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Шановні колеги!
Європейський позиційний документ щодо
риносинуситу і назального поліпозу 2020 року – це
оновлена версія аналогічних позиційних документів, що базуються на фактичних даних, опублікованих в 2005, 2007 і 2012 роках.
Основна мета керівництва EPOS 2020 року
– надати переглянуті, актуальні і чіткі рекомендації, засновані на фактах, а також комплексні шляхи
надання допомоги при гострому і хронічному риносинуситі.
EPOS2020 надає оновлену інформацію про
опубліковану літературу та дослідження, проведені за вісім років з моменту публікації позиційного
документу EPOS2012, і охоплює області, які раніше не були так широко представлені в EPOS2012,
такі як хронічний риносинусит у дітей і хірургія
навколоносових пазух. EPOS2020 також адресований новим цільовим користувачам, які стали більш
залучені до процесу ведення і лікування пацієнтів
з риносинуситом після публікації останнього документу EPOS, включаючи фармацевтів, медсестер,
осіб, які надають спеціалізовану допомогу, і навіть
самих пацієнтів, які вдаються до більш ефективного самоконтролю за своїм станом, використовуючи
безрецептурні препарати.
У документі представлені пропозиції для
майбутніх досліджень в цій області і оновлене керівництво по визначенню і оцінці результатів досліджень в різних умовах.
EPOS2020 містить глави щодо термінів та
класифікації, в яких ми визначили велику кількість
термінів і вказали бажані строки. Пропонується
нова класифікація ХРС на первинний і вторинний
ХРС, а також подальший поділ на локалізовані та
дифузні захворювання на основі анатомічного розподілу. Існують великі розділи, присвячені епідеміології та чинникам, що сприяють розвитку захворювання, механізмам запалення, диференціальній
діагностиці болю в ділянці обличчя, алергічному
риніту, генетиці, муковісцидозу, аспіриновій тріаді,
імунодефіцитам, алергічному грибковому риносинуситу і взаємозв›язку між верхніми і нижніми дихальними шляхами.
Розділи, присвячені гострому і хронічному риносинуситу у дітей, повністю оновлені. Всі
наявні дані по веденню гострого і хронічного риносинуситу з назальними поліпами або без них у

дорослих і дітей піддані систематичному аналізу, і
на основі цих даних пропонуються шляхи комплексного лікування.
Незважаючи на значне зростання кількості
якісних публікацій в останні роки, залишається велика кількість невирішених практичних клінічних
питань. Було вирішено, що найкращий спосіб вирішити ці проблеми – це провести навчання Delphi.
Результати включено до відповідних розділів.
І останнє, але не менш важливе: рекомендації для пацієнтів і фармацевтів, а також новий список дослідницьких потреб.
Приємно, що в списку консультантів, які
брали участь в розробці європейського документу в
2020 році, з’явилися і два учасники з України.
Вашій увазі пропонується переклад одного
з розділів EPOS2020, присвяченого застосуванню
назальних кортикостероїдів в лікуванні дорослих
пацієнтів з хронічним риносинуситом – як з назальним поліпозом, так і без нього.

З повагою,
Д.І. Заболотний
Переклад з англ. – бюро перекладів “Профпереклад”.
Ред. – Т.Ю. Холоденко.
The full document can be downloaded for free on the website: http://www.rhinologyjournal.com.
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6. Лікування хронічного риносинуситу у дорослих
Скорочення
CCCRC 		
– Науково-клінічний центр дослідження хемосенсорних реакцій штату
			
Коннектикут
CSS 		
– опитувальник щодо перебігу хронічного синуситу
ESS 		
– ендоскопічна хірургія навколоносових пазух
FESS 		
– функціональна ендоскопічна хірургія навколоносових пазух
FPND 		
– назальні краплі на основі флутиказону пропіонат
FPNS 		
– назальний спрей на основі флутиказону пропіонат
IgE 		
– імуноглобулін E
IL-5 		
– інтерлейкін-5
IOP 		
– внутрішньоочний тиск
LK 		
– Лунд-Кеннеді
LKES 		
– оцінка ендоскопії за шкалою Лунд-Кеннеді
MFNS 		
– назальний спрей мометазону фуроат
MID 		
– мінімально важлива різниця
MLKS 		
– модифікована шкала Лунд-Кеннеді
N-ERD 		
– захворювання органів дихальної системи, спричинене застосуванням НПЗП
NPS 		
– шкала оцінки назальних поліпів
PNIF 		
– пікова швидкість носового інспіраторного потоку
RQLQ 		
– опитувальник якості життя пацієнтів із ринокон’юнктивітом
RSDI 		
– індекс порушення життєдіяльності внаслідок риносинуситу
RSOM-31
– шкала оцінки результатів лікування риносинуситу за 31 запитанням
SBPCRCT
– просте сліпе плацебо-контрольоване дослідження
SNOT-22
– Опитувальник результатів лікування синоназальних захворювань
			
(Sinonasal Outcome Test)
АКТГ 		
– адренокортикотропний гормон
БУД 		
– будесонід
ВАШ 		
– візуальна аналогова шкала.
ВШ 		
– відношення шансів
ГГН 		
–  гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова
ЕКБ 		
– еозинофільний катіонний білок
ЗЯЖ 		
– загальна якість життя
ЛМ 		
– шкала Лунд-Макей
ММП-9	 	
– матриксна металопротеїназа-9
МПО 		
– мієлопероксидаза
МРТ 		
– магнітно-резонансна томографія
МФ 		
– мометазону фуроат
НП 		
– назальний поліп
ПСПКД		
– подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження
ПШВ 		
– пікова швидкість видиху
ПЯ 		
– побічні явища
РКД 		
– рандомізовані клінічні дослідження
ФП 		
– флутиказону пропіонат
ХРС 		
– хронічний риносинусит
ХРСбезНП	 – хронічний риносинусит без назальних поліпів
ХРСзНП 	
– хронічний риносинусит із назальними поліпами
ЯЖ 		
– якість життя
Оториноларингологія, №4 (3), 2020

