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Фарингіт і тонзиліт — найпоширеніші гострі респіраторні інфекції (ГРІ) у дітей віком <5 років. Аналіз опублікованих даних показав, що деякі пробіотики
можуть скоротити частоту й тривалість ГРІ. У цьому дослідженні оцінено безпечність і ефективність Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) ATCC PTA 5289 та
DSM 17938 для скорочення тривалості й тяжкості симптомів ГРІ. Це рандомізоване контрольоване дослідження включало дітей віком від 6 місяців до
5 років із фарингітом або тонзилітом. Досліджувані були рандомізовані й отримували пробіотичний продукт, що містить L. reuteri ATCC PTA 5289 та L. reuteri
DSM 17938 (БіоГая Продентіс), або плацебо у вигляді крапель, що застосовувалися перорально протягом 10 діб як ад'юванти до використання нестероїдних
протизапальних засобів. Основні результати вказують на зв'язок із тривалістю й тяжкістю симптомів ГРІ. Серед вторинних наслідків були виявлені зміни
імуноглобуліну А слини та запальних біомаркерів. На 2>гу добу хвороби і протягом наступних діб у групі L. reuteri не було лихоманки (37,3±0,5°C проти
38,6±0,3°C, P<0,05). Починаючи з 3>ї доби сила болю в горлі (5±0,9 проти 8±1,2, P<0,05) була нижчою в групі L. reuteri. Значні відмінності спостерігалися
в групі L. reuteri, зокрема: за кількістю діб із нежиттю, закладеністю носа, діб незапланованих візитів до медичного закладу або відділення невідкладної
допомоги, за рівнем фактора некрозу пухлини альфа (ФНП>α), а також пов'язаних із цим витрат на лікування. Частота побічних ефектів була однаковою
в обох групах. Таким чином, L. reuteri ATCC PTA 5289 в поєднанні з L. reuteri DSM 17938 (БіоГая Продентіс) є безпечним і ефективним допоміжним засобом
для полегшення симптомів фарингіту або тонзиліту в дітей.
Ключові слова: L. reuteri, респіраторні інфекції, педіатрія.
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Pharyngitis and tonsillitis are the most common acute respiratory infections (ARIs) in children aged <5 years. The analysis of published data showed that some
probiotics could decrease the frequency and number of days with ARIs. This study evaluated the safety and efficacy of Limosilactobacillus reuteri ATCC PTA
5289 and DSM 17938 to reduce the duration and severity of ARI symptoms. This randomised controlled trial included children aged from 6 months to 5 years,
with pharyngitis or tonsillitis, who were randomised to receive a probiotic product containing L. reuteri ATCC PTA 5289 and L. reuteri DSM 17938 or placebo,
as drops, ingested orally for 10 days as adjuvants to the use of non>steroidal anti>inflammatory drugs. The main outcomes were the duration and severity
of ARI symptoms. The secondary outcomes were changes in salivary immunoglobulin A and inflammatory biomarkers. There was no fever on day 2 and sub>
sequent days in the L. reuteri group (37.3±0.5°C vs 38.6±0.3°C, P<0.05). Beginning on day 3, the severity of sore throat (5±0.9 vs 8±1.2, P<0.05) was lower
in the L. reuteri group. Significant differences in the days with runny nose, nasal congestion, days of non>programmed visits to the medical office or emer>
gency department, levels in tumoral necrosis factor>alpha (TNF>alpha) and related costs of treatment were observed in the L. reuteri group. . The frequency
of adverse events was similar between the groups. Therefore, L. reuteri ATCC PTA 5289 combined with L. reuteri DSM 17938 is a safe and effective adjunct
to reduce the symptoms of pharyngitis or tonsillitis in children.
Keywords: L. reuteri, respiratory infections, paediatrics.
*Переклад. Оригінал статті англійською мовою опублікований Beneficial Microbes, 2021; 12(2): 137145. doi 10.3920/BM2020.0171.
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БиоГая Продентис рекомендовано при лечении фарингита и тонзиллита у детей.
Рандомизированное контролированное исследованне, 2021 г.
A. Maya—Barrios1, K. Lira—Hernandez2, I. Jimenez—Escobar1, L. Hernendez1, A. Ortiz—Hernandez3, C. Jimenez—Gutierrez1,
G. Lopez—Velazquez4 and P. Gutierrez—Castrellon2,5
Paediatric's Division, Hospital GEA, Calzada de Tlalpan 4800, 14080 Mexico City, Mexico

1

Centre for Translational Research on Mother and Child Health, Hospital GEA, Calzada de Tlalpan 4800, 14080, Mexico City, Mexico

2

Emergency Department, Instituto Nacional de Pediatria, Insurgentes sur 3700>C, 04530 Mexico City, Mexico

3

Grupo de Investigacion en Biomoleculas y Salud Infantil, Lab. EIMyT, Instituto Nacional de Pediatrica, Insurgentes sur 3700>C, 04530 Mexico City, Mexico

