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Список скорочень:

БОС — бронхобструктивний синдром
АТС — Американська Торакальна Спільнота
ЄРТ — (ERS) — Європейське Респіраторне Товариство
EVW — (episodic viral wheezing) — епізодичний вірусний візинг
MTW — (multiple trigger wheeze) — мультитригерний візинг  
БАЛ — бронхоальвеолярний лаваж
ІГКС — інгаляційні кортикостероїди
РСВ — респіраторно�синцитіальний вірус 
ПЛР — полімеразна ланцюгова реакція
БА — бронхіальна астма
HRV — риновірус людини
ГРВІ — гостра респіраторно�вірусна інфекція
ІВДШ — інфекція верхніх дихальних шляхів
ПББ — персистуючий бактеріальний бронхіт
ЗББ — затяжний бактеріальний бронхіт (protracted bacterial bronchitis, PBB)
НДШ — нижні дихальні шляхи
ШДБД — швидкодіючі β2 бронходилятатори 
API — (Asthma Predictive Index) — прогностичний індекс астми
О2 — кисень
SpO2 — сатурація кисню
МКХ — міжнародна класифікація хвороб
ВІТР — відділення інтенсивної терапії/реанімації
в/м — внутрішньом'язова ін'єкція
п/ш — підшкірна ін'єкція
мг — міліграм
ЧД — частота дихання
ЧСС — частота серцевих скорочень
ГЕР — гастроезофагеальний рефлюкс

9. Bronchospasm (Child) (https://www.mountnittany.org/articles/healthsheets/34835) (копія з екрану 17.02.2019)
10. ERS Annual Congress Munich 6–10 September 2014 (https://www.ers�education.org/lrmedia/2014/pdf/244343.pdf)

( копія з екрану 18.02.2019)
11. Management of viral�induced wheezing in the preschool child (https://www.semanticscholar.org/paper/Management�

of�viral�induced�wheezing�in�the�child�Bryson/903cc95e05295c12f42e6d9f10ca2b70d0aa0a2e) (копія з екрану
19.02.19)

12. Assessing wheeze in pre�school children (https://bpac.org.nz/bpj/2013/november/wheeze.aspx) (копія з екрану
17.02.2019) 

13. Підхід до дитини із свистячими хрипами — за матеріалами UPTODATE

Діагноз: свистяче дихання — візинг 

Передмова робочої групи
На даний час в Україні діє наказ МОЗ України № 18 від 13.01.2005 р. «Про затвердження

Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія», згідно
з яким лікування гострого обструктивного бронхіту не відображає єдиної думки щодо диференціації
синдрому, тактики лікувальних заходів, тривалості лікування, а також конкретизації дозування
медикаментозної терапії. Станом на тепер тільки проведення бронхолітичної терапії, відображене
в Наказі, має достатню доказову базу.

У зв'язку з необхідністю більш широкого розкриття питання БОС у дітей та обмеженістю діючих
алгоритмів, виникла необхідність звернутися до світових джерел, систематизувати міжнародні дані
та більше заглибитися у поняття цього синдрому, його диференціацію та способи лікування. 
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Під час пошуку першоджерел робоча група стикнулася з тим, що в світі на даний момент існує
всього декілька офіційних настанов щодо БОС з акцентом на його основному клінічному прояві у
вигляді візингу (англ. — wheezing): «American thoracic society documents Official American Thora�
cic Society Clinical Practice Guidelines: Diagnostic Evaluation of Infants with Recurrent
or Persistent Wheezing»  та «ERS task forceDefinition, assessment and treatment of wheezing disor�
ders in preschool children: an evidence�based approach», які ґрунтуються на аналізі літературних
даних і певних дослідженнях щодо цього питання та не мають високоякісної доказової бази. Майже
щороку оновлюється гайдлайн з управління БА («GINA Report, Global Strategy for Aathma Mana�
gement and Prevention»). Досі є відкритим та обговорюється питання щодо критеріїв відокремлю�
вання БОС та БА і тактики терапії�контролю нападів при БОС. Наша робоча група систематизува�
ла міжнародні дані та оформила їх у локальну клінічну Настанову, метою якої було створення
локального клінічного Протоколу надання первинної та вторинної медичної допомоги. За основу
даної Настанови було взято «American thoracic society documents Official American Thoracic Soci�
ety Clinical Practice Guidelines: Diagnostic Evaluation of Infants with Recurrent or Persistent Whe�
ezing», «ERS task forceDefinition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool
children: an evidence�based approach», «Standard treatment guidelines Management of Manage�
ment of common Respiratory  Infections in Children in India July 2016». 

Вступ
Бронхообструктивний синдром — це збірний термін, який включає симптомокомплекс специ�

фічних клінічних проявів порушення бронхіальної прохідності, що має у своїй основі звуження
або оклюзію НДШ (див. Додаток 1).

Бронхіальна обструкція — це утруднення дихання з подовженим видихом і свистячими хрипа�
ми (візингом), нерідко чутними на відстані. 

Bronchospasm (Child) 
Коли дитина дихає, повітря потрапляє вниз по її трахеї і через бронхи в легені. Якщо бронхи

подразнені і запалені, вони можуть звузитись. Це відбувається, тому що м'язи навколо повітряних
проходів спазмуються, що ускладнює дихання. Цей стан називається бронхоспазмом.

Бронхоспазм ускладнює процес видихання. Це викликає хрипи (візинг) при видиху. Хрипи
при такому стані (візинг) — це свистячий звук, викликаний диханням через звужені дихальні
шляхи. Бронхоспазм також може викликати частий кашель без звуку хрипів. Дитина з бронхо�
спазмом може кашляти або дихати з візингом. Запалена ділянка продукує слиз. Слиз може
частково блокувати дихальні шляхи. М'язи грудної клітки можуть бути спазмованими.

The wheezing child: an algorithm (Stephen O.O, Peter Le Souёf) (стор. 361)
Візинг визначається як безперервний пронизливий «мелодійний звук» або «поліфонія», тому

що звуки походять з бронхів малого калібру під час видиху та резонують у різних ділянках з різ�
ною висотою через різний ступінь обструкції та різні розміри бронхів. Візинг є кінцевим резуль�
татом спазму НДШ і обмеження потоку видиху незалежно від основної причини.

Коментар робочої групи. Синдром бронхіальної обструкції (БОС) — це синдромальний діагноз,
як синдром він є гетерогенним і може бути проявом багатьох захворювань. БОС, за даними
опрацьованих джерел, найчастіше зустрічається у дітей дошкільного віку.  

Підхід до дитини з свистячими хрипами — За матеріалами UpToDate
Кашель є симптомом, що зазвичай супроводжує візинг. Характер асоційованого з візингом

кашлю (вологий або сухий) може допомогти у визначенні етіології захворювання. Вологий
кашель зазвичай виникає у результаті надлишкової продукції слизу — переважно через інфекцію
або запалення (наприклад, бронхоектази, муковісцидоз, первинна циліарна дискінезія, астма
і хронічна аспірація). На противагу цьому, ізольований бронхоспазм або механічні причини
звуження дихальних шляхів (наприклад: астма, трахеомаляція або здавлення дихальних шляхів,
чужорідне тіло, судинне кільце) зазвичай супроводжуються сухим кашлем. Проте завжди
є ймовірність того, що первинна причина вже ускладнилася вторинним процесом, що робить діаг�
ностику на основі характеру кашлю значно складнішою (наприклад, механічна обструкція може
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призвести до порушення кліренсу слизу, що призводить до інфекції дихальних шляхів і вологого
характеру кашлю). 

Візинг (свистяче дихання, сухі дистантні хрипи) — поширений симптом у дітей молодшого
віку з БОС. Діагностика та лікування цього стану — складне завдання, адже остаточний діагноз
встановлюється методом виключення. 

The wheezing child: an algorithm (Stephen O.O, Peter Le Souёf)
З огляду на складність опису візингу, іноді єдиним практичним способом отримати чітке уяв�

лення про нього є спроба відтворити такий звук для лікаря. Найпростішим методом є прохання до
батьків зробити відповідні аудіо� та відеозаписи, використовуючи смартфони. 

Точна причина візингу у дітей може бути незрозумілою, особливо у дітей дошкільного віку
(<6 років). Підхід, заснований на історії захворювання та реакції на лікування, часто допомагає
диференціювати діагнози.

Візинг — це поширений стан у дітей молодшого віку. Близько 20% пацієнтів хворіють у дитин�
стві та принаймні 40% дітей віком до 6 років мали щонайменше один епізод візингу. Діагности�
ка і лікування цього симптому є складним завданням через брак діагностичних прийомів
та різноманітність діагнозів. Медична література щодо цього питання малодоступна через те, що
синдром візингу має безліч визначень. Якщо йдеться про астму, до цього визначення відносять
вірус�індукований візинг, візинг у дітей дошкільного віку, епізодичний вірусний візинг та муль�
титригерний візинг. Такі визначення сформовані у спробі ідентифікувати фенотипові групи,
що може бути корисним для диференційного підходу до лікування. Проте у клінічній практиці
невелика кількість дітей підпадає під чітко визначену дефініцію; більшість з них мають спектр
симптомів різної важкості кожний.

Методологія
American thoracic society documents. Official American Thoracic Society Clinical Practice

Guidelines: Diagnostic Evaluation  of Infants with Recurrent or Persistent Wheezing
(стор. 356–358)

У більшості випадків епізоди візингу є м'якими та легко лікуються. Однак у деяких дітей роз�
вивається рецидивний або стійкий (персистуючий) візинг, який часто буває важким.

GINA Report, Global Strategy for Aathma Management and Prevention 2018 (стор. 100)
Персистуючим вважають такий візинг, що виникає у дитини віком до трьох років і не зникає

після віку шести років.

Management of viral�induced wheezing in the preschool child (стор.30)
Рецидивним вважають візинг, що повторюється не менше трьох разів на рік. 