5

6.1.5. Назальні кортикостероїди
6.1.5.1. Стислий огляд доказів
До цього аналізу включено результати
подвійних сліпих плацебо-контрольованих
досліджень (ПСПКД), проведених після 1990
р., у яких оцінювались ефекти застосування
назальних кортикостероїдів у пацієнтів з хронічним риносинуситом як з поліпами, так і
без них. Діагностичні критерії для хронічного риносинуситу (ХРС) повинні відповідати
поточним критеріям EPOS для хронічного
риносинуситу [63]. Пацієнти з алергічним
грибковим риносинуситом, муковісцидозом,
імунодефіцитом, первинною циліарною дискінезією, грибковими тілами, гранулематозом
із поліангіїтом виключені з аналізу. Включено
кортикостероїди, що доставляються до порожнини носа та навколоносових пазух за допомогою будь-яких методів доставки, загальнодоступних у клінічній практиці. Виключено випробування, в яких кортикостероїди
вводились через катетер [64, 65] та ін’єкції
в поліпи [66]. Результати, що представлено в
цьому аналізі, включають симптоми, якість
життя, розмір поліпів при ендоскопії, рецидиви поліпів та побічні явища.
Серед 42 досліджень, включених до
цього огляду (43 статті), 40 досліджень
були плацебо-контрольованими, у яких
оцінювались ефекти застосування назальних кортикостероїдів (табл. 6.1.5.1). У чотирьох дослідженнях порівнювались різні
методи доставки назальних кортикостерої

дів (табл. 6.1.5.2) [67-70]. До одного дослідження [71] було включено дані попередньо
опублікованої статті [72] для проведення
повторного аналізу. У 32 дослідженнях оцінювались пацієнти з ХРС з назальними поліпами (НП), у 5 – пацієнти з ХРС без НП,
а в інших 5 дослідженнях вивчалась змішана популяція. У 24 дослідженнях більшість
пацієнтів раніше перенесли хірургічні втручання на навколоносових пазухах, а в 14 дослідженнях більшості пацієнтам хірургічне
втручання не проводилось. У 4 дослідженнях статус хірургії навколоносових пазух у
пацієнтів не зазначався. Були використані
різні назальні кортикостероїди, як-от: тріамцинолон, мометазону фуроат, гідрокортизон,
будесонід, флутиказону пропіонат (ФП) та
дексаметазон. Для доставки кортикостероїдів використовувались: назальний спрей – у
26 дослідженнях, назальні краплі – у 7, небулайзер – у 2, аерозолі – у 3, іригація порожнини носа – у 4, а турбухалер – у 2 дослідженнях.
У 4 дослідженнях використовували
двонаправлений пристрій видиху, який створював потік повітря в порожнині носа після видихання пацієнтами через пристрій. У
13 дослідженнях застосовувались назальні
кортикостероїди після операції. У 29 дослідженнях ендоскопічна хірургія навколоносових пазух не проводилась.

Рис. 6.1.5.1. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів порівняно з плацебо на якість життя,
пов’язану з захворюванням (SNOT-22) у пацієнтів із ХРС
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Табл. 6.1.5.1
Назальні кортикостероїди для лікування хворих на ХРС
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Продовження табл. 6.1.5.1
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Табл. 6.1.5.2
Порівняння різних методів доставки назальних кортикостероїдів
для лікування пацієнтів з ХРС.
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Табл. 6.1.5.3
Промивання носа кортикостероїдами у пацієнтів з ХРС.
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6.1.5.2 Вплив назальних
кортикостероїдів на якість
життя(ЯЖ) у пацієнтів із ХРС
Розглядалось дванадцять досліджень,
в яких оцінювалася якість життя (ЯЖ) [7380], [67, 81], [82, 83]. З 12 досліджень у 10
оцінювалась якість життя, пов’язана з захворюванням [73-75, 78-80, [67, 81], [82, 83], а
в 2 дослідженнях оцінювалась якість життя, пов’язана із загальним станом здоров’я
[76, 77]. Використані такі опитувальники
якості життя, пов’язаного з захворюванням:
Опитувальник результатів лікування синоназальних захворювань (Sinonasal Outcome
Test (SNOT-22)) [73-75], [67, 81], [82, 83],
Шкала оцінки результатів лікування риносинуситу (RSOM-31) [78, 82], Опитувальник
щодо перебігу хронічного синуситу (CSS)

[79], Індекс порушення життєдіяльності
внаслідок риносинуситу [82] та опитувальник, розроблений дослідниками [80].
Дослідження, в яких застосовувалась
оцінка за SNOT-22, були об’єднані в метааналіз, хоча оцінюваний час лікування був
достатньо різним (від 4 [74] до 24 тижнів
[73]. Метааналіз віддавав перевагу назальним кортикостероїдам порівняно з плацебо
в покращенні якості життя, пов’язаної із захворюванням (РС --5,46, 95% ДІ від -8,08 до
-2,84, p<0,001; 6 РКД, n = 715; рис. 6.1.5.1).
Хоча статистично значущий, розмір ефекту
5,46 при 95% ДІ від -8,08 до -2,84 менший, ніж
мінімально клінічно значуща різниця (MCID)
8,9 і може не бути клінічно значущим [84].
При визначенні ЯЖ за допомогою короткої форми [36] обстеження стану здоров’я (SF-36), назальні кортикостероїди

Рис. 6.1.5.2. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів порівняно з плацебо на зміну в оцінці
симптомів у пацієнтів із ХРС.

Рис. 6.1.5.3. Лісоподібна діаграма впливу на частку респондентів при лікуванні назальними корти-костероїдами в порівнянні з плацебо пацієнтів із ХРС.
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значно покращували показники підшкали
психічного здоров’я, але не підшкали психічного здоров’я через п’ять тижнів [77].
Однак при визначенні психологічного самопочуття за “Опитувальником оцінки загального благополуччя”, покращення загальної
ЯЖ не відрізнялось між назальними кортикостероїдами та плацебо [76].
6.1.5.3. Вплив назальних
кортикостероїдів на симптоми
у пацієнтів із ХРС
18 досліджень, в яких оцінювались
симптоми, можуть бути об’єднані в метааналіз (рис. 6.1.5.2-6.1.5.3). В метааналізі
перевага надається назальним кортикостероїдам в порівнянні з плацебо в поліпшенні симптомів як за шкалою симптомів (SMD
-0,63, 95% довірчий інтервал (ДІ) від -0,89
до -0,37, p<0,01; 12 рандомізованих контрольованих досліджень (РКД), n = 1690; рис.
6.1.5.2) так і за часткою респондентів (відносний ризик (ВР) 0,66; 95% ДІ від 0,59 до
0,73; p<0,01; 12 РКД, n = 1646; рис. 6.1.5.3).
Коли був проведений аналіз підгруп за
підтипом ХРС, величина позитивних ефектів назальних кортикостероїдів в поліпшенні оцінки симптомів була значно вищою
(p<0,01) у пацієнтів з поліпами (SMD -0,93;

