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Алергічний риніт (АР) є серйозним
хронічним захворюванням верхніх дихальних шляхів, в основі якого лежить Ig-E залежна реакція на поверхні слизової оболонки. В зв’язку з цим захворювання відноситься до розряду атопічної патології і часто поєднується з бронхіальною астмою (БА)
та атопічним дерматитом. Типовими клінічними проявами є свербіння в носі, чхання,
ринорея, закладання носа і вух. Крім назальних, АР досить часто проявляється ще і
очними симптомами: свербіння в очах, гіперемія і сльозотеча. Вражає частота захворювання – на нього страждає біля 20% населення Землі й України. АР настільки негативно впливає на якість життя і працездатність, що в основу його класифікації за
тяжкістю перебігу покладено порушення
саме цих показників. При незначному їх
порушенні перебіг захворювання характеризується як середньої тяжкості, а при значному - тяжкий. В залежності від тривалості
симптомів АР розподіляється на інтермітуючий (симптоми протягом не більше 4 днів
на тиждень або менше 4 тижнів) та персистуючий (симптоми на протязі понад 4 дні на
тиждень або 4 тижні). Прояви (симптоми)
АР мають оборотний характер, тобто зменшуються і зникають після усунення контакту з алергеном і/або призначення відповідного лікування.
Своєчасно розпочате і адекватне лікування не тільки забезпечує ліквідацію симптомів і покращання якості життя, але є одним з дієвих засобів профілактики БА (рис.
1). При лікуванні з приводу АР необхідно в
першу чергу реалізувати етіотропний принцип – усунути або мінімізувати контакт з
причинним алергеном. При цьому слід розЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2012

глянути питання про проведення специфічної імунотерапії. До симптоматичної терапії
відноситься використання місцевих і системних деконгестантів. Проте можливості
етіотропного лікування на сьогоднішній
день значно обмежені, а симптоматичне
супроводжується низкою негативних проявів. Тому найбільш ефективне лікування
при АР основане на принципі втручання в
патогенез. Для патогенетичного лікування
хворих на АР використовуються принципово нові підходи, основані на досягненнях
молекулярної генетики. Природно, що саме
на цій основі можна цілеспрямовано втручатись у патогенез хвороби, а таке лікування фактично рівнозначне етіологічному,
оскільки, хоча і не усувається першопричина, ланцюг патологічного процесу і, відповідно, хвороба не прогресує, а набуває контрольованого перебігу.
Шлях реалізації ефекту патогенетичної терапії повинен прокладатись через
вплив на основні ланки розвитку алергічного запалення. Тому для патогенетичного
лікування використовуються антигістамінні
препарати, кромони і глюкокортикостероїди
– як системні, так і топічні. Реалізація ефекту кортикостероїдних препаратів (як топічних, так і системних) відбувається через
гальмування синтезу більшості прозапальних цитокінів, зокрема інтерлейкінів (ІЛ) 1,
3, 4, 5, 6, 8, фактора некрозу пухлини-α,
гранулоцитарно-макрофагального колонієстимулюючого фактору (GМ-CSF). Стероїди
інгібірують синтез оксиду азота, який викликає розвиток запалення, синтез фосфоліпази А2, збільшують синтез інгібіторів протеаз, значно знижують активність клітин,
що приймають участь у розвитку запалення,
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інгібірують секрецію медіаторів еозинофілами і посилюють їх апоптоз, гальмують
підвищений синтез RANTES.