American thoracic society documents. Official American Thoracic Society Clinical Practice
Guidelines: Diagnostic Evaluation  of Infants with Recurrent or Persistent Wheezing
(стор. 356–358)

Такі діти часто потрапляють до дитячого пульмонолога для подальшого ведення та лікуван�
ня. Існують діагностичні рекомендації для дітей старшого віку з астмою, проте немає подібних
настанов для дітей з візингом. Візинг у дітей є поширеною проблемою, але не існує клінічних
рекомендацій для оцінки дітей з періодичним чи стійким візингом, який не полегшується та не
стримується стандартною терапією. У 2009 р. при опитуванні педіатрів — членів Американської
Торакальної Спільноти (АТС) було з'ясовано, що візинг у дітей є одним з найактуальніших
питань, щодо якого лікарі бажали б мати настанову. Для вирішення цієї проблеми АТС скликав
Комітет педіатрів�пульмонологів з клінічним та дослідницьким досвідом, аби розробити засно�
вані на доказах (evidence�based) рекомендації з діагностики візингу у дітей. Комітет АТС
з розробки рекомендацій визначив клінічні питання, пов'язані з проблемами мінливості
та суперечливості у діагностиці хворих дітей. Члени комітету провели синтез заснованих
на проведених дослідженнях практичних доказів за допомогою підходу до класифікації, оцінки,
розробки та аналізу рекомендацій (GRADE). Синтез доказів був використаний з метою донести
формулювання та класифікацію рекомендацій.

ERS Annual Congress Munich 6–10 September 2014( стор. 5)
Симптоми візингу та задишки дуже часто зустрічаються у дітей дошкільного віку. Приблизно

одна дитина з трьох має принаймні один епізод візингу до досягнення віку трьох років. Батьки
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по�різному розуміють термін «візинг», але підтверджений лікарем візинг пов'язаний з обструкці�
єю НДШ. Навіть серед дітей з підтвердженим лікарем візингом існує значна клінічна неоднорід�
ність: діти значно відрізняються за ступенем важкості та частотою епізодів візингу, а також за
іншими клінічними характеристиками. Через цю гетерогенність і незважаючи на поширеність
візингу є відносно мало доказових даних щодо патофізіології та лікування візингу у дошкільнят. 

Багато дітей дошкільного віку з візингом звільняються від цього симптому у віці від
3 до 8 років. Це відрізняє дошкільний візинг від більш стійкої астми у віці старшого дитинства
і підлітковому віці, а також ілюструє неоднорідність візингу у цій віковій групі. Однак донедавна
у Міжнародних рекомендаціях з ведення астми не було окремих рекомендацій для дітей дошкіль�
ного віку. У 2008 р. робоча група Європейського Респіраторного Товариства (ЄРТ) опублікувала
звіт щодо класифікації, діагностики та ведення дошкільного візингу, заснований на систематич�
ній оцінці наявної на той час літератури. Одним з основних висновків робочої групи було
те, що «докази, на яких ґрунтуються рекомендації, є обмеженими» і що «поточні рекомендації
найімовірніше зміняться, коли буде більше доступних доказів».

Класифікація
У 2008 році робоча група ЄРТ рекомендувала розрізняти епізодичий вірусний візинг (EVW,

episodic viral wheezing) — візинг тільки під час або після вірусної інфекції та мультитригерний
візинг (MTW, multiple trigger wheezing) — візинг у відповідь не тільки на вірусні інфекції, але і на
інші провокуючі чинники (тригери), і запропонувала диференційований підхід для стримуючої
терапії: монтелукаст як перший вибір лікування для EVW та інгаляційні кортикостероїди (ІГКС)
для MTW. 

ERS task force. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool chil�
dren: an evidence�based approach (стр.1098–1099)

Епізодичний (вірусний) візинг 
Епізодичний (вірусний) лізинг визначається як візинг у дискретному вигляді, коли дитина добре

себе почуває між епізодами візингу. Хоча цей фенотип зустрічається не тільки у дошкільній віко�
вій групі, видається, що він є найбільш поширеним у дітей дошкільного віку. 

Як правило, цей фенотип пов'язаний з клінічними ознаками вірусної інфекції дихальних
шляхів, хоча в клінічній практиці мікробіологічні діагностичні дослідження виконуються рідко.
Найбільш поширеними його збудниками є риновірус, респіраторно�синцитіальний вірус (РСВ),
коронавірус, метапневмовірус людини, вірус парагрипу та аденовірус. Повторні епізоди, як пра�
вило, відбуваються сезонно. 

Епізодичний (вірусний) візинг найчастіше зменшується з плином часу, зникаючи до 6�річного
віку, але може продовжуватися як епізодичний візинг у шкільному віці, змінитися на мультитри�
герний візинг або зникнути в старшому віці.

Preschool wheezing phenotypes. Andrew Bush,1–3 Prasad Nagakumar (стор 96)
EVW: Інвазивні дослідження, включаючи бронхоальвеолярний лаваж (БАЛ) та ендобронхіаль�

ну біопсію, показали відсутність доказів еозинофільного запалення дихальних шляхів. Фенотип
EVW являє собою незапальну (або, принаймні, не еозинофільну), можливо, фіксовану, обструк�
цію повітряного потоку з перемінною обструкцією, яка може бути спричиненою бронхоспазмом,
але також може наставати через набряк дихальних шляхів або наявність слизу. Гострими триге'
рами є вірусна та імовірна бактеріальна інфекція.

GINA Report, Global Strategy for Aathma Management and Prevention 2018 (стор. 100)
Свистячі хрипи у віковій групі 0–5 років є вкрай гетерогенною патологією, а їх наявність не

завжди свідчить про наявність бронхіальної астми (БА). Свистячі хрипи у багатьох малюків
можуть спостерігатися при вірусних інфекціях. 

Підхід до дитини з свистячими хрипами — За матеріалами UpToDate (стор. 15)
Віруси сімейства Paramyxoviridae (наприклад, РСВ та вірус парагрипу) і сімейства Picornaviri'

dae (наприклад, людські риновіруси) є частими провокаторами візингу у дітей раннього віку.
Metapneumovirus — ще один член сім'ї Paramyxoviridae, — нещодавно був також визнаний людсь�
ким патогеном, здатним призводити до інфекцій верхніх та нижніх дихальних шляхів, що супро�
воджуються візингом. Таким чином, вірусні дослідження можуть бути корисними в підтверджен�
ні етіології візингу у дітей раннього віку із симптомами, що вказують на бронхіт.
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The wheezing child: an algorithm (Stephen Oo, Peter Le Souёf) (стор. 361)
Питання взаємозв'язку вірусних інфекцій та візингу вирішується протягом останніх 10 років.

З появою чутливих методів — полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) — віруси можуть бути вияв�
лені у 80–90% дітей із загостренням БА. Дві третини таких випадків викликані риновірусом
(HRV) — вірусом, який зазвичай визначають як причину застуди. Поміж загостреннями БА знач�
но зменшується рівень виявлення вірусів (12–41%), риновірусу зокрема (12–28%), що свідчить
про кореляцію між вірусами/риновірусом та загостренням БА. Загалом значна частка ГРВІ
у дітей (15–48,5%) припадає на риновірус, проте виявлення риновірусу все ж таки вище при за�
гостреннях БА. 

У дослідженні Tucson Children's Respiratory Study було встановлено, що більшість дітей, які
мали візинг у молодшому віці, вже не мали цієї симптоматики у віці шести років. Починаючи
з цього віку, лише одна дитина з 5�ти «переростає» ці симптоми до досягнення 19�річного віку.
Діти, які їх «не переросли», як правило, мали алергію на шерсть тварин, більш виразну клінічну
картину та більш стійкі симптоми. Питання, чи слід вважати астматиками дітей з тимчасовим
(епізодичним) візингом при вірусних захворюваннях, ще досі обговорюється, і розділення цих двох
груп не завжди є чітким. У зв'язку з цим складно визначити, коли свистячі хрипи при респіраторній
інфекції дійсно є початковим або рецидивним клінічним проявом БА дитячого віку.

Хоча вірусна інфекція дихальних шляхів є найпоширенішим тригерним чинником візингу
у дітей дошкільного віку, деякі діти також мають візинг у відповідь на інші тригери.

Мультитригерний лізинг
Preschool wheezing phenotypes. Andrew Bush,1–3 Prasad Nagakumar (стор 96)
Фенотип MTW — це еозинофільне запалення, частіше з фіксованою обструкцією повітряного

потоку, яка може бути і змінною, спричиненою стенозом бронхів, але також вірогідно є компонен�
тою набряку дихальних шляхів і слизу, при гострих вірусних та, ймовірно, бактеріальних тригерах.

MTW: За припущенням, отриманим з інвазивних досліджень, такі діти мають класичне еозино'
фільне запалення, і їх слід лікувати так само, як і дітей шкільного віку.

ERS task force. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool chil�
dren: an evidence�based approach (стор. 1099)

Систематичних досліджень інших тригерів не вистачає. Підручник, написаний двома експерта�
ми в цій галузі, свідчить про негативний вплив тютюнового диму та алергенів, які є важливими
тригерами; деякі діти також можуть мати візинг у відповідь на туман, плач/крик, сміх або фізич'
ні вправи. Хоча багато хто вважає, що мультитригерний візинг у дітей дошкільного віку відобра�
жає хронічне алергічне запалення дихальних шляхів (отже, можуть бути класифіковані як астма),
але є мало доказів на підтвердження. 

Preschool wheezing phenotypes. Andrew Bush,1–3 Prasad Nagakumar (стор. 93, 95–96)
Між двома фенотипами візингу є об'єктивні відмінності: при MTW, у порівнянні з EVW, наяв�

на гірша непрохідність повітряного потоку і змішування газу, а також є свідчення еозинофільно�
го запалення дихальних шляхів. Є свідчення фіксованої обструкції повітряного потоку, а також

Особливості Епізодичний вірусний візинг Мультитригерний візинг

Визначення Візинг впродовж дискретних періодів часу, часто
у зв'язку з клінічними ознаками вірусної інфекції

Візинг, що демонструє дискретні загострен�
ня, але також симптоми між епізодами

Тригери Вірусна інфекція
Вірусна інфекція, тютюновий дим,
експозиція до алергенів або туману,
крик/плач, фізичні вправи

Продовження лікування з ІГКС Допомагає мало або не дає жодної користі Значно зменшує кількість
днів із симптомами

Лікування монтелукастом Дає помірну користь Помірно скорочує загострення

Довгостроковий результат

З часом вгамовується (до віку 6 років), може
продовжитися як епізодичний вірусний візинг
у шкільному віці, може перетворитися в
мультитригерний візинг

Може продовжитися як астма
у дорослому віці

Таблиця 1 
Класифікація фенотипів візингу 

(Algorithms in PEDIATRICS by Anand S Vasudev, Nitin K Shah. 2017.