4

Sociedad Latino Americana de Gastroenterologia, Hepatologia y Nutricion Pediatrica (LASPGHAN) & International Scientific Council for Probiotics,

5

Tenango 22, 14340, Mexico City, Mexico; programacionmetabolica@gmail.com
Фарингит и тонзиллит — наиболее распространенные острые респираторные инфекции (ОРИ) у детей в возрасте <5 лет. Анализ опубликованных
данных показал, что некоторые пробиотики могут сократить частоту и продолжительность ОРИ. В этом исследовании оценены безопасность и
эффективность Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) ATCC PTA 5289 и DSM 17938 для сокращения длительности и тяжести симптомов ОРИ. Это
рандомизированное контролированное исследование включало детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет с фарингитом или тонзиллитом. Исследуемые
были рандомизированы и получали пробиотический продукт, содержащий L. reuteri ATCC PTA 5289 и L. reuteri DSM 17938 (БиоГая Продентис), или
плацебо в виде капель, которые применялись перорально в течение 10 суток в качестве адъювантов до приема нестероидных противовоспалительных
препаратов. Основные результаты указывают на связь с продолжительностью и тяжестью симптомов ОРИ. Среди вторичных последствий были
выявлены изменения иммуноглобулина А слюны и воспалительных биомаркеров. На 2>е сутки заболевания и в течение последующих суток в группе
L. reuteri не было лихорадки (37,3±0,5°C против 38,6±0,3°C, P<0,05). Начиная с 3>их суток сила боли в горле (5±0,9 против 8±1,2, P<0,05) была ниже
в группе L. reuteri. Значительные отличия наблюдались в группе L. reuteri, в частности: по количеству суток с насморком, заложенностью носа, суток
незапланированных визитов в медицинское учреждение или отделение неотложной помощи, по уровню фактора некроза опухоли альфа (ФНО>α), а
также связанных с этим затрат на лечение. Частота побочных эффектов была одинаковой в обеих группах. Таким образом, L. reuteri ATCC PTA 5289 в
соединении с L. reuteri DSM 17938 (БиоГая Продентис) является безопасным и эффективным вспомогательным средством для облегчения симптомов
фарингита или тонзиллита у детей.
Ключевые слова: L. reuteri, респираторные инфекции, педиатрия.