95% ДІ від -1,43 до -0,44; p<0,01; 6 РКД,
n=1096), ніж у пацієнтів без назальних поліпів (SMD -0,30; 95% ДІ від -0,46 до -0,14;
p<0,01; 6 РКД, n=594; рис. 6.1.5.4), але частка
респондентів була аналогічною (рис. 6.1.5.5).
У пацієнтів, які раніше перенесли хірургічні втручання на навколоносових пазухах, відзначалися такі ж зміни в оцінці
симптомів та частці респондентів, як і у пацієнтів, яким хірургічні втручання не проводились (ВР 0,63; 95% ДІ від 0,47 до 0,84,
p<0,01; 5 РКД, n = 298 порівняно з ВР 0,67;
95% ДІ від 0,59 до 0,77, p<0,01; 6 РКД, n =
1264; рис. 6.1.5.6).
6.1.5.4. Режими лікування в різних
дослідженнях відрізнялися
Під час оцінки впливу типу кортикостероїдів на симптоми, було встановлено
користь стосовно покращення симптомів
у всіх типів без відмінностей. Позитивний
вплив на зменшення оцінки симптомів вказував на значну користь флутиказону пропіонату (SMD -0,50; 95% ДІ [-0,76; -0,23]), будесоніду (SMD -1,35; 95% ДІ [-2,60; -0,11])
та мометазону фуроату (SMD -0,37; 95%
ДІ [-0,53;-0,22]), порівняно з плацебо, без
відмінностей між типами кортикостероїдів
(p=0,24) (рис. 6.1.5.7).

Рис. 6.1.5.4. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів порівняно з плацебо на зміну в оцінці
симптомів у підгрупах пацієнтів з ХРС.
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Дози кортикостероїдів у різних дослідженнях відрізнялися. Загалом, назальні
кортикостероїди застосовувалися в дозах,
що не перевищували подвійні дози при лікуванні риніту. Проте були дослідження із
застосуванням більших доз (наприклад, флутиказону пропіонат>400 мкг на добу; будесонід>512 мкг на добу; мометазону фуроат
>400 мкг на добу) [72, 73, 78, 85]. Під час
оцінки впливу різних доз назальних стероїдів порівняно з плацебо на симптоми у пацієнтів з ХРС, тенденцій щодо більшої величини ефектів у підгрупі дослідження із
застосуванням більших доз (SMD -1,20; 95%
ДІ [-2,06; -0,33]), ніж звичайних доз (SMD
-0,35; 95% ДІ [-0,50; -0,20]), не відзначалося.
Однак ця різниця не досягала статистичної
значущості (p=0,06) (рис. 6.1.5.8).
Назальні кортикостероїди мають
позитивний вплив на ЯЖ, пов’язану із
захворюванням, та загальну якість життя
(ЗЯЖ) у пацієнтів з ХРС
Тривалість лікування відрізнялась в
дослідженнях і становила від чотирьох до 52
тижнів. Серед 42 досліджень, включених у

цей огляд, було 13 досліджень із застосування назальних кортикостероїдів у період до
12 тижнів та 3 дослідження застосування назальних кортикостероїдів впродовж 52 тижнів. Оскільки назальні кортикостероїди направлені на контроль хронічного запального
процесу, спричиненого ХРС, то, зазвичай, їх
застосовують протягом 12 тижнів або довше. Проте під час оцінки впливу тривалості
лікування назальними стероїдами порівняно
з плацебо на симптоми у пацієнтів із ХРС,
різниці між тривалістю лікування <12 тижнів та >12 тижнів стосовно симптомів (SMD
-1,42; 95% ДІ [-2,70; -0,14] порівняно з SMD
-0,39; 95% ДІ [-0,52; -0,26]), p=0,12) та часткою респондентів (ВР 0,63; 95% ДІ [0,51;
0,77] порівняно з ВР 0,64; 95% ДІ [0,55;
0,75]), p=0,84) не відзначалось.
6.1.5.5. Методи доставки
Застосування пристроїв впливає на
позитивну дію назальних кортикостероїдів,
порівняно з плацебо, в покращенні оцінки
симптомів.
В одному дослідженні повідомлялось
про доставку препаратів через небулайзер та

Рис. 6.1.5.5. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів порівняно з плацебо на частку респондентів у пацієнтів з ХРС в підгрупах з назальними поліпами (ХРСзНП) та без них (ХРСбезНП), порівняно
із застосуванням плацебо.
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показано найбільшу величину ефекту (SMD
-2,79; 95% ДІ від -3,53 до -2,05; p<0,001;
1 РКД, n = 57), з подальшим дослідженням,
у якому повідомлялося про використання
турбухалера (SMD -1,06; 95% ДІ від -1,58 до
-0,55, p<0,01; 1 РКД, n = 47), двонаправленого пристрою видиху (SMD -0,68; 95% ДІ
від -0,92 до -0,44; p<0,01; 3 РКД, n = 285)
та назального спрея (SMD -0,30; 95% ДІ
від -0,41 до -0,19; p<0,01; 7 РКД, n = 1281)
(рис. 6.1.5.9). Дані, отримані з досліджень
застосування назальних крапель, об’єднати
неможливо. Відмінності статистично значущі як для порівняння в трьох підгрупах,
так і для парних порівнянь (p<0,01 для всіх
порівнянь). Однак різниці в частці респондентів між підгрупами не відзначалось. У 4
дослідженнях порівнювались різні методи
безпосередньої доставки назальних кортикостероїдів (табл. 6.1.5.2). Назальний спрей
на основі кортикостероїду порівнювали з
назальними краплями на основі кортикостероїду [68], іригацією кортикостероїдом [67],
аерозолем з кортикостероїдом [70] та турбухалером з кортикостероїдом [69]. Дані
вказували на перевагу крапель з кортикостероїдом та іригації порожнини носа кортикостероїдом порівняно зі спреєм на основі
кортикостероїду. Demirel та співавтори [68]
провели рандомізацію 34 пацієнтів з ХРС
з НП для дослідження флутиказону пропіонату у формі водного назального спрею в
дозі 100 мкг два рази на добу або назальних
крапель у дозі 400 мкг один або два рази на
добу протягом 12 тижнів та встановили, що
краплі з кортикостероїдом забезпечували
найбільший ефект у зменшенні розміру назальних поліпів та полегшенні симптомів.
Harvey та співавтори провели подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, рандомізоване
дослідження післяопераційного застосування мометазону 2 мг з доставкою через спрей
або іригації у 44 хворих на ХРС [67]. У групі
іригації порожнини носа кортикостероїдом
було показано більше покращення, ніж у
групі застосування спрею з кортикостероїдом стосовно закладеності носа, виділень,
загальної оцінки за візуально-аналоговою
шкалою, оцінки ендоскопії та оцінки рентгенографії через 12 місяців.