«Recurrent Wheezing in Infants and Preschool children»)
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бронхіальної гіперреактивності при цих фенотипах візингу у дітей дошкільного віку, хоча в дослі�
дженнях часто не розрізняють EVW та MTW. Дійсно, ці фенотипи не є фіксованими і можуть змі�
нюватися з часом, але в цьому випадку підхід до лікування змінюється, що є стандартним у педіат�
рії, оскільки дитина розвивається. Також справедливо, що дитина може мати інтервальні симпто�
ми, на які родина досі не звертала уваги і які виявляють лише під час лікування дитини. Незва�
жаючи на це, вказані категорії є корисними для спрямування лікування, причому в майбутньому
можуть знадобитися регулярні огляди та зміни лікування.

Classification and pharmacological treatment of preschool wheezing: changes since 2008 (стор. 1173)
Розрізнення EVW та MTW стало широко прийнятим при наданні пацієнтам медичної допомо�

ги. Проте при цьому були висловлені побоювання щодо обґрунтованості та корисності такої фено�
типової класифікації. По�перше, при розрізненні EVW та MTW не враховується важкість чи
частота епізодів. Однак у клінічній практиці ці характеристики відіграють важливу роль при ви�
значенні того, кому з дітей, що страждають на візинг, призначати щоденну стримуючу терапію,
хоча є небагато доказів того, що будь�яка стримуюча терапія впливає на частоту або важкість
візингу при вірусних застудах у дітей дошкільного віку. По�друге, стверджувалося, що відмінність
між EVW та MTW є більше ознакою важкості хвороби, ніж різних клінічних фенотипів.

Робоча група ЄРТ погодилася з тим, що часова картина візингу в дошкільному віці (EVW або
MTW) є відносно слабким прогностичним фактором для віддаленого результату (скороминущо�
го або стійкого візингу). Частота та ступінь важкості епізодів візингу є сильнішими предиктора�
ми для віддаленого результату. 

Анамнез
ERS task force. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool chil�

dren: an evidence�based approach (стор. 1099)
Метою вивчення анамнезу і фізикальних даних є підтвердження такого порушення, як візинг у

дитини дошкільного віку, встановлення характеру симптомів, важкості стану та будь�яких наявних
тригерних чинників, а також пошук ознак, які можуть вказувати на інший діагноз або пов'язаний стан.

Assessing wheeze in pre�school children (стор. 11)
Анамнез є найважливішим аспектом оцінки хрипів у маленької дитини. Важливо описати

візинг батькам/опікунам дитини і перевірити, чи це відповідає їхньому опису симптомів. Біль�
шість людей використовують слово «візинг» для опису широкого спектра чутних звуків дихання,
однак його клінічне визначення є конкретним — це пронизливий, мелодійний або свистячий звук,
що виходить з грудної клітки.

Слід запитати про: 
• характер та тривалість візингу, його постійну або періодичну наявність;
• наявність інших респіраторних симптомів;
• чинники загострень та тригери; 
• попередні епізоди; 
• куріння у приміщенні; 
• чи була у дитини будь�коли екзема або інші симптоми чи ознаки атопії; 
• чи існує сімейний анамнез атопії.

Algorithms in PEDIATRICS by Anand S Vasudev, Nitin K Shah. 2017. «Recurrent Wheezing in
Infants and Preschool children» (стор. 312–316)

Потрібно зібрати детальний анамнез, включаючи вік початку першого епізоду, частоту епізо�
дів, важкість епізодів, які потребують візиту в клініку, а також виклику невідкладної допомоги;
зв'язок з вірусною ІВДШ; характер застосовуваних ліків, включаючи реакцію на лікування.
Також слід звернути увагу на сезонність і на тенденцію до важкості. Було б надзвичайно важливо
з'ясувати подробиці щодо симптомів протягом інтервального періоду (кашель, свистяче дихання
тощо), чи пов'язані симптоми з активністю або будь�якою аеросенсибілізацією. Необхідно уточ�
нити симптоми утруднення при годуванні: наявність задухи і регургітації їжі. Необхідно уточни�
ти анамнез наявності алергічного риніту і кон'юнктивіту; діти можуть мати тип «аденоїдного
обличчя» — обстеження з боку ЛОР�органів також є важливим при фізичному огляді. Обстежен�
ня має зосередитись на формі та типі візингу (монофонічні чи поліфонічні свистячі хрипи). Наяв�
ність монофонічного візингу означала б ураження або стиснення дихальних шляхів. Якщо він є
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стійким, слід досліджувати далі, використовуючи ендоскопічні методи обстеження бронхів.
Обстеження повинно також охоплювати серцево�судинну та нервову системи. Також був би
корисним сімейний анамнез щодо наявності візингу, включаючи бабусь і дідусів. Необхідні всі
подробиці щодо попереднього лікування.

Діагностика  
Assessing wheeze in pre�school children (стор. 11–12)
Фізичний огляд перш за все призначений для визначення потенційно серйозних причин хри�

пів. В ідеалі дитячі хрипи слід оцінювати під час огляду, щоб підтвердити, що вони відповідають
клінічному визначенню візингу, але це не завжди можливо.

Огляд повинен включати загальну оцінку дитини, у тому числі оцінку частоти дихання, часто'
ти серцевих скорочень, температури та насичення киснем (якщо доступна пульсоксиметрія).
Під час огляду дитини з гострим візингом слід оцінити, чи наявна супутня ІВДШ, наприклад,
середній отит або фарингіт. Спостерігайте грудну клітку дитини під час дихання, щоб оцінити
ознаки її надмірного розширення і дихальної недостатності, наприклад втягнення міжреберних
проміжків та використання допоміжних м'язів при диханні. Виконайте аускультацію грудної кліт�
ки дитини та зверніть увагу на будь�які хрипи або крепітацію і наявність фокусних звуків.

Лабораторні та дихальні тести, як правило, не використовуються для оцінки візингу у дітей до'
шкільного віку. Подальші обстеження, такі як рентген грудної клітки, як правило, призначають
дітям, у яких симптоми присутні з моменту народження, або дітям з надзвичайно сильним візингом,
що не реагує на пробне лікування або супроводжується незвичайними клінічними ознаками. Пік'флуо'
метрія, спірометрія та інші оцінки функції легень зазвичай не використовують у дітей віком до п'яти
років, оскільки неможливо забезпечити надійність і узгодженість результатів між тестами.

American thoracic society documents. Official American Thoracic Society Clinical Practice Gui�
delines: Diagnostic Evaluation  of Infants with Recurrent or Persistent Wheezing (стор. 357)

Візинг у дітей переддошкільного віку є поширеною проблемою. У дослідженні Tucson Children's
Respiratory Study, в якому брали участь здорові діти переддошкільного віку, у 34% дітей був хоча
б один епізод візингу до досягнення 3�річного віку. У деяких дітей це є раннім проявом БА, тоді як
в інших дітей причиною візингу може бути звуження дихальних шляхів або вроджені імунні реак�
ції. У більшості дітей ці епізоди є легкими, поодинокими та добре піддаються лікуванню. Проте
у деяких дітей може розвинутися важкий рецидивний або стійкий візинг. На даний час опубліко�
вані рекомендації з діагностики та лікування БА у дітей старшого віку, але не існує рекомендацій
щодо використання більш спеціалізованих методів обстеження, таких як фібробронхоскопія,
при діагностиці стійкого візингу у дітей до 24 місяців. Визнаючи необхідність клінічних реко�
мендацій щодо діагностики візингу, АТС створила Комітет педіатрів для розробки доказових реко�
мендацій.

Прийняте в розробленій Комітетом АТС настанові визначення дитячого візингу передбачає,
що у дітей молодше 24 місяців спостерігаються персистуючі або рецидивні епізоди цього аускуль�
тативного феномена.

Експерти дійшли спільної думки, що в тих випадках, коли, незважаючи на стандартне лікуван�
ня бронходилятаторами, інгаляційними кортикостероїдами або системними кортикостероїдами,
у дітей зберігаються симптоми візингу, доцільно розглянути проведення ряду діагностичних
тестів. Зокрема вони рекомендують проводити фібробронхоскопію гнучким бронхоскопом
з метою огляду дихальних шляхів, оскільки, згідно з літературними даними, приблизно третина
дітей із візингом мають анатомічні аномалії, які можливо хірургічно виправити. Також члени
Комітету АТС рекомендують використовувати у цих пацієнтів бронхоальвеолярний лаваж (БАЛ)
для підтвердження або виключення бактеріальної інфекції НДШ. Незважаючи на те, що це інва�
зивна процедура, яка вимагає седації пацієнта, на думку Комітету, користь даного заходу переви�
щує можливі ризики. 

American thoracic society documents. Official American Thoracic Society Clinical Practice Gui�
delines: Diagnostic Evaluation  of Infants with Recurrent or Persistent Wheezing (стор. 359)

Загалом, дані свідчать про те, що анатомічна аномалія, яка спричиняє візинг, може бути
ідентифікована при обстеженні дихальних шляхів приблизно у 33% пацієнтів з респіраторними
симптомами, а згідно з клінічним досвідом членів комітету стан понад 90% таких пацієнтів
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покращиться, адже він або мине самостійно, або операція допоможе виправити аномалію. Таким
чином, близько 30% пацієнтів вірогідно отримають користь від обстеження: або через проведене
хірургічне втручання, або через виключення непотрібних тестувань та лікування доброякісних
станів, схильних до самостійного регресу. Лікуванню дітей, яких вважають хворими на супутню
БА, може також сприяти виявлення маляції (розм'якшення) дихальних шляхів, оскільки
бета�агоністи можуть несприятливо впливати на динаміку дихання у таких дітей.

Рекомендація 1. Для дітей зі стійким візингом, які не реагують на лікування бронходилятаторами,
ІГКС або системними кортикостероїдами, пропонується проводити обстеження дихальних
шляхів за допомогою гнучкої волоконно�оптичної бронхоскопії (умовна рекомендація, дуже
низька якість доказів).

American thoracic society documents. Official American Thoracic Society Clinical Practice
Guidelines: Diagnostic Evaluation  of Infants with Recurrent or Persistent Wheezing (стор. 360)

Бронхоскопія з дослідженням дихальних шляхів, яка визначає анатомічну причину візингу,
надає кілька потенційних переваг. Виявлення трахеомаляції, бронхомаляції або трахеобронхо�
маляції зазвичай вимагає консервативного лікування, яке має високий рівень успіху та інші
переваги, у тому числі зменшення навантаження, вартості та потенційної шкоди від подальшого
діагностичного пошуку; можливе скорочення терміну використання неефективних препаратів
(бронходилятаторів або системних кортикостероїдів) та частоти візитів до лікаря; до переваг
відноситься також батьківська заспокоєність завдяки великій імовірності, що такий стан спонтан�
но виправиться. Виявлення судинних патологій та компресії дихальних шляхів судиною вимагає
хірургічного лікування з рівнем успіху 88–100%.

