через 72 години, то лікування слід поміняти 
на респіраторні фторхінолони, цефтріаксон 
(1-2 г/день протягом 5 днів) або комбіна-
ційну терапію (амоксицилін у високих дозах 
або кліндаміцин плюс цефіксим або рифам-
пін). 

 
 
Рекомендації щодо лікування дорослих пацієнтів з гострим бактеріальним риносинуситом  

(адаптовано з Anon et al., 2004) 

Легке захворюванняа 
Пацієнт не приймав антибіотиків за останні 4-6 тижнівб 

Амоксицилін/клавуланатв 
Амоксицилін 
Цефуроксиму аксетил 
Цефдинір 
Цефтріаксон 

Гіперчутливість до бета-лактамних антибіотиків в анамнезі 
ТМП-СМК 
Доксициклін 
Макроліди 
Респіраторний фторхінолонг 
Рифампін плюс кліндаміцин 

Захворювання легкої або помірної важкості 
Пацієнт приймав антибіотики за останні 4-6 тижнівб 

Амоксицилін/клавуланатв 

Респіраторний фторхінолонг 
Цефтріаксон 
Комбінаційна терапіяд 

Повторне обстеження пацієнтае 

Гіперчутливість до бета-лактамних антибіотиків в анамнезі 
Респіраторний фторхінолонг 
Рифампін плюс кліндаміцин 
Повторне обстеження пацієнтае 

 
Примітки: ТМП-СМК – триметоприм-сульфаметоксазол 
а Відмінність щодо важкості захворювання не вказує на наявність резистентності чи її відсутність, проте вказує 

відносний ступінь імовірності невдачі лікування та імовірність досягнення спонтанного одужання; 
б попереднє застосування антибіотиків за останні 4-6 тижнів є фактором ризику інфекції, спричиненої резисте-

нтними мікроорганізмами; 
в загальна добова доза амоксициліну та амоксицилінового компоненту амоксициліну/клавуланату може відріз-

нятися. Нижчі добові дози більш прийнятні для пацієнтів з легким захворюванням, які не мають факторів ризику ін-
фекціями резистентними мікроорганізмами (включаючи недавній прийом антибіотиків). Вищі добові дози можуть 
мати користь в регіонах з високою поширеністю пеніцилін-резистентного Streptococcus pneumoniae або медикаменто-
зно-резистентного S. pneumoniae, також для пацієнтів з захворюванням помірного ступеня, для пацієнтів, яким необ-
хідна більша активність проти Haemophilus influenzae, або в пацієнтів з факторами ризику інфекцій, спричинених ре-
зистентними мікробами. В таких групах пацієнтів найбільш імовірна невдача лікування або наявність резистентних 
збудників; 

г респіраторні фторхінолони включають гатифлоксацин, левофлоксацин та моксифлоксацин; рекомендовано 
обмежити їх призначення при легших формах ГБС; 

д на підставі спектру активності in vitro може бути адекватною комбінаційна терапія з доброю активністю про-
ти грампозитивної та грамнегативної мікрофлори. Схеми комбінаційного лікування можуть включати амоксицилін у 
високих дозах, кліндаміцин плюс цефіксим, амоксицилін у високих дозах або кліндаміцин плюс рифам пін; 

е повторне обстеження пацієнта необхідне, оскільки рекомендовані антибіотики для початкового лікування за-
безпечують досконалу активність проти провідних збудників гострого бактеріального риносинуситу, включаючи S. 
pneumoniae та H. influenzae. Можуть бути показаними додаткове збирання анамнезу, фізикальне обстеження, культу-
ральне мікробіологічне дослідження та/або комп’ютерна томографія. Також слід обміркувати наявність інших збуд-
ників, які трапляються рідше. 
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Дорослі з легким захворюванням, які 
отримували антибіотики за останні 4-6 тиж-
нів, або дорослі з захворюванням помірної 
важкості можна лікувати амоксицилін / кла-
вуланатом у високих дозах або респіратор-
ними фторхінолонами. Проте рекомендації 
застерігають, що надто широке застосуван-
ня респіраторних фторхінолонів може спри-
яти розвиткові резистентності різноманіт-
них мікроорганізмів до цього класу антибі-
отиків. 