Іригація – це альтернативний метод
доставки, який спрямований на збільшення
впливу кортикостероїдів на слизову оболонку навколоносових пазух. Harvey та співавтори вивчали загальний розподіл препарату
в навколоносових пазухах 10 голів трупів
після іригації порожнини носа та застосування назального спрея з водорозчинною,
йодованою, рентгеноконтрастною речовиною.
Оцінка сліпим скануванням показала
значно більший загальний розподіл по синусам при іригації порожнини носа за допомогою netipot1 і контейнеру з гнучкого пластику, ніж спрею під тиском [86]. Коли тією
ж групою було проведено дослідження на
людях для визначення динаміки рідини під
час іригації порожнини носа, дані показали
вплив рідини на слизову оболонку пазухи із
затримкою рідини близько 2,5% або 5,8 мл
для зрошень об’ємом 240 мл [87].
Крім того, у цих двох дослідженнях також оцінювався вплив ендоскопічної хірургії
навколоносових пазух на розподіл рідини та
показано, що хірургія навколоносових пазух
значно збільшувала обсяг доставки назальних розчинів. Окрім загальної терапевтичної
мети місцевого лікування в забезпеченні доставки фармацевтичних засобів, одночасне
механічне іригація порожнини носа з використанням кортикостероїдів посилює механічне видалення слизу, продуктів запалення
та бактерій/біоплівок [87].
Було виявлено 4 рандомізовані клінічні дослідження (РКД), у яких оцінювався
вплив іригації назальними кортикостероїдами в порівнянні з контролем (табл. 6.1.5.3). З
них 3 дослідження були подвійними сліпими
[67, 81, 83], а одне дослідження – простим
сліпим, рандомізованим, контрольованим
дослідженням [82].
Серед усіх чотирьох РКД в одному дослідженні вивчались пацієнти з ХРС з НП
[82]; в одному дослідженні вивчалась змішана популяція пацієнтів із ХРС, більшість
з яких мали ХРС без НП [81]; в одному дослідженні вивчалась змішана популяція пацієнтів із ХРС, більшість з яких мали ХРС
з НП [67]; а в одному дослідженні вивчались пацієнти з аспіриновою триадою [83].

1 невеликий контейнер з довгим носиком, який використовується для промивання носової порожнини (зазвичай фізіологічним
розчином) в якості альтернативної терапії при захворюваннях верхніх дихальних шляхів (прим. ред.)

Оториноларингологія, №4 (3), 2020

19

У всіх дослідженнях використовувався набір
пляшечок для промивання носових пазух як
пристрій для іригації порожнини носа кортикостероїдами. Однак обсяги іригації з використанням кортикостероїдів відрізнялись.
У 2 дослідженнях використовувався обсяг у
60 мл на кожну ніздрю 2 рази на добу [82,
83], водночас у двох інших використовувались більші обсяги – по 240 мл щоденно
[67, 81]. У 3 дослідженнях проводилась іригація порожнини носа з використанням кортикостероїдів після ендоскопічної хірургії
навколоносових пазух (ESS) [67, 82, 83], а
в одному дослідженні іригація проводилась
без хірургії навколоносових пазух [81]. Стосовно проведення хірургічного втручання,
в одному дослідженні чітко заявлялося про
проведення повної ESS у межах дослідження [67], в одному дослідженні зазначалося
про проведення базової функціональної ендоскопічної хірургії навколоносових пазух
(FESS) [83], а в іншому дослідженні інформацію не було надано [82]. В дослідженні з
проведенням іригації порожнини носа кортикостероїдами без хірургії навколоносових
пазух зазначалось, що більшості пацієнтів
(77%) раніше операції не проводились [81].
У трьох дослідженнях строк спостереження за пацієнтами сягав понад 3 міс. (12
міс. для двох досліджень [67, 83] та 6 міс. –
для одного дослідження [82]). В одному дослідженні результат оцінювався через 4 тижні [81].
У 3 РКД порівнювалась іригація порожнини носа кортикостероїдами з плацебо. Між дослідженнями була гетерогенність
стосовно популяції пацієнтів, хірургічного
статусу та обсягу іригації кортикостероїдами. Tait та співавтори провели подвійне
сліпе РКД із проведенням іригації порожнини носа кортикостероїдами без хірургії
навколоносових пазух пацієнтам із ХРС,
більшість з яких мали ХРС без НП. За короткий термін 4-тижневої іригації якість життя,
пов’язана із захворюванням, та показники
ендоскопії не відрізнялись при порівнянні з
іригацією розчином натрію хлориду з плацебо [81].
Rawal та співавтори провели просте
сліпе РКД, у якому вивчались пацієнти з
ХРС з НП. Іригація порожнини носа кортикостероїдами проводилась після ендоско20

пічної хірургії навколоносових пазух (ESS).
Хоча загальний обсяг іригації становив
240 мл на добу, для однієї ніздрі при кожному промиванні використовувався обсяг у
60 мл. Через 24 тижні якість життя, пов’язана з захворюванням, не відрізнялась при
порівнянні з контролем. Rotenberg та співавтори провели подвійне сліпе РКД, у якому
вивчались пацієнти з аспіриновою триадою
після проведення операції. Аналогічним чином, при кожному промиванні використовувався обсяг у 60 мл для кожної ніздрі; якість
життя, пов’язана з захворюванням, та показники ендоскопії не відрізнялись при порівнянні з контролем через 1 рік [82].
В одному дослідженні порівнювалась
іригація порожнини носа кортикостероїдами з назальним спреєм на основі кортикостероїду. Harvey та співавтори провели
подвійне сліпе, з подвійним контролем,
плацебо-контрольоване РКД, у якому вивчались пацієнти з ХРС (77% із ХРС з НП).
Вони встановили, що порожнину нео-синуса (“сформованої” пазухи), можна було лікувати з використанням місцевих препаратів, виконавши повну сфеноетмоїдектомію,
широку антростомію або Draf IIa / Draf III
(фронтотомію). Іригація порожнини носа
кортикостероїдами виконувалась із застосуванням контейнеру з гнучкого пластику, щоб
доставити загальний обсяг у 240 мл. При
порівнянні зі спреєм на основі кортикостероїдів через 1 рік, у групі іригації мометазоном відзначалося значно більше полегшення
симптомів та зниження ендоскопічних показників, ніж при застосуванні спрея.
Після проведення метааналізу для
оцінки впливу іригації кортикостероїдами
на покращення результатів через 6 міс. із
застосуванням SNOT, дані, отримані з двох
РКД, були об’єднані [82, 83]. Дослідження,
проведене Tait та співавторами [81], не було
включене, оскільки результати за SNOT оцінювались через 4 тижні. Дослідження, проведене Harvey та співавторами [67], не було
включене, оскільки контрольна група отримувала назальний спрей на основі мометазону. Метааналіз не показав різниці між іригацією порожнини носа кортикостероїдами та
плацебо в покращенні результатів за SNOT
через 6 міс. (SMD -0,17; 95% ДІ від -0,61 до
0,26; p=0,44; 2 РКД, n = 83) (рис. 6.1.5.10).
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Рис. 6.1.5.6. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів порівняно з плацебо на частку респондентів в підгрупі пацієнтів із ХРС з хірургічним втручанням на навколоносових пазухах або без нього.