Рекомендація 2. Для дітей зі стійким візингом, які не реагують на лікування бронходилятато�
рами, інгаляційними кортикостероїдами або системними кортикостероїдами, пропонується про�
водити БАЛ (умовна рекомендація, дуже низька якість доказів). 

American thoracic society documents. Official American Thoracic Society Clinical Practice
Guidelines: Diagnostic Evaluation  of Infants with Recurrent or Persistent Wheezing
(стор. 360–362)

Для підтвердження або виключення бактеріальної інфекції НДШ як причини рецидивного чи
стійкого візингу, є три варіанти: 1) можна проводити БАЛ, а потім лікувати пацієнтів з підтвер�
дженою бактеріальною інфекцією антибіотиками; 2) можна емпірично лікувати всіх пацієнтів
емпіричними антибіотиками; 3) можна нічого не робити. Комітет АТС вирішив, що баланс
користі порівняно з навантаженням та ризиками є більшим у першому варіанті (тобто у 20–30%
дітей стан покращується після лікування виявленої при БАЛ інфекції), ніж в другому варіанті
(тобто рівень вилікування такий самий, але 40–60% пацієнтів отримують непотрібні антибіотики
з відповідними ризиками гарячки, висипу, анафілаксії, розвитку резистентності та зміни мікро�
біома кишечнику) або в третьому варіанті (рівень вилікування від інфекційного захворювання
становить лише від 6,4% до 9,6%). Комітет визнав, що очікувані показники одужання при інфек�
ції НДШ вірогідно перевищують оцінку показників усунення візингу, оскільки деякі діти з бакте�
ріальною інфекцією НДШ мають додаткові або альтернативні причини візингу; проте комітет все
ж вважає, що ризик БАЛ є досить малим, а його переваги, ймовірно, перевершують навантаження
та шкоду.

Сила рекомендації щодо БАЛ є умовною, оскільки дуже низька довіра комітету до очікуваного
ефекту БАЛ унеможливлює впевненість, що переваги БАЛ перевершують ризики та наванта�
ження у більшості пацієнтів. Більше того, БАЛ вимагає проведення бронхоскопії — інвазивної
процедури, яка потребує седації — і не зрозуміло, чи хотіла б більшість родин, щоб їхній дитині
виконали бронхоскопію, незважаючи на персистуючий візинг. 

American thoracic society documents. Official American Thoracic Society Clinical Practice Gui�
delines: Diagnostic Evaluation  of Infants with Recurrent or Persistent Wheezing( стор. 364)

Рекомендація 3.
A. Пропонується НЕ використовувати емпіричну елімінаційну дієту для пацієнтів без екземи

та зі стійким візингом (умовна рекомендація, дуже низька якість доказів).
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B. Рекомендується проведення досліджень для вивчення питання, чи покращує дотримання
емпіричної елімінаційної дієти (виключення алергічного компоненту в індивідуальному порядку)
клінічні результати в групі IgE�позитивних пацієнтів з харчовою алергією.

Комітет АТС вирішив включити питання щодо елімінаційної дієти та алергічних тестів через
те, що, згідно з колективним досвідом членів комітету, батьки дітей з візингом часто піднімають
цю тему. Рішення Комітету АТС з розробки рекомендацій ґрунтувались на впливі емпіричної
елімінаційної дієти на частоту візингу, оскільки не було повідомлено про інші заздалегідь визна�
чені результати. Відсутність корисних ефектів від емпіричної елімінаційної дієти в жодному
дослідженні разом із визнанням комітетом того, що емпірична елімінаційна дієта може бути обтяж�
ливою, дозволили комітету запропонувати не використовувати таку дієту у дітей без екземи, які
мають стійкий візинг, що не реагує на стандартну терапію. Сила рекомендації обумовлена тим,
що дуже низька якість доказів перешкодила Комітету бути впевненим у своїх рішеннях. Іншими
словами, хоча Комітет і вважає, що немає жодних доказів того, що у більшості пацієнтів бажані
наслідки від такої дієти перевершать небажані наслідки, Комітет визнає, що можуть існувати
клінічні обставини, за яких може бути доречною спроба емпіричної елімінаційної дієти для мен�
шості пацієнтів, у яких за клінічною картиною та анамнезом респіраторні симптоми сильно коре�
люють з компонентами дієти або у яких респіраторні симптоми виявляють в подвійному сліпому
плацебо�контрольованому дослідженні харчування. 

American thoracic society documents. Official American Thoracic Society Clinical Practice Guide�
lines: Diagnostic Evaluation  of Infants with Recurrent or Persistent Wheezing( стор. 367, 364, 370)

Рекомендація 4. Для дітей зі стійким візингом, який не поліпшується при лікуванні бронходи�
лататорами, ІГКС чи системними кортикостероїдами, рекомендується проведення 24�годинного
моніторингу рН стравоходу для виключення гастроезофагеального рефлюксу (ГЕР) (умовна
рекомендація, дуже низька якість доказів). 

Загалом дані свідчать, що ГЕР виявляють у 67–100% дітей до 3�х років зі стійким візингом,
а при його виявленні у більш ніж 83% пацієнтів (більшість оцінок знаходиться в діапазоні
90–100%) стан поліпшується після консервативного або хірургічного лікування. Проте дані свід�
чать про дуже низьку достовірність очікуваних ефектів. Це стосується нечіткого визначення
популяції: більшість досліджень включали дітей старшого віку з усім спектром респіраторних за�
хворювань на додачу до візингу (наприклад, рецидивною пневмонією, апное, стридором та каш�
лем) і не оцінювали підгрупу дітей до 24 місяців. 

Практикуючим лікарям рекомендується віддавати перевагу 24�годинному моніторингу pH
в стравоході замість рентгенографії шлунка і стравоходу або сцинтиграфії шлунково�кишкового
тракту, оскільки цей тест менш інвазивний, не пов'язаний з променевим навантаженням і вимагає
менших витрат часу. Також в число рекомендованих досліджень входить відеорентгеноскопія
акту ковтання, що в першу чергу пов'язано з тим, що при виявленні порушення функції ковтання
план лікування буде включати зміну годування, а цей захід може знизити частоту аспірації
(яка використовується як сурогатний результат для стійкого візингу) приблизно на 90%.

Крім цього, автори рекомендацій також вказують на необхідність додаткових досліджень для
оцінки того, чи має будь�які переваги такий метод обстеження функції зовнішнього дихання
у немовлят, як техніка високооб'ємного швидкого торако�абдомінального стиснення, порівняно
зі звичайним клінічним оглядом дітей зі стійкими свистячими хрипами.

Обмеження та подальші рекомендації
American thoracic society documents. Official American Thoracic Society Clinical Practice Gui�

delines: Diagnostic Evaluation  of Infants with Recurrent or Persistent Wheezing (стор. 370)
Загальною темою розробки рекомендацій стала вражаюча недостатність даних стосовно візин�

гу у дітей вказаного віку. Незважаючи на поширеність цієї клінічної проблеми, робоча група Комі�
тету АТС не змогла знайти жодних великих клінічних досліджень, які б використовували узго�
джені визначення та результати. Більшість усіх згаданих досліджень складали серії випадків,
що відповідають найнижчій оцінці якості доказів за шкалою GRADE. З огляду на частоту виник�
нення візингу, існує нагальна потреба в більш ретельних дослідженнях у цій галузі. Хоча і вико�
ристовувалась методика GRADE, робоча група АТС нечасто виявляла важливі для пацієнта
результати, які достовірно могли бути пов'язаними з виконанням різноманітних діагностичних
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тестів. Як наслідок, робоча група АТС робила припущення, що засновані на позитивних даних
того чи іншого тесту стратегії лікування забезпечуватимуть пацієнту терапевтичну користь, але
це припущення та обмеженість доказів знизили спроможність надавати вагомі сильні рекоменда�
ції. Безсумнівною потребою для майбутніх досліджень є визначення того, чи насправді впрова�
дження таких тестів призводить до лікування пацієнта, яке покращує важливі для нього резуль�
тати. Мірилами результатів мають бути як клінічна відповідь, так і преференції батьків, особливо
при виборі між діагностичним тестуванням та емпіричним лікуванням. Однак дизайн досліджень
ускладнюється тим, що значна частка дітей зі стійкими хрипами, нечутливими до стандартної
терапії, мають анатомічні аномалії, які можуть не відповідати на жодне медичне лікування.
Планове включення бронхоскопії в клінічні дослідження могло б сприяти вирішенню цієї пробле�
ми, але, ймовірно, це буде достатньо проблематично через відносно високу вартість та ризики,
пов'язані з цією процедурою. Це підкреслює той факт, що багато сучасних тестів передбачають
значні витрати та/або ризики, які обмежують їхнє широке використання. Подальші дослідження
повинні вирішити, чи можна для виявлення анатомічних аномалій використовувати менш інва�
зивні тести, радіологічні дослідження замість бронхоскопії або аналіз видихуваного повітря
для виявлення маркерів інфекції дихальних шляхів чи рефлюксу. Порівняльні дослідження ефек�
тивності та розробка клінічних маршрутів також допоможуть лікарям краще оцінювати дітей
зі стійкими хрипами. 

Таким чином, у цьому документі наводяться рекомендації, що сприяють досягненню двох
цілей, які становлять інтерес для фахівців. По�перше, вони допоможуть педіатру або пульмоноло�
гу у веденні дітей із періодичним або стійким візингом, що є нечутливими до традиційних мето�
дів лікування. По друге, вони допоможуть ідентифікувати дослідження, необхідні для поліпшен�
ня діагностики та лікування цієї вразливої групи населення.

Диференційна діагностика
За нозологією:
Preschool wheezing phenotypes. Andrew Bush,1–3 Prasad Nagakumar (стор 96)
Візинг після бронхіоліту. Немовлята, які потрапляють у лікарню з бронхіолітом, викликаним

РСВ, найвірогідніше можуть мати тривалий кашель і згодом візинг. При цьому у них можуть
бути епізоди перемінної обструкції повітряного потоку через будь�який або всі механізми: брон�
хоспазм, набряк дихальних шляхів і слиз, спричинений вірусною і, можливо, бактеріальною
інфекцією.  