Рис. 1. Зв’язок алергічного риніту та бронхіальної астми

Що стосується вибору конкретного
препарату з групи кортикостероїдів, то він
повинен здійснюватись з урахуванням того,
що використання даних препаратів повинно
бути досить тривалим. Виходячи з цього,
слід надавати перевагу препаратам з мінімальною системною біодоступністю, високою спорідненістю зі стероїдними рецепторами і пов’язаним з нею широким спектром
терапевтичної дії. Все це забезпечує високу
ефективність препарату, з одного боку, а з
іншого – хороший профіль безпеки при
тривалому використанні. Повністю ці вимоги задовольняють топічні інтраназальні
кортикостероїди, В зв’язку з цим інтраназальні стероїди, зокрема флютиказону фуроат
(«Аваміс»), розглядається як препарат першої лінії в лікуванні хворих на середньої
тяжкості і тяжкий інтермітуючий та будь
якого ступеню тяжкості персистуючий АР.
Такі характеристики препарату забезпечує
молекула флютиказону фуроату, яка вигідно відрізняється від інших представників
цієї групи.
Як відомо, рецептори до глюкокортикостероїдів структурно пов'язані з іншими
рецепторами. Для запобігання небажаним
ефектам принципово важливо, щоб стероїд
володів максимальним впливом саме на
глюкокортикостероїдний рецептор (тобто
був високоселективним) і мінімальним – на
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інші. Фармакологічні властивості молекули
флютиказону фуроату обумовлені тим, що
ефір 17α-фуроату повністю відповідає формі глюкокортикостероїдному рецептору
(рис. 2).

Рис. 2. Нова молекула має найбільшу спорідненість до глюкокортикостероїдних рецепторів

Це забезпечує «Авамісу» найбільшу
селективність по відношенню до глюкокортикоїдних рецепторів, що відрізняє його від
інших представників ІКС. Найбільша спорідненість з глюкокортикостероїдними рецепторами відносно дексаметазону забезпечує
високу ефективність препарату «Аваміс».
Так, відносна спорідненість флютиказона
фуроату на 33% вища, ніж мометазону фуроату (рис. 3).

Рис. 3. Краща спорідненість з рецепторами
забезпечує вищу активність. Одна доза «Авамісу»
містить 27,5 мкг

Крім того, флютиказону фуроат повільно роз’єднується з глюкокортикостероїдним рецептором, що підвищує тривалість
його протизапальної дії. Це дозволяє призначати препарат один раз на добу. Висока
селективність до глюкокортикостероїдних
рецепторів обумовлює низькі її показники
до рецепторів прогестерону. Завдяки цим
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властивостям флютиказону фуроат має значний терапевтичний інтервал, що забезпечує
«Авамісу»
найвищий
ступінь
зв’язування з тканинами носа і низьку біодоступність, яка не перевищує 0,5% від дози препарату. Низька біодоступність обумовлює хороший профиль безпеки, оскільки,
чим системна біодоступність вища, тим
вища системна активність глюкортикостероїдів і, відповідно, вище ризик виникнення
побічних ефектів. Стероїди попередніх поколінь з високою біодоступністю, відповідальні за побічні реакції (остеопороз, затримка росту, наднирникова недостатність).
Характеристики діючої молекули забезпечують високу клінічну ефективність «Аваміс» в дозі 110 мг – 1 раз на добу. Через 2
тижні лікування вираженість назальних
симптомів АР у дорослих та підлітків зменшується з 8,3 до 3,36 балів або на 4,3% за
шкалою ТNSS (Тotal nasal symptom score).
Різниця з групою плацебо достовірна вже
після першого прийому препарату.
Традиційно назальним симптомам при
лікуванні хворих на АР приділяється найбільша увага. Але проведені дослідження показали, що симптоми ураження очей турбують до 70% цих пацієнтів та мають такий
же вплив на якість життя, як і назальні. А
кожного п’ятого хворого (21%) очні симптоми турбують більше, ніж назальні. На
механізмах розвитку кон’юнктивіту, асоційованого з АР, треба зупинитись окремо
(рис. 4).