Рис. 6.1.5.7. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів порівняно з плацебо на зміну в оцінці
симптомів у пацієнтів з ХРС.
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Незрозуміло, чому переваги іригації кортикостероїдами у порівнянні з сольовим
розчином ще не продемонстровано за допомогою метааналізу. Пацієнти з високою
кількістю еозинофілів у тканинах найкраще
відповідають на лікування кортикостероїдами та мають належати до сприятливих випадків [88]. На проникнення кортикостероїдів впливають різні фактори, які впливають
на ефективність кортикостероїдів. Ці фактори включають хірургічний статус пацієнтів
із широким доступом для місцевої медика-

ментозної терапії та методи доставки, у яких
використовуються високий тиск та великі
обсяги [89]. Показово, що в дослідженнях,
у яких не повідомлялося про користь лікування, використовувалась іригація будесонідом 1000 мкг на добу в контейнерах об’ємом
240 мл з об’ємом 60 мл після базової FESS
[82, 83], тоді як дослідженнях, у яких повідомлялося про переваги, використовувалась іригація мометазоном 2000 мкг на добу
в контейнерах об’ємом 240 мл з об’ємом
240 мл після проведення повної FESS [67].

Рис. 6.1.5.8. Лісоподібна діаграма впливу різних доз назальних кортикостероїдів порівняно з плацебо на
симптоми у пацієнтів з ХРС.

6.1.5.6. Вплив назальних
кортикостероїдів
на показники назальної ендоскопії
Результати ендоскопії оцінювались в 6
дослідженнях. Оцінка ендоскопії за шкалою
Лунд-Кеннеді проводилась в 6 дослідженнях, у яких оцінювались виділення, набряк,
утворення кірок, поліпи та рубці або спайки
[78, 90-92], [81, 83].
Jorissen та співавтори використовували
власну систему оцінок для оцінки стенозу
вустя синуса, поліпоподібних змін, синехій,
ремукозалізованих ділянок, виділень, запалення, набряків і кірок. Для аналізу даних
використовувалась стандартизована різниця
середніх. Коли дані були об’єднані для оцін22

ки балів ендоскопії, назальні кортикостероїди були ефективні в зниженні балів ендоскопії в порівнянні з плацебо (SMD -0,49;
95% ДІ від -0,73 до -0,25; p<0,01; 6 РКД, n =
286; рис. 6.1.5.11).
Зменшення розміру назальних поліпів оцінювалось в 25 дослідженнях. В одному дослідженні, проведеному Rowe-Jones
2005 [92], використовувалась 3-бальна шкала оцінки назальних поліпів (NPS) (0-2) для
кожної сторони (0-4 для обох сторін), взя
та з оцінки ендоскопії, описаної за шкалою
Лунд-Макей [94]. У 18 дослідженнях використовувалась 4-бальна шкала оцінки назальних поліпів (NPS) (0-3 для кожної сторони) (0-6 для обох сторін), що описано в
роботі Johansen та співавторів [70] (0 = без
Оториноларингологія, №4 (3), 2020

поліпів; 1 = наявність поліпів у середньому
носовому ході, які не досягають нижнього
краю середньої носової раковини; 2 = назальні поліпи, які досягають нижнього краю
середньої носової раковини, але не наявні
нижче краю середньої носової раковини; 3
=назальні поліпи, які утворюються в ділян-

ках нижче краю середньої носової раковини та/або утворюються ближче до середини середньої носової раковини) [69-73, 80,
95-106]. Рис. 6.1.5.9. Лісоподібна діаграма
впливу різних методів доставки назальних
кортикостероїдів, порівняно з плацебо, на
оцінку симптомів у пацієнтів з ХРС.

Рис. 6.1.5.9. Лісоподібна діаграма впливу різних методів доставки назальних кортикостероїдів, порівняно з
плацебо, на оцінку симптомів у пацієнтів з ХРС.

Рис. 6.1.5.10. Оцінка згідно з SNOT через 6 міс. після іригації стероїдами порівняно з іригацією роз-чином
натрію хлориду при ХРС порівняно з пацієнтами з ХРС, що отримували плацебо.

Рис. 6.1.5.11. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів порівняно з плацебо на оцінку показників назальної ендоскопії у пацієнтів з ХРС.
Оториноларингологія, №4 (3), 2020
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У 3 дослідженнях використовували
4-бальну шкалу оцінки назальних поліпів
(NPS) (0-3), описану в роботі Lund та співавторів [79] (0=без назальних поліпів; 1=
назальні поліпи у середньому носовому
ході; 2= назальні поліпи поза межами середнього носового ходу; 3= назальні поліпи,
що спричиняють повну обструкцію) [79, 85,
107]. В одному дослідженні використовували 5-бальну шкалу оцінки назальних поліпів (NPS) (0-4), описану в роботі Meltzer та
співавторів [108] (0=без видимих назальних
поліпів; 1=невелика кількість поліпоподібних утворень, обмежених середнім носовим
ходом; 2=множинні назальні поліпи, що заповнюють середній носовий хід; 3=назальні поліпи, що поширюються поза межами
середнього носового ходу, у межах отвору
клиноподібної пазухи, але не спричиняють
повну обструкцію або і те і інше; 4=назальні
поліпи спричиняють повну обструкцію носової порожнини) (Kobayashi 2018 [74]). В
одному дослідженні, проведеному Holmberg
1997 [109], використовували 5-бальну шкалу оцінки назальних поліпів (0-4) (0=без
назальних поліпів; 1=назальні поліпи невеликого розміру, що не потребують поліпектомії; 2=назальні поліпи середнього розміру,
що не потребують поліпектомії; 3=великі назальні поліпи, що потребують поліпектомії;
4=назальні поліпи, що спричиняють повну
обструкцію та потребують поліпектомії). В
одному дослідженні оцінювали результат за
візуальною аналоговою шкалою [110].
Назальні кортикостероїди зменшили кількість поліпів (SMD -0,87; 95%ДІ від
-1,17 до -0,57; p<0,01; 2 РКД, n = 184; рис.
6.1.5.12) та збільшили частку респондентів
зі зменшенням розміру поліпів у порівнянні
з плацебо (ВР 0,45; 95% ДІ від 0,36 до 0,57;
p<0,01; 7 РКД, n = 889; див. рис. 6.1.5.13).
Крім того, коли назальні кортикостероїди застосовувались після ендоскопічної
хірургії навколоносових пазух, вони запобігали рецидивуванню поліпів значно краще,
ніж плацебо (ВР 0,73; 95% ДІ від 0,56 до
0,94; p<0,01; 3 РКД, n = 256; рис. 6.1.5.14).
У пацієнтів, які раніше перенесли
хірургічні втручання на навколоносових
пазухах, відзначалося більше зменшення
розміру поліпів, ніж при плацебо (ВР 0,31;
95% ДІ від 0,20 до 0,49, p<0,01; 3 РКД,
24

