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Гіпертонічні розчини хлориду натрію (ГРХН) згідно з діючим уніфікованим клінічним протоколом входить до переліку обов’язкових
муколітичніх препаратів, які отримують хворі на муковісцидоз (МВ)
[1]. Основний механізм його дії у хворих на МВ – осмотична активність розчину, яка виводить рідину на апікальну поверхню епітелію
дихальних шляхів і таким чином компенсує підвищену абсорбцію
натрію, хлоридів і води, яка виникає у відсутності нормальної функції
гена МВ CFTR [2]. Однак, приблизно у 30 % пацієнтів з МВ виникає
гіперреактивність бронхів на ГРХН [3]. Гіперреактивність бронхів у
хворих на МВ може різко ускладнювати перебіг бронхолегеневого
процесу, бути причиною поганого дотримання вимог лікування та
припинення інгаляційної терапії.
Мета – дослідження впливу гіперреактивності бронхів на ефективність інгаляційної терапії сольовими розчинами у дітей з МВ.
Методи. Обстежено 34 дитини з МВ віком від 6 до 18 років (середній вік – 13,0±4,4 років), які знаходились на лікуванні у міському
дитячому пульмонологічному центрі м. Дніпро. Дослідження включало три послідовні інгаляції тривалістю 2 хвилини кожна. Стерильний
0,9 % розчин NaCl використовували для першої інгаляції, 3 % розчин
NaCl для другої і 7 % розчин NaCl для третьої інгаляції. Спірометрія
проводилася до і після кожної інгаляції, а також були проаналізовані
клінічні зміни. Для статистичної обробки отриманих результатів використовувалася ліцензійна програма «Statistica 6.1» (серійний
номер – AGAR909E415822FA).
Результати дослідження
На момент обстеження до проведення інгаляцій переважна більшість хворих (75,0 %) скаржилася на вологий малопродуктивний кашель. Після інгаляцій ГРХН кашель став продуктивним у 50 % хворих
(р<0,05), при цьому достовірних клінічних відмінностей при використанні 3 % розчину NaCl та 7 % розчину NaCl не виявлено (р>0,05).
Вивчаючи переносимість інгаляцій ГРХН у пацієнтів були зареєстровані такі побічні явища, як першіння в горлі, утруднення дихання
та спастичний кашель. При аналізі побічних явищ інгаляційної терапії
ГРХН були виявлені статистично значущі відмінності (рис.). Так,
скарги на першіння в горлі та утруднене дихання виникли лише після
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інгаляцій 7 % розчину NaCl. Спастичний кашель спостерігався у 5,9 %
хворих після інгаляцій 0,9 % розчину NaCl, у 11,8 % хворих (p<0,05)
після інгаляцій 3 % розчину NaCl та у 23,5 % хворих після інгаляцій 7
% розчину NaCl (p<0,05). Аускультативні симптоми бронхоспазму
достовірно частіше реєструвалися після інгаляцій 7 % розчину NaCl,
ніж після 3 % розчину NaCl (35,3 % проти 5,9 %; p<0,001).

Рис. Частота побічних явищ при використанні розчинів хлориду
натрію різних концентрацій, %
Результати спірометричного дослідження показали, що після інгаляцій 0,9 % розчином NaCl та 3 % розчином NaCl достовірних відмінностей середніх показників функції зовнішнього дихання в порівнянні
з вихідними середніми даними не виявлено (p>0,05) (таб.). Інгаляції
7 % розчином NaCl супроводжувались тенденцією до зниження середніх показників бронхіальної прохідності порівняно з вихідними даними (з 86,1±4,7 % до 82,1±4,9 %, p<0,1).
Клінічно значиме зниження (більше 20 %) ОФВ1 спостерігалося у
5,8 % хворих після інгаляцій 3 % розчином NaCl та у 11,8 % хворих
після інгаляцій 7 % розчином NaCl. Встановлено, що зниження ОФВ1
нижче 20 % корелювало з клінічними симптомами бронхоспазму
(r=+0,39, p<0,05). Розвиток бронхоспазму у хворих на МВ різко
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ускладнює перебіг бронхолегеневого процесу – призводить до інтенсифікації інфекційного процесу і формування порочного кола: обструкція-інфекція-запалення з пошкодженням тканин легень. Клінічним проявом порочного кола є прогресуюче зниження функціональних показників дихання.
Таблиця
Показники функції зовнішнього дихання до та після інгаляцій
розчинів натрію хлориду у хворих на МВ
Показники

До
інгаляцій

ОФВ1, %
ФЖЕЛ, %
ОФВ1/ФЖЕЛ,%
ПСВ, %

86,1±4,7
93,8±4,1
84,6±6,2
80,2±6,8

Після інгаляцій
0,9 %
3 % розчин 7 % розчин
розчин NaCl
NaCl
NaCl
84,5±4,8
83,2±5,1
82,1±4,9*
92,6±4,5
92,0±4,7
91,4±4,8
84,3±6,2
83,3±6,4
83,0±6,4
77,9±7,1
73,7±7,5
75,5±7,4

Висновок. Таким чином ГРХН є сучасними і ефективними муколітичними лікарськими засобами. Призначення ГРХН дітям з МВ потребує проведення пробних інгаляцій під контролем спірометричного
дослідження на початку лікування для визначення індивідуальної
чутливості пацієнта та прогнозування позитивного терапевтичного
ефекту.
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