Персистуючий бактеріальний бронхіт (ПББ) переважно є хворобою дітей дошкільного віку
і характеризується нейтрофільним запаленням дихальних шляхів та хронічною інфекцією, спри�
чиненою такими організмами, як Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis та Haemophilus
influenzae. Це діагноз виключення; слід враховувати більш серйозні стани, такі як бронхоектазія
та аспіраційні синдроми. Його патофізіологічна основа невідома, але, за припущенням, відобра�
жає місцевий дефект у захисті слизової оболонки, оскільки відсутня системна інфекція. Незалеж�
но від патофізіології, ПББ — це нейтрофільне запалення та обструкція повітряного потоку через
слиз.

GINA Report, Global Strategy for Aathma Management and Prevention 2018 (стор. 102)
Візинг як симптом клінічного діагнозу БА. Дітям у віці 5 років і молодше складно з упевне�

ністю встановити діагноз БА, оскільки епізодичні симптоми з боку органів дихання, такі як візинг
і кашель, є поширеними також у дітей без БА, особливо у віці 0–2 років. Крім того, у цій віковій
групі неможлива рутинна оцінка обмеження повітряного потоку. 

У маленьких дітей діагностика БА ґрунтується здебільшого на картині симптомів у поєднанні
з ретельною клінічною оцінкою сімейного анамнезу і результатів фізикального обстеження. Алер�
гічні захворювання в сімейному анамнезі або наявність атопії чи сенсибілізації до алергенів
є додатковими прогностичними факторами, оскільки рання сенсибілізація до алергенів підвищує
ймовірність того, що у дитини зі свистячими хрипами розвинеться стійка БА. У табл. 2 наведена
характеристики симптомів, що дозволяють запідозрити БА у дітей віком п’яти років і молодше,
які мають викликаний вірусом кашель, свистячі хрипи або утруднене дихання.

Характер розвитку візингу може бути різним, але візинг, який виникає повторно, під час сну
або на тлі таких провокуючих чинників, як фізична активність, сміх або плач, відповідають діаг�
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нозу БА. Кашель, обумовлений БА, є непродуктивним, рецидивним та/або стійким і зазвичай
супроводжується епізодами візингу й утрудненням дихання. Кашель у нічний час (коли дитина
спить) або кашель, який спостерігається при фізичних вправах, сміху або плачу, за відсутності
явної респіраторної інфекції, підтверджує діагноз БА. Батьки дитини можуть також використову�
вати терміни «утруднене дихання», «важке дихання» або «брак повітря». Задишка, яка виникає
при фізичних навантаженнях і є рецидивною, підвищує ймовірність діагнозу БА. У немовлят
і новонароджених плач і сміх є еквівалентом фізичних навантажень у дітей старшого віку.

Було проаналізовано велику кількість інструментів оцінки профілю ризику для використання
в клінічній практиці з метою виявлення дітей зі свистячими хрипами у віці п`яти років і молодше,
які мають високий ризик розвитку стійких симптомів БА. Прогностичний індекс розвитку БА (API,
Asthma Predictive Index), заснований на дослідженні Tucson Children's Respiratory Study, призначе�
ний для використання у дітей з чотирма та більше епізодами візингу на рік. В одному з досліджень
було продемонстровано, що у дітей з позитивним API ризик розвитку БА у віці 6–13 років
у 4–10 разів вищий, ніж у дітей з негативним API, а у 95% дітей з негативним API не було БА.
Обґрунтованість застосування API в інших контекстах потребує більш серйозного дослідження.

Preschool wheezing phenotypes. Andrew Bush,1–3 Prasad Nagakumar (стор 99)
Маляція дихальних шляхів може бути первинною, пов'язаною або з втратою тонусу стінки

дихальних шляхів, або зі зменшенням кількості альвеол, що тримають відкритими дихальні
шляхи; вона може бути частиною синдрому, наприклад, такого як синдром Елерс—Данлос; також
вона може бути вторинною через стискання дихальних шляхів кровоносними судинами
або масою, і може зберігатися навіть після полегшення зовнішнього тиску. У будь�якому випадку
маляція є лише дихальною обструкцією без запалення. Може бути присутньою вторинна інфек�
ція і запалення через погане дренування дистальних дихальних шляхів, яка може потребувати
лікування, але протиастматичні препарати в цьому випадку не є ефективними. 

Algorithms in PEDIATRICS by Anand S Vasudev, Nitin K Shah. 2017. «Recurrent Wheezing
in Infants and Preschool children» (стор. 312–316)

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Ранній початок симптомів, епізоди важкого візингу,
гастроезофагеальні симптоми, ознаки аспірації при рентгенологічному дослідженні грудної клітки. 

Аспірація чужорідного тіла. Задуха під час годування, монофонічний візинг. Діагностується за
допомогою гнучкої бронхоскопії. Опис ранньої патофізіології неонатального легеневого за�
хворювання при недоношеності виходить за рамки цього огляду. Є достатньо доказів того, що
народжені передчасно діти мають ознаки фіксованої обструкції повітряного потоку, навіть якщо
вони не потребують вентиляції.

The wheezing child: an algorithm (Stephen Oo, Peter Le Souёf)
Звичайно, може бути важко диференціювати, наприклад, постбронхіоліт, епізодичний вірусний

і мультитригерний візинг. Основний принцип при початку лікування будь'якої дитини

Таблиця 2
Характеристики симптомів, що дозволяють запідозрити БА у дітей віком  5 років

Симптом Характеристики, що дозволяють запідозрити БА

Кашель

Рецидивний або стійкий непродуктивний кашель, який може загострюватися
у нічний час або супроводжуватися свистячими хрипами чи утрудненням дихання.
Кашель виникає при фізичному навантаженні, сміху, плачі або впливі тютюнового диму
під час відсутності респіраторної інфекції

Свистячі хрипи Рецидивні свистячі хрипи, у тому числі ті, що виникають уві сні або під впливом таких тригерів,
як фізична активність, сміх, плач або вплив тютюнового диму або забрудненого повітря

Утруднене або важке
дихання або задишка

Виникає при фізичному навантаженні,
сміху або плачу

Зниження активності Дитина бігає, грається і сміється менш жваво, ніж інші діти,
швидше втомлюється на прогулянці (проситься на руки)

Особистий
або сімейний анамнез

Інші алергічні захворювання (атопічний дерматит або алергічний риніт)
Бронхіальна астма у найближчих родичів

Пробне лікування
низькими дозами ІГКС

і ШДБД за потреби

Клінічне поліпшення протягом 2–3 місяців терапії, спрямованої на контроль захворювання,
і погіршення стану після її припинення
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із захворюванням на візинг — це постійно робити повторну оцінку наявності будь'якої реакції
на лікування, незалежно від того, чи визначене захворювання, і припинити лікування, якщо є сумніви
щодо його корисності.

Лікування
Ведення дітей з візингом 
Assessing wheeze in pre�school children (стор. 12)
Ведення дітей дошкільного віку з візингом повинно починатися з чіткої дискусії з

батьками/опікунами про ймовірний прогноз захворювання дитини та обмеження лікування.
Поясніть, що діагноз, як правило, стає зрозумілішим з часом, і що фармакологічне лікування
можна застосувати для полегшення симптомів, але воно не змінює природний перебіг візингу у
дитини та не запобігає розвитку астми. Буде необхідною регулярна повторна оцінка симптомів у
дитини, оскільки тип візингу може змінюватися з плином часу до п'яти'шестирічного віку.

Таблиця 3
Діференціальний діагноз візингу

Захворювання
Оцінка захворюва9

ності у дітей
Клінічна картина

Діагностичні

дослідження

Очікувана

тривалість
Лікування

Вірусний візинг
(включає в себе
спектр ГРВІ НДШ,
які не завжди чітко
розрізняють, напри�
клад, ГРВІ НДШ /
рецидивні вірусінду�
ковані хрипи / брон�
хіоліт — ведення цих
станів є однаковим)

Дуже поширений,
особливо у дітей
віком до 2�х років.
50% дітей мали хоча
б один епізод візингу

Хрипи, пов'язані з
вірусною інфекцією
дихальних шляхів. 
Можуть виникати
одноразово чи пов�
торюватись.
Бронхіоліт  (зазви�
чай у дітей <2 років)
проявляється крепі�
тацією +/� хрипи при
аускультації

Специфічної діагно�
стики не існує.
Вірусологія назаль�
ного мазка не впли�
ває на ведення, але
виділення РСВ у
дітей вказує на ймо�
вірний бронхіоліт

60% переростуть цей
стан до віку 6 років. 
Ще 15% дітей мають
дебют візингу після 6
років. Після 7–8 років
тільки 1 з 5 пацієнтів
переростає цей стан

Якщо дитина стар�
ше 1 року, спробу�
вати сальбутамол,
який продовжувати
лише за умови
ефективності. 
Збільшити вживання
рідини на 50%, кон�
тролювати дихаль�
ний дистрес

Бронхіальна астма 15–20% дитячої
популяції

Регулярні хрипи. 
Можуть бути стійкі/
інтервальні симптоми
між епізодами вірус�
індукованих хрипів
(кашель і/або хрипи
вночі або при фізич�
ному навантаженні)

Спірометрію з брон�
ходилята�тором
можна проводити
дітям старше 5 років
у відповідних лабо�
раторіях

Зазвичай вважаєть�
ся довічним захво�
рюванням, але клі�
нічна картина є різ�
ною в кожному окре�
мому випадку

При загостренні:
регулярний сальбута�
мол (відповідно до
настанов з ведення
астми) і розглянути
питання застосування
преднізолону до 5 діб

Трахеомаляція/
бронхомаляція 1 на 2100

Як правило, з'яв�
ляється в постнеона�
тальному періоді у
вигляді хрипів, стри�
дору, кашлю і клеко�
ту; таких дітей
часто описують
як «щасливі хрипуни»

Бронхоскопія зви�
чайно є корисною
для діагностики, але
не є необхідною в
більшості випадків

Більшість перерос�
тає цей стан до віку
2�х років.
Вторинний ЗББ
може розвинутися,
якщо кашель зали�
шити без лікування

Лікування потрібне
нечасто. 
При погіршенні сим�
птомів або відсутно�
сті полегшення
необхідно направити
до спеціаліста

Затяжний
бактеріальний
бронхіт (ЗББ)

Вважається
поширеним, але
точні показники
невідомі

Хронічний вологий
кашель (зазвичай >4
тижнів). Звичайно
наявний супутній
візинг і «тремтливе
дихання»

Бронхоскопія може
допомогти в діагно�
стиці, але звичайно
не є необхідною. 
Рентгенологічна кар�
тина неспецифічна

У більшості випадків
виліковується 1–2
курсами антибіотиків

2–6 тижневий курс
антибіотиків, зазви�
чай амоксицилін/
клавуланова кислота
(приблизно 20 мг/кг
двічі на добу)
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Рис. 1. Алгоритм ведення дитини з візингом (The wheezing child: an algorithm (Stephen Oo, Peter Le Souёf)

Лікування загострень лізингу
Classification and pharmacological treatment of preschool wheezing: changes since 2008 (стор. 1175)
Інгаляційні бронходилататори залишаються препаратами вибору у лікуванні симптомів

візингу і задишки у маленьких дітей; більшість дітей дошкільного віку із загостренням візингу
може лікуватися тільки швидкодіючими інгаляційними бронходилятаторами (ШДБД).
НЕ лікувати системними кортикостероїдами дітей, які НЕ потребують госпіталізації, і обмежувати
використання преднізолону у госпіталізованих пацієнтів, які мають дуже сильний візинг та
задишку, що потребує частих інгаляцій та додаткового кисню або підтримки органів дихання.