n = 307 порівняно з ВР 0,54; 95% ДІ від
0,41 до 0,70; p<0,04; 4 РКД, n = 582; рис.
6.1.5.15).
6.1.5.7. Побічні ефекти при застосуванні
назальних кортикостероїдів
Серед 42 подвійних сліпих, рандомізованих, контрольованих досліджень, включених у цей огляд (43 статті), побічні ефекти назальних кортикостероїдів, порівняно
з плацебо, оцінювались в 26 дослідженнях
[67-69, 70, 72, 73, 79-81, 83, 85, 90, 93, 95,
96, 98, 100-105, 109, 111-114]. В усіх цих дослідженнях встановлено, що назальні кортикостероїди добре переносилися та були
безпечні. Про виникнення тяжких побічних
ефектів, пов’язаних із застосуванням препаратів, не повідомлялось. Незначні побічні
ефекти (у разі появи) були легкого або помірного ступеню тяжкості.
У 18 з 26 досліджень встановлено, що
побічні явища (включно з носовою кровотечею), спричинені застосуванням назальних
кортикостероїдів, не відрізнялися від побічних ефектів, що виникали при застосуванні плацебо [69, 70, 79, 80, 85, 90, 93, 95, 96,
101-105, 111-114]. У 5 дослідженнях повідомлялось, що носові кровотечі виникали у більшої кількості пацієнтів в групі, де застосовувались назальні кортикостероїди, ніж в групі
плацебо [72, 73, 98, 100, 109]. Коли дані були
об’єднані для мета-аналізу, було показано,
що назальні кортикостероїди призводили до
збільшення ризику носової кровотечі в порівнянні з плацебо (ВР 3,49; 95% ДІ від 2,42 до
5,05; 16 РКД, n=2021; рис. 6.1.5.16).
В одному дослідженні перфорації носової перегородки частіше спостерігались в
групі застосування назальних кортикостероїдів [72, 73]. Оцінка пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової осі, проведена в чотирьох дослідженнях, встановила, що
рівень кортизолу в сироватці крові [72, 85,
100] та рівень вільного кортизолу в добовій
сечі [103] не змінювались, і не було різниці
порівняно з групою плацебо. У жодного з
пацієнтів в обох групах не відзначалось клінічної наднирникової недостатності. Застосування назальних стероїдів не підвищувало
внутрішньоочний тиск та не спричиняло катаракти [73]. Це узгоджується з систематичОториноларингологія, №4 (3), 2020

ним оглядом, в якому також зроблено висновок про те, що назальні кортикостероїди не
впливають на внутрішньоочний тиск або помутніння кришталика: систематичний огляд
контрольованих досліджень [115]. Відмін-

ностей між назальними стероїдами та плацебо щодо загострення астми [95] та гострого
бактеріального риносинуситу не відзначалось [95, 116], хоча в одному дослідженні
описували більшу кількість інфекцій [117].
Табл. 6.1.6.1

Імплантати з кортикостероїдним покриттям для амбулаторного лікування пацієнтів із ХРС
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Рис. 6.1.5.12. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів порівняно з плацебо на оцінку назальних поліпів у пацієнтів з ХРСзНП.

Рис. 6.1.5.13. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів, порівняно з плацебо, на частку респондентів з показником зменшення розміру назальних поліпів.

6.1.5.8. Висновки
Наявні високоякісні докази про те,
що тривале застосування назальних кортикостероїдів є ефективним та безпечним для
лікування пацієнтів з ХРС. Вони сприяють
полегшенню назальних симптомів та покращенню якості життя, хоча вплив на показники за SNOT-22 менший мінімальної клінічно
важливої різниці. Вплив на симптоматику
більший при ХРС з НП (SMD -0,93; 95%
ДІ від -1,43 до -0,44), ніж при ХРС без НП
(SMD -0,30; 95% ДІ -0,46). Метааналіз не
показав відмінностей між різними видами
назальних кортикостероїдів. Хоча в метааналізі більші дози та деякі різні методи доставки мають, ймовірно, більший вплив на симптоматику, даних щодо прямих порівнянь
переважно немає. При хронічному риносинуситі з назальним поліпозом застосування назальних кортикостероїдів зменшувало
розмір назальних поліпів. При застосуванні
після ендоскопічної хірургії навколоносових
пазух назальні кортикостероїди попереджали рецидивування поліпів. Назальні кортикостероїди добре переносяться.

Більшість побічних явищ, про виникнення яких повідомлялося, була легкого або
помірного ступеню тяжкості. Назальні кортикостероїди не впливають на внутрішньоочний тиск або помутніння кришталика.
Координаційний комітет EPOS2020
рекомендує у пацієнтів із ХРС застосовувати назальні кортикостероїди. З огляду на
низьку або дуже низьку якість доказів щодо
більш високих доз або різних методів доставки та нечисленність прямих порівнянь,
координаційний комітет не може надати рекомендацій щодо більш високих доз або певних методів доставки.
6.1.6. Імплантати
з кортикостероїдним покриттям2
6.1.6.1 Введення імплантатів з
кортикостероїдним покриттям після
ендоскопічної хірургії навколоносових
пазух. Стислий огляд доказів
Стенти, спейсери та пов’язки зі стероїдами можуть покращити локальну доставку препарату безпосередньо після ендоскопічної хірургії навколоносових пазух

2 У 2011 р. був розроблений імплантат синуса зі стероїдним покриттям (PROPEL, Intersect ENT, Пало-Альто, Каліфорнія), який був
схвалений Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA) для використання в етмоїдальній порожнині після ESS. Імплант складається з біорозкладаної полімерної матриці кополімеру полілактиду і гліколіду, що містить 370 мкг мометазону фуроату
(MF), який поступово вивільняється в навколишні тканини протягом 30-денного періоду. Така технологія дозволила здійснити спрямовану доставку стероїдів безпосередньо на слизову оболонку пазухи з одночасним стентуванням порожнини носа (прим. ред.).
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Рис. 6.1.5.14. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів, порівняно з плацебо, на профілактику рецидиву назальних поліпів у пацієнтів із ХРСзНП після хірургічного втручання на навколоносових
пазухах.