1. Вступ
Гострі респіраторні інфекції (ГРІ) у дітей
є однією з проблем громадської охорони здо
ров'я, і незалежно від регіону світу в дітей може
виникати від 3 до 10 епізодів ГРІ щорічно
(Chonmaitree та співавт., 2008; Monto та спів
авт., 1971; Wald та співавт., 1991). Близько
85% усіх ГРІ припадає на інфекції верхніх
дихальних шляхів (ІВДП), з яких найпошире
нішими є фарингіт і тонзиліт (Jain та співавт.,
2001; Peasah та співавт., 2015; Singh & Nayar,
1996; Tambe та співавт., 1999). Більш того,
70–80% цих інфекцій викликані вірусами, при
цьому на риновірус, коронавірус і аденовірус
припадає 40–60% від загального числа випад
ків (Bisno, 2001). У разі бактеріальних інфекцій
бетагемолітичний стрептокок групи А (БГСА)
являє собою один із найпоширеніших інфек
ційних агентів (Shaikh та співавт., 2010).
У більшості випадків лікування ІВДП здійсню
ється амбулаторно, а інфекції пов'язані зі знач
ними прямими й непрямими витратами та сут
тєвим погіршенням якості життя (Peasah та
співавт., 2015). На жаль, незважаючи на те, що
ГРІ зазвичай проходять самостійно, а понад
70% мають вірусну етіологію, використання
антибіотиків для лікування залишається стан
дартизованим в усьому світі. Наприклад,
у Німеччині 33–75% дітей та підлітків віком до
15 років проходять антибактеріальну терапію
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для лікування ІВДП (Holstiege & Garbie, 2013).
Таке неналежне застосування антибіотиків за
звичай призводить до розвитку бактеріальної
резистентності, порушення нормального
балансу мікробіоти людини та колонізації
патогенів (Andrews та співавт., 2012; Lange та
співавт., 2016). Деякі з медичних приписів
регламентують, що бактеріальні ІВДП, особли
во БГСА, слід лікувати антибіотиками для уни
кнення ускладнень (AAP, 2006; AFSS, 2003;
Bisno та співавт., 2002; Gerber та співавт., 2009;
NGCH, 2001; Snow та співавт., 2001), тоді як
інші наголошують, що навіть БГСА є добро
якісним самовиліковним захворюванням,
і рекомендують призначати антибіотики тільки
в окремих випадках для запобігання розвитку
резистентності (De Meyere & Matthys, 1999;
NICE, 2008; SIGN, 2010; Starreveld та співавт.,
2008). Когортне дослідження, проведене в
закладах первинної медикосанітарної допомо
ги з понад 3 млн епізодів ГРІ, показало, що
кількість випадків, які потребують лікування
антибіотиками для запобігання одного усклад
нення (наприклад, середнього отиту), стано
вить 4000; а автори дійшли висновку, що
застосування антибіотиків у всіх випадках
ІВДП є неефективним із точки зору витрат
(Petersen та співавт., 2007). Застосування
пробіотиків як ад'ювантів у лікуванні або про
філактиці ІВДП у дітей оцінено в декількох
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дослідженнях, а з 2001 р. з цієї проблематики
опубліковано близько 45 рандомізованих кон
трольованих досліджень (РКД). Нещодавно
Wang та співавт. (2016) проведено систематич
ний огляд й метааналіз для оцінювання ефек
тивності пробіотиків як ад'ювантів у дітей
з ІВДП. З аналізу встановлено, що споживання
пробіотиків значно зменшує кількість суб'єк
тів, у яких спостерігається хоча б один епізод
інфекції дихальних шляхів (відносний ризик
0,89; 95% довірчий інтервал [ДІ], 0,82–0,96;
P=0,004), кількість днів з ІВДП на дитину
(середня різниця [СР], 0,16; 95% ДІ,
0,29–0,02; P=0,03) і пропущених днів у дитя
чому закладі чи школі (СР, 0,94; 95% ДІ,
від 1,72 до 0,15; P=0,02) (Wang та співавт.,
2016). У декількох дослідженнях показано
позитивний ефект Limosilactobacillus (Lactoba
cillus) reuteri для профілактики ІВДП у дітей
(Agustina та співавт., 2012; Gutierrez—
Castrellon та співавт., 2014; Weizman та співавт.,
2005). Weizman та співавт. (2005) опубліковано
подвійне сліпе плацебо контрольоване рандо
мізоване дослідження, проведене в дитячих
закладах Ізраїлю за участю дітей віком від 4 до
10 місяців. Limosilactobacillus reuteri (L. Reuteri)
ATCC 55730, Bifidobacterium lactis BB12 або
плацебо введено 68, 73 та 60 дітям відповідно;
дослідженням встановлено, що серед дітей, які
отримували L. reuteri, було менше епізодів рес
піраторних інфекцій (Weizman та співавт.,
2005). Agustina та співавт. (2012) опубліковано
РКД серед здорових дітей віком 1–6 років, які
отримували Lacticaseibacillus (Lactobacillus)
casei CRL431 (n=120) або L. reuteri DSM 17938
(n=124). У цьому дослідженні не виявлено
значного впливу на ІВДП (Agustina та співавт.,
2012). Нашою групою проведено РКД серед
здорових дітей віком 6–36 місяців, що відвіду
ють денні дитячі заклади, в якому досліджувані
отримували L. reuteri DSM 17938, 108 КУО
(n=168) або плацебо (n=168) протягом 3 міся
ців, з подальшим спостереженням протягом
3 місяців без застосування добавок. У дослі
дженні показано, що L. reuteri DSM 17938 знач
но знижує частоту і тривалість інфекцій
дихальних шляхів як через 3, так і через 6 міся
ців (P<0,05). Крім того, в групі L. reuteri значно
скоротилися: частота відвідувань лікаря,
застосування антибіотиків, пропуски днів
у дитячих закладах, а також пропуски робочих
днів батьками (P<0,05). Аналіз витрат і вигод
показав значне зниження витрат у групі дітей,
які отримували L. reuteri. Про жодні побічні

ефекти, пов'язані з досліджуваним продуктом,
не повідомлялося (Gutierrez—Castrellon та спі
вавт., 2014).
Це дослідження зосереджено на оцінці безпеч
ності та ефективності L. reuteri ATCC PTA 5289
у поєднанні з L. reuteri DSM 17938 як ад'юванта
до нестероїдних протизапальних препаратів
(НПЗП) двічі на добу протягом 10 діб
у дітей з ІВДП віком від 6 місяців до 5 років.
Штами L. reuteri DSM 17938 та ATCC PTA 5289
обрано через властиві їм противірусну та антимі
кробну дію та вплив на імунну систему й цілі
сність слизових оболонок. Обидва штами здатні
продукувати реутерін, речовину, що має як проти
вірусну, так і антимікробну дію (Ang та співавт.,
2016; Spinler та співавт., 2008). Цікаво, що ці
штами продукують реутерін також при зростанні
в біоплівках. Штам ATCC PTA 5289 активніший
при утворенні біоплівок, ніж материнський штам
DSM 17938, ATCC 55730 (Jones & Versalovic, 2009;
Rosander та співавт., 2008). Також повідомлено,
що штами L. reuteri збільшують концентрацію
секреторного імуноглобуліну (Ig)A (Mu та спів
авт., 2018), що може бути важливим фактором
захисту від патогенів. Також показано, що різні
штами L. reuteri захищають цілісність культивова
них епітеліальних клітин кишечника від згубного
впливу ентеротоксигенних Escherichia coli за раху
нок збільшення експресії довшої ізоформи зонулі
ну (ZO)1, підтримки експресії Eкадгерину та
придушення індукції інтерлейкіну (IL)6 та фак
тора некрозу пухлини альфа (ФНПα), (Karimi
та співавт., 2018).