ERS task force. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool
children: an evidence�based approach (стор. 1102)

Бета 2'агоністи короткочасної дії (швидкодіючі β2 агоністи). Найбільш ефективними
бронходилататорами і, отже, препаратами вибору для гострих симптомів візингу є інгаляційні
швидкодіючі β2 агоністи. Подвійне сліпе плацебо�контрольоване дослідження продемонструвало
у немовлят та дітей дошкільного віку, які отримували швидкодіючий інгаляційний β2 агоніст
(ШДБД), значні бронходилятаційні та захисні ефекти у порівнянні з бронхоконстрикторами.
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Отже, від народження немовлята мають функціональні β2 рецептори, і стимуляція цих рецепторів
може мати такий самий ефект, як у дітей старшого віку, хоча повідомлялося про парадоксальну
реакцію немовлят на вдихання β2 агоністів. Пероральне введення β2 агоніста є також
ефективним, але обмеженим через системні побічні ефекти. Внутрішньовенна інфузія β2 агоністів
показала перевагу лише у порівнянні з проведенням щогодинної інгаляції при дуже важкому
гострому візингу у малюків. Після інгаляцій β2 агоністи зазвичай добре переносяться. Побічні
ефекти, такі як тремтіння м'язів, головний біль, серцебиття, ажітація та гіпокаліємія,
спостерігаються тільки при застосуванні високих доз.

Assessing wheeze in pre�school children (стор. 12)
Немовлят з бронхіолітом загалом не слід лікувати бронходилататорами, оскільки вони

забезпечують мінімальну користь. Для контролю симптоматики у дітей віком до п'яти років
з епізодичним вірусним або мультитригерним візингом можуть бути випробувані
бронходилататори короткої дії. За необхідності для лікування дітей бронходилататором слід
застосовувати бета�агоніст короткої дії. Для дітей рекомендується Сальбутамол, 100 мкг,
за потреби, не більше 800 мкг на добу.

Дозування для симптоматичного лікування БОС: 
1. ШДБД — швидкодіючі β2 бронходилятатори короткої дії: 
Сальбутамол 2,5 мг / 2,5 мл (для дітей віком від 4�х років) вміст 1 небули на одну інгаляцію

(максимально разово — 2 небули) через небулайзер або у вигляді аерозолю 1 доза — 100 мкг
(максимально — 200 мкг) до 4�х разів на день (максимально 800 мкг/добу). 

NB! У першу годину, за необхідності, використовувати не більше 3�х інгаляційних курсів.

Коментар робочої групи. Оскільки Сальбутамол на даний час, згідно з інструкцією
(«Державний реєстр лікарських засобів України»), використовується в Україні у дітей віком
від 4'х років, препаратом вибору у дітей молодше 4'х років для інгаляційної терапії є Іпратропію
Бромід+Фенотерол. 

Іпратропію бромід + фенотерол (розчин 1 мл — 20 крап. — 250 мкг/500 мкг)
за допомогою небулайзера:

• дітям до 6 років з масою тіла менше 22 кг — 0,1 мл/кг, максимум — 0,5 мл — 10 крап.
на одну дозу після розведення фізіологічним розчином до об'єму 3–4 мл, до 3–4�х разів
на добу; 

• дітям 6–12 років — 0,5–2,0 мл на одну дозу після розведення фізіологічним розчином
до об'єму 3–4 мл, 3–4 рази на добу;

• дітям від 12 років — 1,0–2,5 мл на одну дозу після розведення фізіологічним розчином
до об'єму 3–4 мл, 3–4 рази на добу.

аерозоль для вдихання 20 мкг/50 мкг:
• дітям старше 6 років для купірування гострого нападу бронхоспазму разова доза 2 вдихи

(40 мкг / 100 мкг), до 3�х інгаляцій з інтервалом 30 хвилин; для довготривалого лікування —
1–2 інгаляції 3–4 рази на добу.

Цей препарат слід вводити шляхом інгаляції, використовуючи спейсер або маску. Потрібно
надати інструкцію щодо належного використання та очищення пристрою. 

Assessing wheeze in pre�school children( стор. 12)
Бета2�агоністи тривалої дії, хоча вони є потенційно ефективними для дітей з візингом,

здебільшого не рекомендуються через малу кількість потужних досліджень, які ілюструють їхню
користь або безпеку застосування у маленьких дітей. Теофілін не рекомендується застосовувати
у дітей із візингом та астмою.

Standard treatment  guidelines Management of Management of common Respiratory Infections
in Children in India (стор. 29)

За відсутності небулайзера для інгаляційної терапії у неважкому стані «Standard treatment
guidelines Management of Management of common Respiratory Infections in Children in India» пропонує
використання перорального Сальбутамолу в домашніх умовах.
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Коментар робочої групи. В Україні зареєстрований в «Державному реєстрі лікарських
засобів України» пероральний Сальбутамол. Склад: 10 мл сиропу містить сальбутамолу
сульфату еквівалентно 2 мг сальбутамолу, бромгексину гідрохлориду 4 мг, гвайфенезину 100 мг,
ментолу 1 мг.

Дозування. Дітям віком від 2 до 6 років — по 5 мл 3 рази на добу. Дітям віком від 6 до 12 років —
по 5–10 мл 3 рази на добу. Дорослим і дітям віком від 12 років приймати по 10 мл 3 рази на добу.
Але через ризик розвитку побічних реакцій та протипоказань у використанні дітям до 2'х років
даний препарат обмежено використовується в рутинній практиці лікування.

GINA Report, Global Strategy for Aathma Management and Prevention 2018, (стор 101–102)
Базисна терапія контролю симптомів
У багатьох маленьких дітей свистячі хрипи (візинг) спостерігаються при вірусних інфекціях,

тому прийняти рішення про те, коли слід призначати дитині терапію, спрямовану на контроль
захворювання, досить складно. Необхідно враховувати частоту і важкість епізодів свистячих
хрипів, а також тимчасовий характер симптомів (тільки при викликаній вірусом застуді або
в результаті реакції на інші провокуючі фактори). Будь�яка терапія, спрямована на контроль
захворювання, повинна розглядатися в якості пробної терапії із запланованим подальшим
спостереженням через 2–3 місяці для оцінки відповіді пацієнта. Повторні огляди є також
важливими, тому що у багатьох дітей картина симптомів може з часом змінюватися.

Рис. 2. Алгоритм ведення дитини з гострим візингом і респіраторним дистресом або рецидивним візингом в анамнезі (Standard

treatment  guidelines Management of Management of common Respiratory  Infections in Children in India (стор. 29)
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ERS task force. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool chil�
dren: an evidence�based approach (стор. 1102)

Лікування ІГКС можна розглядати для лікування наявних симптомів або, можливо,
для профілактики прогресування симптомів (модифікації захворювання).

Інгаляція кортикостероїдів при лікуванні симптомів епізодичного вірусного візингу: 
Клінічні переваги ІГКС для епізодичного (вірусного) візингу є суперечливими. 
2. ІГКС. Дозування:
Флютиказон (0,5 мг / 2 мл, 2 мг / 2 мл)

за допомогою небулайзера:
• дітям віком — 16 років 1 мг 2 рази на добу;
• дітям віком від 16 років — 0,5–2 мг 2 рази на добу;

або за допомогою дозованого аерозолю (50 мкг/доза або 125 мкг/доза):
• дітям віком від 4 років 50–100 мкг 2 рази на добу.

Коментар робочої групи. Оскільки, згідно з «Державним реєстром лікарських засобів України»,
Флютиказон дозволено використовувати тільки дітям віком від 4'х років, препаратом вибору для
дітей молодше 4'х років є Будесонід.

Будесонід (0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл) за допомогою небулайзера:
• дітям віком від 6 міс. до 12 років — по 0,5–1,0 мг двічі на добу;
• дітям віком від 12 років — 1–2 мг двічі на добу. 

Assessing wheeze in pre�school children (стор. 12)
Оральні кортикостероїди
Дитині з гострим сильним візингом, яка потребує госпіталізації, рекомендовані пероральні

кортикостероїди, і їх можна вводити в очікуванні транспортування. У дитини з гострим
серйозним візингом, яка не потребує госпіталізації, застосування оральних кортикостероїдів
є менш очевидним і повинно ґрунтуватися на клінічному судженні. Докази ефективності
пероральних кортикостероїдів у дітей віком до п'яти років є обмеженими і часто суперечливими;
більшість досліджень зосереджується на дітях старшого віку. За необхідності можна надати
пероральний преднізолон у межах 1–2 мг/кг/день, до максимуму 40 мг, протягом трьох днів.

Коментар робочої групи. Оскільки в дошкільному віці лікування таблетованими формами
обмежене через погану здатність дитини ковтати таблетки та протипоказання в інструкції,
в якості системного глюкокортикостероїда, у разі гострої потреби, можливе ректальне
використання супозиторія Преднізон (100 мг в одному супозиторії). Преднізолон у формі сиропу
на даний час в Україні не зареєстрований.