Для лікування дітей рекомендують 
амоксицилін/клавуланат в якості препарату 
вибору. Сучасне велике американське до-
слідження з добре спланованим дизайном 
(Wald et al., 2009) показало високу ефектив-
ність амоксицилін/клавуланату для лікуван-
ня ГБС у дітей. 

Французькі рекомендації.  
Французькі рекомендації щодо ліку-

вання радять наступні препарати першого 
ряду для лікування дорослих пацієнтів з 
ГБС: амоксицилін/клавуланат, пероральні 
цефалоспорини другого покоління (цефуро-
ксиму аксетил), окремі цефалоспорини тре-
тього покоління (French Agency for Sanitary 
Safety of Health Products, 2001). Вони також 
рекомендують залишити фторхінолони, ак-
тивні проти S. pneumoniae, тільки для паціє-
нтів, у яких лікування першого ряду було 
неефективним. Французька агенція санітар-
ної безпеки медичних продуктів також вва-
жає, що амоксицилін та макроліди не слід 
більше рекомендувати в якості лікування 
першого ряду при ГБС. Згідно цих рекоме-
ндацій вважають доцільним 7-10-денний 
курс антимікробного лікування. 

Більш сучасні французькі рекоменда-
ції 2005 року (Klossek et al., 2005) радять в 
якості препаратів вибору амоксицилін / кла-
вуланат (курс 7-10 днів), цефуроксиму аксе-
тил (5 днів), цефподоксиму проксетил (5 
днів), телітроміцин (5 днів), прістінаміцин 
(4 днів), цефотіаму гескетил (5 днів). А в 

якості препарату другого ряду рекоменду-
ють респіраторні фторхінолони. Також 
французькі рекомендації 2005 року вказу-
ють, що тривалість курсу антибіотикотера-
пії повинна бути 10-14 днів (Klossek et al., 
2005), хоча є дослідження про короткий 
курс (5 лнів) для окремих антибіотиків (це-
фуроксиму аксетил, цефподоксиму проксе-
тил, котримоксазол, азитроміцин, присти-
наміцин, телітроміцин) (Guay, 2003). 

Згідно інших французьких рекомен-
дацій для лікування ГБС рекомендують 
тільки наступні антибіотики – амоксицилін / 
клавуланат, цефуроксиму аксетил, цефпо-
доксиму проксетил, цефотіаму гексетил, 
прістінаміцин, телітроміцин (AFSSAPS, 
2005). 

Німецькі рекомендації 
Німецькі рекомендації щодо лікуван-

ня синуситу радять амоксицилін в якості 
емпіричного лікування першого ряду 
(Deutsche Gesellschaft fur Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, 2008). В 
цих рекомендаціях перелічено багато альте-
рнативних препаратів, включаючи бета-
лактами з інгібіторами бета-лактамази, пе-
роральні цефалоспорини другого покоління, 
макроліди, кетоліди, ТМП-СМК, доксицик-
лін та кліндаміцин. У пацієнтів з важчим 
перебігом хвороби (наявність факторів ри-
зику) або при невдачі лікування першого 
ряду рекомендують амоксицилін / клавула-
нат, цефалоспорини другого-третього поко-
ління або респіраторні фторхінолони. 

Що обрати? 
В більшості світових рекомендацій з 

лікування ГБС амоксицилін/клавуланат є 
препаратом вибору як в дорослих, так і в 
дітей. Незважаючи на постійні зміни профі-
лів резистентності ключових збудників бак-
теріального синуситу, цей препарат утримує 
свою високу ефективність і тому його про-
довжують включати в провідні рекомендації 
як препарат першого ряду. 
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