2. Матеріали та методи
Дизайн дослідження, етика та інформова
на згода
Це рандомізоване подвійне сліпе плацебо
контрольоване дослідження схвалено Коміте
том із досліджень та Комітетом етичних дослі
джень лікарні Hospital General Dr. Manuel
Gea Gonzalez, ID 39–141–2017 та зареєстрова
но на сайті ClinicalsTrials.gov ID NCT03377374.
Кожним із батьків або законним опікуном під
писано форму інформованої згоди перед залу
ченням дітей до цього дослідження. Учасників
набрано в Центрі з догляду за дітьми та дитячо
му відділенні невідкладної допомоги в лікарні
загального профілю Dr. Manuel Gea Gonzalez,
Міністерства охорони здоров'я Мексики.
Відбір учасників
Діти віком від 6 місяців до 5 років обох ста
тей, що народилися в строк із масою тіла при
народженні >2500 г та з аналогічним соціаль
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ноекономічним походженням, були залучені
до дослідження, якщо в них спостерігався
фарингіт і/або тонзиліт відповідно до інтересів
цього дослідження. Фарингіт діагностовано як
наявність болю в горлі, лихоманки та болю під
час ковтання. Візуально глотка має припу
хлість, почервоніння та вкрита густим слизо
вим матеріалом. Тонзиліт діагностовано як
набряк або почервоніння мигдаликів із виді
леннями, лихоманкою і болем під час ковтання.
Діти були вилучені з когорти, якщо в них
відмічалися рекурентні ГРІ (>8 нових епізодів
середнього отиту, >2 серйозні інфекції носо
вих пазух або >2 випадки пневмонії протягом
останніх 12 місяців); в анамнезі >2 інвазивні
інфекції (менінгіт, целюліт, остеомієліт,
сепсис), затримка розвитку, хронічна діарея;
рецидивні глибокі абсцеси шкіри або органів;
стійкий поверхневий кандидоз після 1 року
життя; застосування антибіотиків при респі
раторних інфекціях протягом >2 місяців за
останні 12 місяців; гастроезофагеальний
рефлюкс; атопічні захворювання (алергічний
риніт або астма); недавній (протягом поперед
ніх 4 тижнів) вплив пробіотиків, пребіотиків
або антибіотиків із додаванням пробіотиків за
2 тижні до включення в дослідження та протя
гом періоду дослідження.
Результати дослідження та розмір вибірки
Первинним результатом була тривалість
симптомів із боку верхніх дихальних шляхів
і сила болю в горлі. Шкала FLACC оцінки
обличчя, ніг, активності, плачу та спокою дає
змогу оцінити силу болю (біль у горлі) за вира
зом обличчя, рухами ніг, активністю, характером
плачу та рівнем розрядів із мінімальним балом
від 0 до максимального 10 (Merkel та співавт.,
1997). Вторинними критеріями були частота
ринореї, нападів кашлю, закладеності носа, епі
зодів хропіння, порушення сну, кількість діб із
лихоманкою (температура >37,5°C, яку вимірю
вали 4 рази на добу за допомогою стандартизо
ваних термометрів, та із зазначенням макси
мального значення протягом доби); кількість
дітей, які отримують лікування антибіотиками;
загальна кількість діб використання антибіоти
ків [потребу в антибіотиках оцінювали за Праг
матичною шкалою оцінки фарингіту (Pragmatic
Scoring System for Pharyngitis), яка враховує вік
дітей, наявність болючих шийних вузлів, ознаки
головного болю, петехії на піднебінні, біль у
животі, раптовий початок симптоматики,
кон'юнктивіт, нежить або діарея з показником
>3, що потребує застосування антибіотиків
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(Joachim та співавт., 2010)]; кількість відвіду
вань медичного закладу чи відділення невід
кладної допомоги; дні відсутності в центрі
догляду за дітьми; частота побічних ефектів;
етіологія респіраторної інфекції та зміна запаль
них біомаркерів слини [запальна реакція:
Среактивний білок, IL1b, IL8, IL6 та ФНПα;
протизапальна відповідь: sIgA та IL10 й моду
ляція імунної відповіді: наявність розчинних
рецепторів (sTLR)2 (sTLR)2, sTLR4 та
sCD14]. Дотримання схеми застосування препа
рату вимірювали за допомогою підрахунку кра
пель досліджуваного препарату, що залишився,
який батьків просили повернути на 10ту добу
після рандомізації. Беручи до уваги первинний
результат із різницею між групами за тривалі
стю симптомів не менше 24±8 год, помилку пер
шого роду 5%, потужність критерію 80% і вико
ристовуючи статистичне програмне забезпечен
ня «Stata SE» версії 16.0 (StataCorp LLC, College
Station, TX, USA), розраховано мінімальний
розмір вибірки 30±5 дітей (з втратами під час
спостереження).
Препарат та дозування
Краплі БіоГая Продентіс з L. reuteri (DSM
17938 та ATCC PTA 5289) вводили перорально
в загальній добовій дозі 4x108 КУО протягом
10 діб. П'ять крапель, що містять 2x108 КУО,
застосовували двічі на добу (вранці та ввечері).
Активний препарат дослідження складався з ліо
філізованих L. reuteri, суспендованих у суміші
тригліцеридів із середньою довжиною ланцюга
фармацевтичної якості та соняшникової олії.
Краплі плацебо мали ідентичні інгредієнти, за
винятком того, що в них не було бактерій. Дослі
джувані продукти, ідентичні за смаком та упаков
кою, надані компанією «BioGaia AB» (Стокгольм,
Швеція). Для гарантії життєздатності живих бак
терій досліджувані продукти зберігали в холо
дильнику (від +2 до 8°C) протягом періоду дослі
дження. Аналіз життєздатності показав, що
штами в олії були стабільними. Партія 7DTW117
і партія 6DTW256, використані для цього випро
бування, показали такі концентрації (КУО/5 кра
пель): 7,0x108, 7,9x108, 7,0x108, 4,07x108 та 6,97x108 на
3, 6, 12, 18 та 21й місяць відповідно. Кожну дитину
випадково розподілили до пробіотичної або кон
трольної групи після централізованої процедури
рандомізації.
Дослідження
Після підписання батьками інформованої
згоди рандомізували дітей з використанням
техніки збалансованого блокування до групи
пробіотиків або плацебо. Сліпа рандомізація
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виконувалися спонсором «BioGaia AB» (Сток
гольм, Швеція) з використанням вебсайту ran
domisation.com
(http://
www.randomiza
tion.com). Демографічні дані, історія хвороби
та фізичне обстеження, у тому числі показники
життєво важливих функцій та антропометрії,
збирали в усіх відповідних учасників під час
первинного візиту. Зразки з носоглотки отри
мували з використанням нейлонспецифічних
респіраторних мазків (Copan Diagnostics)
для визначення етіології з використанням
«Luminex» (Abbott Diagnostics, Abbott Park,
MI, USA). Зразки слини отримували й підгото
влювали протягом 1 год після забору. Коктейль
інгібіторів протеаз (Sigma Aldrich, St. Louis,
MO, USA), 2 мкл/мл слини і ортованадат нат
рію (400 мМ, Sigma Aldrich) та 3 мкл/мл слини
додавали до кожного зразка, який потім цен
трифугували при 4°C й 1500 x г протягом 15 хв.
Потім зразки слини поділяли на аліквоти
та заморожені при 80°C до проведення аналізу.
Аналіз рівнів SIgA проводили, як описано вище
(Lopez—Velazquez та співавт., 2015), а IL1b, IL
8, IL6, CRP, ФНПα, IL10, sTLR2, sTLR4
та sCD14 у слині вимірювали за допомогою
ELISA. Батьків або законних опікунів інструк
тували, як заповнювати щоденник для запису
симптомів протягом періоду дослідження.
Протягом періоду лікування кожні 48 год спе
ціально призначений дослідник телефонував
батькам, щоб перевірити прогрес лікування,
наявність будьяких побічних ефектів або іншу
інформацію, важливу для дослідження. Через
10 діб після рандомізації проводили фізикаль
не обстеження, включаючи показники життєво
важливих функцій та антропометрії.
Далі отримували другий зразок слини для
оцінки sIgA і запальних біомаркерів. Коли на
основі Прагматичної системи оцінки фарингіту
приймали рішення почати лікування антибіо
тиками, першим варіантом був амоксици
лін+клавуланат 45 мг/кг/добу 2 рази/добу
протягом 7 діб. У пацієнтів з алергією на пені
цилін в анамнезі антибіотиком другого вибору
був кларитроміцин 7,5 мг/кг/добу 2 рази/добу
протягом 7 діб. Застосування антибіотиків
реєстрували в щоденнику та електронній формі
історії хвороби. Витрати на дитину (у доларах
США), пов'язані з візитами відділення невід
кладної допомоги або амбулаторного відділен
ня через епізоди з верхніми дихальними шля