Assessing wheeze in pre�school children (стор. 12)
Пероральні кортикостероїди при короткочасному застосуванні пов'язані з цілою низкою

несприятливих ефектів, включаючи зміни апетиту, настрою та поведінки. При застосуванні
протягом більш тривалого періоду (понад три місяці) несприятливі ефекти можуть бути
суттєвими, включаючи зменшення зростання довжини тіла, шкірні зміни, м'язову слабкість,
синдром Кушинга, ослаблення кісток та підвищений ризик діабету.

ERS task force Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children:
an evidence�based approach (стор. 1103)

Лікування епізодичного (вірусного) візингу у дітей дошкільного віку для зменшення ризику
персистуючого візингу у пізнішому дитинстві. 

Три рандомізовані контрольовані дослідження (два — щоденні ІГКС та одне — з періодичним
використанням, коли у дитини був візинг) показали, що використання ІГКС у дітей дошкільного
віку з епізодичним (вірусним) візингом не знижує ризику стійкого візингу у віці 6 років, і що ці
симптоми повертаються при припиненні стероїдної терапії.
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Classification and pharmacological treatment of preschool wheezing: changes since 2008 (стор.
1174, 1175)

Показання та вибір базисної терапії
Дві основні причини початку будь'якої стримуючої терапії у дітей дошкільного віку з візингом —

це часті симптоми (більшість днів тижня у відповідь на β2 агоністи) або часті й важкі гострі
епізоди. Був досягнутий консенсус, що нинішній стан доказів не дозволяє чітко розрізняти дітей,
які зреагують на ІГКС, на Монтелукаст або на інше лікування.

Систематичний огляд рандомізованих контрольованих досліджень показав, що при об'єднанні
досліджень різних фенотипів візингу ІГКС є ефективними у зниженні частоти епізодів
дошкільного візингу. Однак, оскільки дані про фенотип візингу в більшості досліджень були
відсутні, цей огляд не міг ані підтвердити, ані виключати різну відповідь на ІГКС при EVW або
MTW. При прямих порівняннях ІГКС є більш ефективними, ніж Монтелукаст. У дошкільному
віці проводилося лише одне пряме порівняльне дослідження, в ході якого Будесонід був більш
ефективним, ніж Монтелукаст, у зменшенні загострень візингу, що потребували пероральних
кортикостероїдів.

Виходячи з таких висновків, нинішні настанови не розрізняють фенотипи візингу.
Використовуючи методологію GRADE, Нідерландське дитяче дихальне товариство нещодавно
рекомендувало використовувати ІГКС як перший вибір підтримуючого лікування у всіх дітей
дошкільного віку, незалежно від фенотипу лізингу. Подібна рекомендація була видана GINA
(Глобальна ініціатива з приводу астми). Британське Торакальне товариство також не передбачає
рекомендації щодо лікування дітей дошкільного віку з рецидивним візингом залежно від його
фенотипу.

Як Монтелукаст, так і ІГКС, здебільшого добре переносяться дітьми дошкільного віку,
викликаючи невелику кількість побічних ефектів. Недавні дані припускають значні поведінкові
проблеми як побічний ефект Монтелукасту у невеликого відсотка дітей з візингом. Такі відомості
були також представлені в описах випадків у дітей, які вживали ІГКС, але цей побічний ефект
вважався дуже нечастим у дітей дошкільного віку. Проте залишається занепокоєння щодо впливу
ІГКС на темпи зростання дитини у висоту. Терапія ІГКС пов'язана зі зменшенням зростання
довжини тіла на 0,5–1 см протягом першого року лікування. Хоча цей ефект не накопичується
після більш тривалого спостереження, підвищений ризик цього системного побічного ефекту
у наймолодших дітей вимагає обережності при призначенні ІГКС для малюків з візингом. ІГКС
не змінюють тривалий перебіг чи стійкість захворювання, хоча вони є ефективними
для зменшення (зокрема інтервалу) симптомів.

Ґрунтуючись на цих міркуваннях, група ЄРТ погодилася, що рішення про початок
підтримуючого лікування в першу чергу визначається ступенем важкості та частотою епізодів
лізингу. Був досягнутий консенсус, що ІГКС є першим вибором підтримуючої терапії МТW. При
EVW можуть бути призначені або ІГКС, або Монтелукаст. Будь�яке надане лікування повинно
розглядатися як терапевтичне випробування; регулярне планове спостереження має важливе
значення для аналізу відповіді на лікування. Якщо від стримуючої терапії, що триває понад
2–3 місяці, немає користі, її слід припинити і поновити обстеження дитини. Зникнення симптомів
під час стримуючої терапії може бути пов'язано або з ефектом лікування, або зі сприятливим
природним перебігом дошкільного візингу. Розрізнити ці випадки можна лише шляхом
припинення лікування після зникнення симптомів у дитини і відновлення лікування після
повернення симптомів.
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Рис. 3. Підхід до ведення дітей з візингом у дошкільному віці (Algorithms in PEDIATRICS by Anand S Vasudev, Nitin K Shah 2017

«Recurrent Wheezing in Infants and Preschool children»)

Профілі ризику   
GINA Report, Global Strategy for Aathma Management and Prevention 2018 (стор. 109)
Кому з дітей слід призначати постійну терапію, спрямовану на контроль захворювання?
Періодичний або епізодичний візинг будь'якого ступеня важкості може являти собою

викликаний вірусом ізольований епізод свистячого дихання, епізод сезонної чи викликаної алергеном
БА або нерозпізнаної неконтрольованої БА. Початкове лікування проявів візингу є ідентичним у
всіх цих випадках: ШДБД кожні 4–6 годин за потреби протягом одного або більше днів до
зникнення симптомів. Однак існує невизначеність щодо застосування інших препаратів у таких
дітей, особливо у випадках, коли природа епізоду не ясна. У цілому застосовуються такі
принципи:
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• Якщо характер симптомів вказує на діагноз БА (див. табл. 2), і респіраторні симптоми не
піддаються контролю і/або епізоди візингу виникають часто (наприклад, три або більше
епізодів за сезон), то слід почати регулярну терапію, спрямовану на контроль
захворювання, та оцінити відповідь на неї (рівень доказовості D). Регулярна терапія,
спрямована на контроль захворювання, може також бути показана дітям з менш частими,
але більш важкими, епізодами візингу, викликаними вірусною інфекцією (рівень
доказовості D).

• Якщо існують сумніви щодо діагнозу БА, а інгаляційну терапію ШДБД доводиться проводити
часто, наприклад частіше, ніж кожні 6–8 тижнів, то слід розглянути можливість проведення
пробної, спрямованої на контроль захворювання, терапії, щоб з'ясувати, чи пов'язані ці
симптоми з БА (рівень доказовості D).

Рішення призначити терапію, спрямовану на контроль захворювання, а також вибір варіанта
терапії важливо обговорити з батьками або опікунами дитини. Слід довести до їхнього відома як
відносну користь і ризики терапії, так і важливість збереження нормального рівня активності для
фізичного і соціального розвитку дитини.

Assessing wheeze in pre�school children (стор. 13–14)
Попередження симптомів між епізодами
Для дітей з епізодичним вірусним візингом ІГКС є менш ефективними і здебільшого не

рекомендуються. Лікування ІГКС дітей із візингом віком до п'яти років призначене лише для
контролю симптомів і не впливає на тривалий природний перебіг цього стану, а також не зменшує
ймовірність розвитку стійкого візингу або прогресування до астми з плином часу. Відповідь на
лікування ІГКС у дітей молодшого віку зазвичай менша, ніж у дітей старшого віку. Рекомендована
доза ІГКС для дітей віком до 5 років — флютиказон 50–100 мкг двічі на день через спейсер та
маску протягом до трьох місяців.

Після того, як зникнуть інтервальні симптоми, прийом ІГКС слід не зменшувати, поступово
знижуючи дозу, а припинити. Для дітей дошкільного віку короткотермінове лікування ІГКС є
настільки ж ефективним, як і їх безперервне використання, і може обмежити несприятливі ефекти.

Монтелукаст відіграє роль у лікуванні епізодичного та атопічного (мультитригерного) візингу.
Монтелукаст — антагоніст лейкотрієнових рецепторів, є прийнятним лікуванням симптомів та
стримування загострень у дітей з візингом будь�якого типу. У дітей дошкільного віку з візингом
безперервне використання Монтелукасту помірно зменшує епізоди візингу, а його періодичне
застосування при перших ознаках інфекції верхніх дихальних шляхів може допомогти
контролювати симптоми та зменшити кількість звернень до лікаря первинної медичної допомоги.

Монтелукаст окремо можна використовувати для профілактики і контролю візингу, також
разом з ІГКС для уникнення необхідності збільшувати дозу ІГКС для ефективності. Монтелукаст
доступний у формі жувальної таблетки. Рекомендована доза Монтелукасту для дітей віком 2–5
років становить 4 мг один раз на добу. Ідеальна тривалість лікування незрозуміла. Як видається,
12 місяців безперервної терапії є ефективним терміном для запобігання загостренням та
контролю інтервальних симптомів.

Проте короткострокові дозування Монтелукасту, такі як семиденні цикли, ініційовані
батьками або опікунами при виникненні симптомів, також є ефективними при контролі
загострень та епізодів і можуть зменшити об'єднану дозу ліків у цілому. У дітей, які приймають
Монтелукаст, не було зареєстровано жодних клінічно значущих побічних ефектів.

ERS task force. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool chil�
dren: an evidence�based approach (стор. 1103–1104)

Кромони
Клінічної документації щодо застосування кромоглікату натрію у дітей дошкільного віку дуже

мало, а звітів щодо застосування у немовлят немає. Кокранівський огляд дійшов висновку, що
корисний ефект від лікування кромаліном дітей дошкільного віку з мультитригерним візингом
довести не можна. Більшість досліджень мали низьку якість, однак одне рандомізоване
контрольоване випробування належного дизайну не виявило впливу на показники симптомів або
частоту загострень у дітей віком 1–4 років з мультитригерним візингом. Дослідження
застосування недокромілу у дітей дошкільного віку не проводилися.



МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ

95ISSN 2663�7553   Modern pediatrics. Ukraine  5(109)/2020

Читайте нас на сайте: http://med
expert.com.ua

Ксантини
Кокранівський огляд впливу ксантинів (теофіліну та амінофіліну) при постійній терапії дітей

з астмою повідомив про те, що вплив на симптоми та загострення візингу у дітей дошкільного віку
був переважно незначним. Проте всі дослідження були нечисленними; не було жодних
задовільних досліджень, що порівнювали застосування ксантинів при дошкільному візингу
з іншими препаратами.