Алергени,
що
контактують
з
кон’юнктивою, викликають алергічну реакцію, яка відбувається паралельно також в
слизовій оболонці порожнини носа. Однак
ця реакція відповідає тільки за частину очних симптомів, оскільки значна патогенетична роль належить назо-окулярному рефлексу. Суть його полягає в тому, що назальні
аферентні нерви стимулюються вивільненим гістаміном та іншими медіаторами запалення, що викликає еферентну парасимпатичну відповідь. Саме вони є причиною
вказаного рефлексу. Тяжкість клінічних
проявів забезпечується тим, що слізна залоза разом з носовою порожниною густо інервована парасимпатичними волокнами, і тому подразнення рецепторного поля носової
порожнини супроводжується реакцією очей.
Експериментально доведено, що ІКС здатні
гальмувати вивільнення прозапальних медіаторів, які запускають вказаний рефлекс.
При цьому, чим вища спорідненість (тобто
сила і тривалість дії препарату) з рецепторами і ступінь зв’язування з тканинами, тим
сильніше пригнічується назоокулярний рефлекс при АР.

Рис. 5.

Рис. 4. Механізм очних симптомів
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Слід підкреслити, що флютиказону
фуроат, в порівнянні з іншими ІКС, забезпечує стабільний ефект відносно очних
симптомів. Ендоназальне використання
препарату Аваміс в дозі 110 мг 1 раз на добу сприяє зменшенню очних симптомів з
5,4 до 2,4 балів, або на 38% за шкалою
TOSS (Тotal ocular symptom score). Нестабільний ефект інших ІКС (22) відносно очних
симптомів, вірогідно, пов'язаний з різною
спорідненістю з назальними рецепторами
(рис. 5). Стабільна активність флютиказону
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фуроату у вигляді назального спрею по відношенню до очних симптомів не пов’язана
зз системним впливом, оскільки біодоступність препарату складає <0,5%. Аваміс зменшує симптоми АР шляхом зниження вираженості алергічного запалення в носовій
порожнині і модуляції алерген-індукованої
нейральної активності з носа до очей.
Важливим фактором, що визначає
ефективність лікування, є прихильність до
нього пацієнта. Відомо, що комплаєнс при
використанні ІКС надзвичайно залежить від
доправляючого пристрою. Недоліками існуючих пристроїв є затікання препарату в
горло і пов’язана з цим низька точність дозування, неприємний присмак і запах, неможливість визначити залишок препарату,
занадто довгий носик.
Для препарату «Аваміс» був розроблений інноваційний доправляючий пристрій, позбавлений зазначених недоліків і
максимально зручний у використанні (рис.
6).

ристики діючої молекули дозволили забезпечити, в порівнянні з іншими ІКС, відносно менший об’єм рідини в дозі. В результаті
препарат не затікає в горло, не витікає з
носа, і тому є впевненість у точному дозуванні. Крім того, препарат позбавлений запаху, і практично повністю відсутній присмак. Сам доправляючий пристрій має сучасний дизайн, що забезпечує зручність у
використанні і зберіганні. В перехресному
порівнянні флютиказону фуроату з іншими
інтраназальними спреями 127 хворих на АР
надавали перевагу «Авамісу», ґрунтуючись
на таких показниках: запах (64 та 29%, відповідно), присмак (47 та 21%), затікання в
горло (43 та 27%), витікання з носа (49 та
19%, відповідно).

До його основних переваг відносяться: легкість у використанні завдяки боковому розташуванню клавіші вприскування,
короткий носик, можливість контролю над
залишком через прозоре віконце. Характе-

Висновки
Важливими перевагами флютиказону
фурату в порівнянні з іншими ІКС при лікуванні хворих на АР є висока спорідненість і
селективність впливу на глюкортикостероїдні рецептори, мінімальна системна біодоступність, що забезпечує високу клінічну
ефективність і створює хороший профіль
безпеки. Високий ступінь зв’язування з тканинами носа обумовлює тривалу дію і дозволяє приймати препарат 1 раз на добу.
Аваміс відповідає всім вимогам до інтраназального кортикостероїда в полегшенні як
назальних, так і очних симптомів АР. В
зв’язку з високою розповсюдженістю і негативним впливом очних симптомів на якість
життя стабільна ефективність препарату дає
можливість уникнути використання офтальмологічних препаратів і запобігти поліпрагмазії. Завдяки сучасному доправляючому
пристрою використання препарату є простим і зручним, що підвищує прихильність
пацієнтів до лікування.
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