хами під час дослідження, а також витрати,
пов'язані із застосуванням протизапальних
препаратів, жарознижувальних засобів або
антибіотиків, підсумовували і включали в ана
ліз результатів для кожної групи.
Статистичний аналіз
Застосовано статистичний підхід «наміру
лікувати» (intentiontotreat — ITT)1. Рандо
мізовані суб'єкти, які відповідали критеріям
залучення й не мали жодного з критеріїв
вилучення, які отримували досліджуваний
продукт не менше 3 діб і які після рандоміза
ції надали дані для первинних результатів,
включили до аналізу ITT. Тривалість застос
ування досліджуваного препарату та дотри
мання схеми застосування підсумували для
кожної групи. Зміни в тривалості й тяжкості
респіраторних симптомів, тривалості лихо
манки, застосуванні антибіотиків, кількості
відвідувань медичного кабінету, кількості
відвідувань відділення невідкладної допомо
ги, кількості пропущених днів у дитячих
закладах і пов'язані з цим витрати порівняли
за допомогою tтесту. Частоту побічних
ефектів у кожній групі порівняли за допомо
гою критерію хіквадрат або тесту Фішера.
Рівні IgA в слині та рівні запальних біомарке
рів у слині порівняли між групами за допомо
гою tтесту. Частоту виявлення вірусних або
бактеріальних агентів у кожній групі порівня
ли із застосуванням критерію хіквадрат або
тесту Фішера. Відмінності вважалися значу
щими, якщо значення P<0,05. Програмне
забезпечення Statа 15.0 для Mac використали
для виконання всіх статистичних аналізів.