Рис. 6.1.5.15. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів, порівняно з плацебо, на частку пацієнтів із показником зменшення розміру назальних поліпів у підгрупі пацієнтів із ХРС з хірургією навколоносових пазух або без неї.

Рис. 6.1.5.16. Лісоподібна діаграма впливу назальних кортикостероїдів, порівняно з плацебо, на частку пацієнтів із ХРС, що мали носові кровотечі.
Оториноларингологія, №4 (3), 2020
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Рис. 6.1.6.1. Лісоподібна діаграма впливу імплантатів з кортикостероїдним покриттям, порівняно з плацебо,
на зміну оцінки назальної обструкції/закладеності носа від вихідного рівня до 90-ї доби у пацієнтів з ХРС.

Рис. 6.1.6.2. Лісоподібна діаграма впливу імплантатів з кортикостероїдним покриттям, порівняно з плацебо,
на зміну оцінки двосторонніх назальних поліпів (NPS) від вихідного рівня до 90-ї доби в пацієнтів із ХРС.

Рис. 6.1.6.3. Лісоподібна діаграма впливу імплантатів з кортикостероїдним покриттям, порівняно з плацебо,
на послаблення симптомів після вказаної хірургії навколоносових пазух станом на 90-у добу (%).

або можуть вводитися амбулаторно пацієнтам після операції. Розташування (імплантатів) безпосередньо після операції буде розглянуто в розділі 6.2.7.4.
6.1.6.2 Введення імплантатів
з кортикостероїдним покриттям
амбулаторно. Стислий огляд доказів
Окрім післяопераційних досліджень, у
двох дослідженнях оцінювався вплив розміщення у навколоносових пазухах імплантатів
з кортикостероїдним покриттям, що доставляли 1350 мкг мометазону фуроату (МФ) до
пазух пацієнтів з рецидивуючим поліпозом
після хірургічних втручань на навколоносових пазух протягом приблизно 90 днів [118,
119], а також у проспективному дослідженні,
проведеному Han [120]. В обох групах лікування та плацебо також застосовувався назальний спрей на основі мометазону фуроату
200 мкг один раз на добу (табл. 6.1.6.1).
Деякі параметри можна поєднати для
двох досліджень: зміна від вихідного рівня
28

до 90-ї доби в оцінці назальної обструкції/
закладеності носа (0-3), яка оцінювалась за
сім днів до клінічних візитів, показала MD
0,28 (95% ДІ 0,09; 0,48); 366 учасників; два
дослідження (I2=43%), менше=краще, що
свідчить про меншу вираженість симптомів
назальної обструкції/закладеності носа у пацієнтів, які отримували лікування за допомогою імплантатів з кортикостероїдним покриттям, порівняно з плацебо (рис. 6.1.6.1).
Зміна від вихідного рівня до 90-ї доби в
оцінці вираженості двосторонніх поліпів (08/0-4) показала SMD 0,40 (95% ДІ 0,19; 0,61);
392 учасників було включено в двох дослідженнях; I2 = 0%), менше = краще, що свідчить про меншу вираженість проявів захворювання у пацієнтів із розміщенням імплантатів з
кортикостероїдним покриттям у навколоносових пазухах, порівняно з плацебо (рис. 6.1.6.2).
У пацієнтів, у яких були показання
для хірургічних втручань на навколоносових пазухах, станом на 90-у добу (%) відношення шансів (ВШ) становило 0,37 (95% ДІ
0,23; 0,61); 398 учасників; два дослідження
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(I2 = 0%), що вказує на меншу ймовірність
того, що пацієнти, які отримували імплантат
синуса з кортикостероїдним покриттям, ніж
пацієнти, які отримували плацебо, потребували хірургічних втручань на навколоносових пазухах (рис. 6.1.6.3).
В одному дослідженні [118] також оцінювались нюхові відчуття (за шкалою 0-5)
та відчуття болю в ділянці обличчя (за шкалою 0-5). Значне покращення відчуття запахів MD - 0,46 (95% ДІ -0,85;-0,06) відзначалось у пацієнтів з розміщенням імплантатів
з кортикостероїдним покриттям у навколоносових пазухах, порівняно з плацебо. Різниці в оцінці відчуття болю в ділянці обличчя встановлено не було.
6.1.6.3. Безпечність імплантатів
з кортикостероїдним покриттям
Більшість досліджень з безпечності
проводились безпосередньо після операції,
повний обсяг даних із безпечності розглядається в розділі 6.2.7.3. В жодному з досліджень впливу на орган зору показано не було

[119, 121, 122]. Місцеві (пов’язані з застосуванням лікарського засобу) побічні ефекти
були обмеженими, і в групі із застосуванням
топічних кортикостероїдів про них повідомлялось не частіше, ніж у групі плацебо.
6.1.6.4. Висновок
Розміщення імплантатів з кортикостероїдним покриттям у навколоносових пазухах у пацієнтів з рецидивуючим назальним
поліпозом після хірургічних втручань на
навколоносових пазухах мало невеликий,
проте клінічно значущий (0,3 за шкалою
0-3) вплив на назальну обструкцію, і значно
зменшувало необхідність проведення операції [відношення шансів (ВШ) 0,34] та знижувало оцінку назальних поліпів.
З огляду на рівень якості доказів від
середнього до високого, координаційна група вважає розміщення імплантатів з кортикостероїдним покриттям у навколоносових
пазухах можливим варіантом лікування. Потребується більше досліджень щодо довгострокових даних з безпечності.

Рис. 6.1.7.1. Лісоподібна діаграма впливу терапії системними кортикостероїдами коротким курсом, порівняно з плацебо, на загальну оцінку симптомів через 2-3 тижні після початку терапії у пацієнтів із ХРС станом
на 90-у добу (%).

Рис. 6.1.7.2. Лісоподібна діаграма впливу терапії системними кортикостероїдами коротким курсом, порівняно з плацебо, на загальну оцінку симптомів через 10-12 тижнів після початку терапії у пацієнтів з ХРС.