Антихолінергічні агенти
У Кокранівському огляді було зроблено висновок, що інгаляційний іпратропіум може бути

корисним у дітей старшого віку, але для дітей дошкільного віку задовільних доказів немає.
Антигістамінні препарати
Проводилися дослідження застосування антигістамінів Кетотифену і Цетиризину при

дошкільному візингу. У Кокранівському огляді дійшли висновку, що у дітей, яких лікували
Кетотифеном, зменшити або зупинити лікування бронходилятаторами можна було в 2,4 разу
частіше, ніж у тих, що отримували плацебо. Також були виявлені менш узгоджені переваги для
симптомів та загострень астми. Проте інтерпретація цих досліджень ускладнюється тим, що опису
пацієнтів недостатньо для класифікації у них епізодичного (вірусного) візингу чи
мультитригерного візингу. Немає переконливих досліджень, які порівнюють Кетотифен з іншими
препаратами при астмі. 

Застосування Цетиризину з метою запобігання розвитку астми порівнювали з плацебо в
рандомізованому дослідженні дітей з атопічним дерматитом. У віці три роки між цими двома
групами не було різниці в поширеності візингу. Виявлений можливий захисний вплив
Цетиризину необхідно підтвердити в подальших дослідженнях. Дослідження застосування
Цетиризину у дошкільнят з візингом відсутні.

Висновки та практичні рекомендації
ERS task force. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool

children: an evidence�based approach (стор. 1104–1105)
Усі наведені нижче рекомендації грунтуються на доказах низької якості. 
Гострий епізод лізингу

1. Інгаляційні β2 агоністи короткої дії необхідно застосовувати для симптоматичного
лікування гострого візингу у дітей дошкільного віку. У немовлят ці препарати слід
використовувати обережно, оскільки у цій віковій групі були зареєстровані парадоксальні реакції.

2. Не слід використовувати альтернативні (оральні та внутрішньовенні) шляхи введення
β2 агоністів короткої дії.

3. Додавання Іпратропіуму броміду до β2 агоністів короткої дії може розглядатися для
пацієнтів із сильним візингом.

4. Можливе пробне використання пероральних кортикостероїдів у дошкільнят із гострим
візингом такої важкості, яка потребує направлення до лікарні.

Коментар робочої групи. Оскільки в дошкільному віці лікування таблетованими формами
обмежене через погану здатність ковтати таблетки та протипоказання в інструкції, в якості
системного глюкокортикостероїда за гострої потреби можливе ректальне використання
супозиторіїв Преднізон (100 мг в одному супозиторії).

5. Не слід проводити ініційовані батьками короткі курси прийому оральних кортикостероїдів.
6. Незважаючи на те, що високодозна ІГКС�терапія може мати невеликий корисний ефект при

лікуванні гострого візингу у дітей дошкільного віку, таке лікування не рекомендується через його
високу вартість та відсутність порівняння з бронходилататорною терапією.

Мультитригерний лізинг
1. ІГКС у добовій дозі до 400 мг (еквіваленту біклометазону, або 200 мг еквіваленту

флютиказону) на день слід призначати для лікування дітей дошкільного віку з мультитригерним
візингом.

2. Якщо відповідь на це лікування недостатня, не слід давати пацієнту більші дози, але бажано
звернутися до фахівця (алерголога, пульмонолога) для подальшої оцінки та обстеження.
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3. Якщо реакція на інгаляційні стероїди є сприятливою, можливо буде припинити лікування
через кілька тижнів або місяців, після огляду для вирішення питання, чи були усунуті симптоми
і чи зберігається необхідність подовжити лікування.

4. У дітей дошкільного віку, що вживають ІГКС, слід вимірювати зріст.
5. Дітям молодше 1�го року не слід призначати ІГКС.
6. Дітям віком 1–2 років слід призначати ІГКС лише якщо їхні симптоми є тривожними, і вони

демонструють чітко виражені реакції на лікування.

Classification and pharmacological treatment of preschool wheezing: changes since 2008 (стор. 1176)
Характер візингу у маленьких дітей змінюється з часом і з лікуванням. Рішення про початок

будь'якої стримуючої терапії щонайбільше визначається характером, частотою і важкістю
симптомів. Починати лікування будь�якої дитини�дошкільника з частим рецидивним візингом
можна з ІГКС або Монтелукасту. Консенсусна група погоджується, що всіх дітей, яким
призначено стримуючу терапію, слід регулярно оглядати, щоб оцінити реакцію на лікування
та будь�які зміни у характері симптомів. Атопія не прогнозує реакцію на стримуючу терапію.
Пероральний преднізолон переважній більшості дітей дошкільного віку із загостренням візингу
не потрібний, і його слід призначати тим пацієнтам, які мають найбільш важкі симптоми.
Доказова база для розуміння патофізіології і лікування дошкільного візингу досі обмежена. Тому
необхідні додаткові якісні дослідження з чітким та вичерпним описом предметів дослідження.

Standard treatment  guidelines Management of Management of common Respiratory  Infections
in Children in India (стор. 31)

• Перший епізод візингу, але не респіраторний дистрес: таких дітей можна лікувати вдома за
допомогою лише бронходилятатора та стримуючої терапії.

• Діти з візингом та респіраторним дистресом або діти з рецидивним візингом: важливо
оцінити реакцію на швидкодіючий бронходилататор і повторювати це через 20 хвилин.
Підшкірний адреналін можна застосовувати, якщо неможливо вводити інгаляційний
бронходилататор швидкої дії. Епінефрин підшкірно розчин 1:1000 (1 мг/мл = 0,1 розчин);
0,01 мл/кг (не більше 0,3 мл), можна повторити через 20 хвилин, 3 дози протягом години.

• Реакція на лікування бронходилататорами оцінюється через 30 хвилин після останнього
введення, щоб вирішити, чи потребує дитина стаціонарного лікування. Деякі діти можуть
відреагувати протягом 10–15 хвилин після початкової терапії, але потім знову перейти у
початковий стан, тому існує потреба у повторній оцінці через 30 хвилин після останньої
дози. Якщо дитина реагує добре, її можна лікувати вдома пероральним Сальбутамолом
(Коментар робочої групи: або ШДБД). Якщо дихальна недостатність зберігається,
подальше лікування проводиться, як показано в алгоритмі (див. рис. 2). 

• Для дітей молодшого віку, які не можуть використовувати мундштук, слід застосувати
інгаляційний Сальбутамол (Коментар робочої групи: або ШДБД) за допомогою маски, що
охоплює ніс і рот дитини. 

• Для немовлят та маленьких дітей, з якими неможливо співпрацювати, краще застосовувати
аерозольну маску. Не обов'язково, щоб маска була щільно притиснута до обличчя дитини.

• Інгаляцію дитині слід проводити, доки рідина в небулайзері не буде повністю вичерпана.
Зазвичай це займає 10–15 хвилин.

• Перед наступним використанням маску промивають милом, яке не залишає осаду
(наприклад, мийним засобом для посуду). Камеру трубки і небулайзера слід промивати
щодня. 



МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ

97ISSN 2663�7553   Modern pediatrics. Ukraine  5(109)/2020

Читайте нас на сайте: http://med
expert.com.ua

Додаток 1
Bronchospasm (Child) 

Пам'ятка для батьків дитини з бронхіальною обструкцією 

• Клінічно бронхіальна обструкція проявляється утрудненим диханням, задишкою,
дратівливістю, неспокоєм дитини, кашлем, подовженим видихом та свистячим диханням
(візингом), нерідко чутним на відстані. Візинг є кінцевим результатом спазму дихальних
шляхів і обмеження потоку видиху незалежно від основної причини.

• Візинг — це поширений стан у дітей молодшого віку. 

• Якщо у Вашої дитини є прояви бронхіальної обструкції — зверніться негайно по медичну
допомогу. 

• Лікування синдрому бронхіальної обструкції проводиться за допомогою небулайзера чи
дозованого інгалятора, спочатку в умовах лікувального закладу, далі — у домашніх умовах
за призначенням лікаря. 

• Виконуйте всі інструкції лікарів щодо лікування вашої дитини, зверніть особливу увагу на
термін, дозу та час прийому лікарського засобу. 

• Не давайте дитині ніяких інших лікарських засобів, особливо тих, які радять інші джерела
інформації.

• Знайте попереджувальні ознаки епізодів бронхіальної обструкції. Вони можуть включати
кашель, задишку, утруднення дихання, дратівливість, неспокійний сон, лихоманку. У вашої
дитини може не бути жодного інтересу до годування. Дізнайтеся у лікаря, які ліки давати
вашій дитині, якщо ви бачите ці симптоми.

• Мийте руки добре з милом і теплою водою до і після догляду за дитиною. Це повинно
допомогти запобігти поширенню інфекції.

• Дайте дитині достатньо часу для відпочинку. Організуйте умови для сну дитини в злегка
вертикальному положенні — це допоможе полегшити дихання. Якщо можливо, підніміть
матрац з боку голови на кут до 15–20 градусів. Не кладіть подушки або інші м'які предмети
в ліжечко немовляти віком до 12 місяців.

• Не паліть поблизу своєї дитини. Тютюновий дим може погіршити симптоми у вашої дитини.

• Найпростішим методом зафіксувати епізоди візингу у вашої дитини є створення аудіо� та
відеозаписів за допомогою смартфону.

• Зверніться негайно по допомогу до лікувального закладу, якщо у Вашої дитини: 
зниження апетиту, відмова від їжі/пиття (менше половини звичайного споживання
рідини протягом попередніх 24 годин);
млявість;
ознаки того, що дитині стає важче дихати, підвищення частоти дихання, втягування
міжреберних проміжків, чутні на відстані свистячі хрипи; 
безперервний кашель;
дитина бліда;
блювота;
лихоманка.



МІЖНАРОДНІ КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ

98 ISSN 2663�7553   Сучасна педіатрія. Україна 5(109)/2020

Читайте нас на сайте: http://med
expert.com.ua

Додаток 2
Види порушень бронхіальної прохідності, що викликають симптоми візингу

Стороннє тіло Потовщення слизової
оболонки

Здавлення збільшеним
лімфовузлом

Ендобронхіальний
рак

Гіповентиляція Обтураційна емфізема Ателектаз
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оформлення списку літератури здійснюється відповідно стилю APA (American Psychological Association style), що може
використовуватися у дисертаційних роботах.
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