3. Результати
До дослідження залучено 70 дітей, рандомно
відібраних для застосування L. reuteri (n=35)
і плацебо (n=35) (рис. 1). Кількість хлопчиків й
дівчаток у групах була однаковою. Вік дітей
становив 2,1±0,8 року в групі L. reuteri
та 2,4±1,1 року в групі плацебо (значення P
незначуще). При залученні до дослідження
дітей статистично значущих відмінностей не
виявлено за такими параметрами: кількість діб
симптоматики до залучення до дослідження;
тривалість лихоманки та сила болю в горлі
(за шкалою FLACC); симптоми; застосування
протизапальних препаратів і рівні sIgA й
запальних маркерів (табл. 1).

Метод аналізу результатів проспективного рандомізованого дослідження, в якому всі рандомізовані учасники залучаються до статистичного
аналізу й аналізуються відповідно до групи, до якої вони спочатку залучені, незалежно від того, яке лікування (якщо таке проводилося) вони
отримували

1
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Залучення учасників

Перевірено на
відповідність критеріям
(n=130)
Вилучено (n = 60)
• Невідповідність критеріям
залучення (n= 50)
• Відмовився від участі (n = 10)
• Інші причини (n = 0)

Рандомізовано
(n=70)

Залучено до групи L. reuteri (n=35)
• Отримали призначене лікування (n=35)
• Не отримали призначеного лікування
(вкажіть причини) (n=0)

Залучено до групи плацебо (n=35)
• Отримали призначене лікування (n=35)
Не отримали призначеного лікування
(вкажіть причини) (n=0

Спостереження
Не спостерігались
(вкажіть причини) (n=0)
Припинили лікування
(вкажіть причини) (n=0)

Не спостерігались
(вкажіть причини) (n=0)
Припинили лікування
(вкажіть причини) (n=0)
Аналіз

Проаналізовано (n=35)
• Вилучено з аналізу (вкажіть причини)
(n=0)

Проаналізовано (n=35)
• Вилучено з аналізу (вкажіть причини)
(n=0)

Рис. 1. Блок>схема CONSORT
Вихідні характеристики на початку дослідження

Параметр1

Група
Limosilactobacillus reuteri (n=35)
2,1±0,8
19 (55)

Вік, у роках (середнє ± СВ)
Кількість дівчаток [абс. (%)]
Кількість діб із респіраторними симптомами до залучення
0,8±0,2
(середнє ± СВ)
Кількість діб із лихоманкою (середнє ± СВ)
0,7±0,4
Сила болю в горлі (шкала FLACC) (середнє ± СВ)
8±5
Ринорея [абс. (%)]
25 (71)
Епізоди кашлю [абс. (%)]
20 (58)
Закладеність носа [абс. (%)]
11 (32)
Епізоди хропіння [абс. (%)]
10 (29)
Порушення сну [абс. (%)]
11 (32)
Застосування НПЗП [абс. (%)]
31 (88)
Біомаркери слини (середнє ± СВ)
IgA (мг/мл)
13,2±8,1
IL1бета (пг/мл)
42±12,1
IL8 (пг/мл)
223±93
IL6 (пг/мл)
8,4±1,2
Среактивний білок (мг/л)
1,22±0,44
ФНПα (пг/мл)
7,2±1,3
IL10 (пг/мл)
5,5±2,1
sTLR2 (пг/мл)
330±30
sTLR4 (пг/мл)
1005±280
sCD14 (пг/мл)
2000±305