Рис. 6.1.7.3. Лісоподібна діаграма впливу терапії системними кортикостероїдами коротким курсом, порівняно з плацебо, на оцінку поліпів через 2-3 тижні після початку терапії у пацієнтів із ХРС.
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Табл. 6.1.7.1
Короткі курси системних кортикостероїдів для лікування пацієнтів із ХРСзНП
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Продовження табл. 6.1.7.1
Короткі курси системних кортикостероїдів для лікування пацієнтів із ХРСзНП
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6.1.7. Короткі курси системних
кортикостероїдів
Короткий курс системного кортикостероїду з місцевим лікуванням кортикостероїдами або без нього призводить до значного зниження загальної оцінки симптомів і кількості
назальних поліпів у пацієнтів з ХРС з НП.
6.1.7.1. Стислий огляд доказів
Короткі курси системних кортикостероїдів (7-21 день), які зазвичай поєднуються із топічними кортикостероїдами, широко
застосовуються для лікування хронічного риносинуситу з назальними поліпами.
Системні кортикостероїди зменшують запальну реакцію та можуть зменшувати розмір назальних поліпів. Особливо цікаво те,
що запалення слизової оболонки порожнини
носа часто зменшується, що призводить до
швидкого покращення нюху (декілька днів)
без візуальних змін розмірів поліпів.
У цей аналіз включені лише дослідження, у яких порівнювали короткостроковий курс застосування системних кортикостероїдів з дизайном подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження (ПСПКД).
Використовувались різні форми системних
кортикостероїдів (табл. 6.1.7.1. для порівняння кортикостероїдів), хоча в більшості
досліджень застосовували предніз(ол)он. У
7 дослідженнях з дизайном ПСПКД короткі
курси системних кортикостероїдів, які іноді поєднувались із застосуванням топічних

кортикостероїдів, порівнювали з плацебо
[4, 123-128] (табл. 6.1.7.2.). Усі дослідження
проводились серед пацієнтів із ХРС з НП.
Нам невідомо про будь-які РКД із застосуванням системних кортикостероїдів при
ХРС без НП. У 5 дослідженнях оцінювався
вплив перорального (метил)предніз(ол)она
в дозах 25-60 мг протягом 7-20 діб [4, 124,
126-128]. У 3 дослідженнях застосовувались
лише системні кортикостероїди [4, 124, 128],
а в 2 – топічні кортикостероїди після курсу
системних кортикостероїдів [126, 127]. В
усіх 5 дослідженнях застосовувалась певна форма оцінки симптомів через 2-4 тижні
після початку лікування (для дослідження Hissaria ми взяли назальний домен за
шкалою Rhinosinusitis Outcome Measure-31
(RSOM-31)) і метааналіз показав значний
вплив на загальну оцінку симптомів (SMD
-1,51 (95% ДІ -1,08; -1,57); 266 учасників;
чотири дослідження; I2 = 0%)(p<0,00001)
(рис. 6.1.7.1).
Однак через 10-12 тижнів після початку лікування різниця більше не була значущою SMD -0,13 (95% ДІ -0,41; 0,15); 200
учасників; 3 дослідження; I2=0%), (p=0,38)
(рис. 6.1.7.2). 4 дослідження можуть бути
включені в мета-аналіз оцінки назальних
поліпів через 2-3 тижні після початку терапії кортикостероїдами. Метааналіз показав
значний ефект після лікування пероральними кортикостероїдами порівняно з плацебо: SMD -1,51 (95% ДІ -2,12; -0,90); 237
учасників; чотири дослідження; I2=70%;
p<0,00001) (рис. 6.1.7.3).

Рис. 6.1.7.4. Лісоподібна діаграма впливу терапії системними кортикостероїдами коротким курсом, порівняно з плацебо, на оцінку поліпів через 10-12 тижнів після початку терапії у пацієнтів із ХРС.

Рис. 6.1.7.5. Лісоподібна діаграма впливу на показники опитувальника SNOT-22 після терапії сис-темними
кортикостероїдами коротким курсом в післяопераційному періоді, порівняно з плацебо, через 2-3 місяці
після операції у пацієнтів із ХРС.
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Таблиця 6.1.7.2
Еквівалентна доза кортикостероїдів [869-872]
Еквівалентна доза
1,2 мг
1,5 мг
8 мг
8 мг
10 мг
10 мг
40 мг
50 мг

Стероїд
Бетаметазон (тривалої дії)
Дексаметазон (тривалої дії)
Метилпреднізолон (середньої тривалості дії)
Триамцинолон (середньої тривалості дії)
Преднізон (середньої тривалості дії)
Преднізолон (середньої тривалості дії) [4, 51
Гідрокортизон (короткої дії)
Кортизон (короткої дії)

Через 10-12 тижнів після початку лікування різниця все ще була значущою SMD
-0,51 (95% ДІ -0,80; -0,21); 203 учасників;
3 дослідження; I2 = 4%), (p=0,0007) (рис.
6.1.7.4). У 2 дослідженнях (118 пацієнтів із
ХРС з НП після проведення операції) оцінювалось післяопераційне застосування
системних кортикостероїдів [123, 125]. В
обох дослідженнях не повідомлялось про
значущу різницю в результатах за SNOT-22 у
перші 2-3 тижні після операції (рис. 6.1.7.5),
а в роботі Shen та співавторів – навіть через 6 міс. після операції.Shen та співавтори
[123] продемонстрували значно менший бал
ендоскопії за шкалою Лунд-Кеннеді в групі із застосуванням преднізону для групи з
високою кількістю еозинофілів через 3 міс.
та тенденцію – через 6 міс. (без поправки на
декілька тестувань).
Побічні ефекти коротких курсів
системних кортикостероїдів можуть включати безсоння, зміни настрою та шлунково-кишкові розлади. Короткі курси системних кортикостероїдів в цілому безпечні, але
були повідомлення про асоційований аваскулярний некроз та декілька випадків летального результату вітряної віспи у імунокомпетентних пацієнтів [129]. З літератури
незрозуміло, чи важлива доза або тривалість
застосування системних кортикостероїдів.
Стосовно нижніх дихальних шляхів дані недостатньо переконливі, щоб зазначити, чи

дійсно коротші або з меншими дозами режими зазвичай менш ефективні, ніж довші
або з більшими дозами режими при бронхіальній астмі або навпаки, що застосування
останніх пов’язане з більшою кількістю побічних явищ [130], хоча для хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ)
є дані про те, що коротші курси однаково
ефективні [131]. При тривалому застосуванні або при багатьох коротких курсах можливий розвиток остеопорозу [132].
6.1.7.2. Висновок
Короткий курс системних кортикостероїдів з місцевим лікуванням кортикостероїдами або без нього призводить до значного зниження загальної оцінки симптомів
і балів за шкалою оцінки назального поліпозу. Хоча вплив на оцінку назальних поліпів залишається значущим на період до 3
міс. після початку лікування, до цього часу
вплив на загальну оцінку симптомів уже
не спостерігається. Координаційна група
EPOS2020 вважала, що 1-2 курси системних
кортикостероїдів на рік можуть бути корисним доповненням до лікування назальним
кортикостероїдом у пацієнтів із частково
неконтрольованим або неконтрольованим
захворюванням. Короткий курс системного
кортикостероїду після проведення операції,
здається, не впливає на якість життя.

Оригінальний документ і перелік літератури – за посиланням: http://www.rhinologyjournal.com.
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