Таблиця 1
Група плацебо
(n=35)
2,4±1,1
18 (52)
1,0±0,3
0,9±0,6
9±4
24 (68)
21 (60)
10 (29)
11 (32)
10 (29)
29 (83)
12,9±10,3
38±9,9
211±78
9,2±1,8
1,30±0,52
6,9±0,8
5,8±1,9
282±90
998±116
1892±224

Примітка. 1 СВ = стандартне відхилення; FLACC = шкала оцінювання обличчя, ніг, активності, плачу та спокою; НПЗП = нестероїдні
протизапальні засоби; IgA = імуноглобулін А; IL = інтерлейкін; ФНП = фактор некрозу пухлини; sTLR = розчинний Tollподібний рецептор.
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Таблиця 2

Етіологія інфекцій верхніх дихальних шляхів [абс. (%)]1

Мікроорганізм
Риновірус
Аденовірус
Грип A
Грип B
Респіраторносинцитіальний вірус
Коронавірус
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pneumoniae

Група Limosilactobacillus reuteri (n=35)
30 (11)
28 (10)
12 (4)
18 (6)
7 (2)
3 (1)
2 (1)
6 (2)

Група плацебо (n=35)
32 (11)
31 (10)
16 (6)
12 (4)
6 (2)
2 (1)
3 (1)
4 (2)

Примітка: 1 — цифри не є 100%, бо наявні змішані інфекції.

Температура (°C)

39.0
38.5
38.0

*
*

37.5

*

37.0
36.5
36.0

0

1

Група L. reuteri

2

3
4
5
6
7
8
Кількість діб після початку лікування
Група контролю

9

10

9

10

Рис. 2. Limosilactobacillus reuteri та розвиток лихоманки в дітей із фарингітом/тонзилітом

10

Сила болю

8
*

6

*
*

4

*

2
0

0

1

Група L. reuteri

2

3
4
5
6
7
8
Кількість діб після початку лікування

Група контролю

Рис. 3. FLACC шкала оцінювання обличчя, ніг, активності, плачу та спокою в дітей із фарингітом/тонзилітом

Етіологія фарингіту або тонзиліту також була
подібною в цих групах (табл. 2). Наприкінці
дослідження спостерігалися суттєві відмінності
щодо тривалості проявів респіраторних
симптомів (3,1±0,8 проти 5,2±1,4, P<0,05),
кількості діб із лихоманкою (1,8±0,4 проти
3,6±0,6, P<0,05), сили болю в горлі (шкала
FLACC 5±1,2 проти 8±3,4, P<0,05), нежитю,
закладеності носа, діб незапланованих від
відувань медичного закладу або відділення
невідкладної допомоги та пов'язаних із цим
витрат на користь групи L. reuteri.
У групі L. reuteri не було лихоманки на 2гу
і протягом наступних діб (37,3±0,5 проти

38,6±0,3°C, P<0,05) (рис. 2 і 3). Значні
відмінності також виявлені відносно ФНПα
на користь групи L. reuteri (3,8±0,7 проти
5,9±0,4 пг/мл, P<0,05) (табл. 3).
Частота побічних ефектів виявилась
однаковою в обох групах (табл. 4). Дотримання
схеми застосування досліджуваних препаратів
становило 98% і 97% для груп L. reuteri
і плацебо відповідно.

4. Обговорення та висновки
Інфекції верхніх дихальних шляхів є
найпоширенішою гострою інфекцією в дітей
віком до 5 років, що значно впливає на гро
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Аналіз первинних і вторинних результатів на 10'ту добу

Параметр1
Первинні результати
Тривалість симптомів (діб) (середнє ± СВ)
Сила болю в горлі (шкала FLACC) (середнє ± СВ)
Вторинні результати
Ринорея [абс. (%)]
Епізоди кашлю [абс. (%)]
Закладеність носа [абс. (%)]
Епізоди хропіння [абс. (%)]
Порушення сну [абс. (%)]
Застосування антибіотиків [абс. (%)]
Кількість незапланованих відвідувань лікаря
або відділення невідкладної допомоги (середнє ± СВ)
Кількість днів відсутності в дитячому закладі (середнє ± СВ)
Середня вартість на дитину (дол. США), (середнє ± СВ)
ФНПα (пг/мл), (середнє ± СВ)

Таблиця 3

Група
Limosilactobacillus reuteri (n=35)

Група плацебо
(n=35)2

3,1±0.8
5,0±1,2

5,2±1,4*
8,0±3,4*

6 (17)
6 (17)
3 (8)
4 (12)
3 (8)
1,8±0,4
2 (6)

15 (43)*
7 (21)
10 (28)*
5 (14)
4 (11)
3,6±0,6*
4 (12)

0,8±1,1

1,4±1,2*

3,2±0,9
71±10
3,8±0,7

2,9±1,1
101±19*
5,9±0,4*

Примітки: 1 — СВ = стандартне відхилення; FLACC = шкала оцінювання обличчя, ніг, активності, плачу та спокою; ФНП = фактор некрозу
пухлини; 2 * — P<0,05, або незначуще.

Частота побічних ефектів, розподілена за віковими групами

Побічний ефект
6–12 міс (n=28)

1–3 років (n=42)

загострення ринореї [абс. (%)]
зміна консистенції випорожнень [абс. (%)]
біль у животі [абс. (%)]
загострення ринореї [абс. (%)]
зміна консистенції випорожнень [абс. (%)]
біль у животі [абс. (%)]

мадське здоров'я в усьому світі та є значним
економічним тягарем для пацієнтів із цим за
хворюванням. Частота ІВДП значно збільшу
ється в дітей, які відвідують дитячі заклади, у
зв'язку з більшою кількістю патогенів, з якими
вони контактують (Thrane та співавт., 2001).
Істотна супутня проблема пов'язана із засто
суванням антибіотиків, хоча більшість цих за
хворювань викликана вірусами, як це спостері
галося в нашому дослідженні, а також у попе
редніх дослідженнях. Хоча ми не спостерігали
значних відмінностей у застосуванні антибіо
тиків у цьому дослідженні, вживання пробіоти
ків у ньому могло знизити необхідність вико
ристання антибіотиків, а, отже, й знизити
частоту побічних ефектів, які спостерігаються
через неправильне застосування антибіотиків.
У контрольній групі дітей у нашому досліджен
ні ми спостерігали збереження лихоманки
та болю в горлі до 5ї доби вживання добавки
(плацебо). Такі обставини зазвичай спонука
ють батьків шукати терапевтичні альтернативи,
що можуть сприяти полегшенню таких симпто
мів, як лихоманка, біль і запалення. Нещодавно
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Група Limosilactobacillus
reuteri
7 (25)
3 (11)
1 (3)
5 (12)
1 (2)
7 (17)

Таблиця 4
Група плацебо
6 (21)
4 (14)
2 (7)
4 (9)
2 (5)
8 (19)

опубліковано систематичний огляд із метаана
лізом, що мав на меті оцінити ефективність різ
них штамів пробіотиків як ад'ювантів у ліку
ванні ІВДП у дітей, які відвідують дитячі
заклади. Аналіз 12 клінічних випробувань за
участю понад 4500 дітей показав, що деякі спе
цифічні штами значно скорочують тривалість
ІВДП (PilmannLaursen & Hojsak, 2018). Наше
РКД із доказом концепції показало, що препа
рат із комбінацією двох штамів L. reuteri (ATCC
PTA 5289 та DSM 17938) зменшує не тільки
тривалість діб лихоманки та болю в горлі, але й
інші респіраторні симптоми, такі як ринорея й
закладеність носа, що викликають значний
дискомфорт у маленьких дітей. Важливість
цього дослідження полягає не тільки у виявле
ному клінічному впливі, але й у зниженні
пов'язаних із цим витрат, що, враховуючи
частоту ГРІ, які спостерігаються в дітей віком
до 5 років, безсумнівно, має велике значення
з точки зору суспільної охорони здоров'я та
впливу на якість життя. У 2014 р. наша дослід
ницька група показала в аналогічному дослі
дженні, проведеному в дитячих закладах,
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що застосування одного з досліджуваних шта
мів (L. reuteri DSM DSM 17938) є економічно
вигідним за рахунок зниження витрат, пов'яза
них із комплексним лікуванням ГРІ (Gutierrez
Castrellon та співавт., 2014). У цьому досліджен
ні ми показали, що використання такої комбіна
ції штамів L. reuteri може бути стратегічно й еко
номічно ефективно виправданим. Однією із
сильних сторін цього дослідження є те, що ми
проаналізували не тільки клінічні прояви та
етіологічний профіль ІВДП, але й імуномоду
люючий профіль досліджуваного типу ад'юван
та. Слабкою стороною цього дослідження є
невелика вибірка, що обмежує можливість
екстраполяції результатів на інші групи насе
лення. Хоча ми виявили значні відмінності між
групами, які виявилися достатньо істотними,

щоб сформулювати певні рекомендації, бажано
підтвердити отримані результати в наступному
клінічному випробуванні з більшим обсягом
вибірки, що дало б змогу оцінити вплив певних
коваріат, які можуть виявити певні змінні в
даних остаточного результату. Ґрунтуючись на
отриманих нами результатах, ми дійшли вис
новку, що L. reuteri ATCC PTA 5289 в поєднан
ні з L. reuteri DSM 17938 (БіоГая Продентіс) є
ад'ювантом для зменшення тривалості й тяжко
сті клінічних симптомів у дітей з фарингітом
або тонзилітом. Завдяки протизапальній дії ця
комбінація штамів знижує тривалість лихоман
ки та інтенсивність болю в горлі.
Конфлікт інтересів. Жодний з авторів
не повідомляє про потенційні конфлікти
інтересів.
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