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Анотація

◊ Гостре захворювання з наявністю кашлю у пацієнта, в якого відсутні інші респіраторні
патології, зазвичай спричинене вірусною інфекцією.

◊ Кашель, як правило, посилюється вночі або при фізичному навантаженні, триває більше 2
тижнів у 50% пацієнтів і 4 тижнів - у 25%. Кашель може бути пов'язаний з бронхоспазмом та/
або надмірним утворенням слизу.

◊ Первинно діагноз встановлюється клінічно. При підозрі слід виключити інші причини
гострого кашлю, наприклад, пневмонію, астму або синдром постназального затікання.

◊ Лікування спрямовано на зменшення вираженості симптомів до повного одужання та
усунення пошкодження бронхів. Ефективність антибіотиків є незначною, тоді як супресанти
кашлю або бронхолітичні засоби можуть послаблювати симптоми у деяких пацієнтів.

◊ Ускладнення зустрічаються рідко. Основним ускладненням є постбронхітичний синдром,
коли кашель спостерігається протягом декількох місяців.
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Визначення
Гострий бронхіт - це інфекція нижніх дихальних шляхів, що відрізняє її від поширених простудних
захворювань та інших хвороб верхніх дихальних шляхів. При цьому бронхіт відноситься до інфекцій,
які спричиняють запальні процеси в бронхіальних шляхах, тоді як пневмонія означає інфекцію
у паренхімі легень, що призводить до ущільнення ураженої ділянки або частки. Хоча відсутнє
єдине загальноприйняте визначення гострого бронхіту, певний практичний підхід сформовано на
основі критеріїв МакФарлана: (а) гостре захворювання тривалістю <21 днів, (б) кашель є основним
симптомом, (в) принаймні один з інших симптомів ураження нижніх дихальних шляхів, наприклад,
утворення слизу, свистяче дихання, біль у грудній клітці, (г) відсутність іншого пояснення наявності
зазначених симптомів.[1] Хоча критерії МакФарлана вказують на те, що симптоми тривають
зазвичай <3 тижнів, в інших роботах показано, що кашель може затягнутися на період >30 днів
практично у 25% пацієнтів з гострим бронхітом.[2] Таким чином, гострий бронхіт може все ще бути
наявним у пацієнтів, які кашляють >1 місяця.

Епідеміологія
В амбулаторних умовах кашель є найбільш поширеною причиною звернення пацієнтів за медичною
допомогою поза межами загального медичного огляду.[3] У Сполученому Королівстві гострий
бронхіт уражає 44 з 1000 дорослих людей віком >16 років, причому більшість випадків (82%)
спостерігаються восени або взимку.[4] В Австралії бронхіт є п'ятою з найбільш частих причин
звернення до лікаря,[5] а також показано, що у США практично 5% загальної популяції щорічно
хворіє на гострий бронхіт.[6]

Етіологія
У більшості випадків причиною гострого бронхіту є вірусна інфекція. Найбільш поширеними
вірусами, які спричиняють розвиток гострого бронхіту, є ті ж віруси, що викликають інфекції верхніх
дихальних шляхів, зокрема, коронавірус, риновірус, респіраторно-синцитіальний вірус та аденовірус.
В осіб, які служать в армії, або студентів коледжів інші патогени, наприклад,  Chlamydia pneumoniae 
та  Mycoplasma pneumoniae , було виділено при захворюванні на гострий бронхіт. Разом з тим, ці
патогенні мікроорганізми було виділено лише у незначної кількості пацієнтів з гострим бронхітом, а
також до кінця не з'ясовано, чи дійсно ці агенти спричиняють симптоми. На невстановлену роль цих
мікроорганізмів також вказує робота, в якій ідентифіковано  Mycoplasma  у групи пацієнтів з гострим
бронхітом, але показано, що лікування цих пацієнтів макролідом не дозволило пришвидшити
одужання порівняно з пацієнтами без  Mycoplasma,  яких лікували цим же антибіотиком.[7]

Патофізіологія
Симптоми гострого бронхіту виникають внаслідок гострого запалення бронхіальної стінки, що
призводить до збільшеного утворення слизу, а також набряку бронхів. Внаслідок цього виникає
продуктивний кашель, який є основною ознакою інфекції нижніх дихальних шляхів. Якщо інфекція
може пройти через декілька днів, то репаративні процеси у бронхіальній стінці можуть тривати
протягом декількох тижнів. Під час репаративного періоду пацієнти продовжуватимуть кашляти.
Дослідження функції легень у пацієнтів з гострим бронхітом виявляють бронхообструкцію, подібну
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до такої при астмі. Коли симптоми гострого бронхіту стають менш вираженими, показники функції
легень знаходяться у межах норми.

Половина пацієнтів з гострим бронхітом продовжує кашляти протягом >2 тижнів.[2] У 25%
пацієнтів кашель може тривати >1 місяця. Цей стан отримав назву постбронхітичний синдром.
Цей період, ймовірно, відображає відновлення бронхіальної стінки після закінчення гострого
інфекційного процесу.
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Первинна профілактика
Консультація пацієнтів, які палять, стосовно необхідності припинити палити є найбільш ефективним
підходом для профілактики гострого бронхіту. Крім того, наявні дані, які вказують, що застосування
вітаміну А може знизити ризик гострого бронхіту та інших інфекцій дихальних шляхів.[8]
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Анамнез захворювання

Анамнез захворювання #1
В анамнезі 34-річної жінки без поточного захворювання легень протягом 12 днів спостерігався
кашель, що став продуктивним. На початку захворювання задишка була відсутня, проте зараз
задишка виникає при фізичному навантаженні. Спершу відмічалися закладеність носа і помірний
біль у горлі, але нині усі симптоми пацієнта вказують на продуктивний кашель без пароксизмів.
Пацієнт заперечує будь-які контакти з хворими. При фізикальному обстеженні не виявлено
дихальної недостатності, підвищеної температури тіла, життєві ознаки в межах норми. Не
виявлено ознак інфекції верхніх дихальних шляхів (ІВДШ). При аускультації легень дифузно
вислуховується розсіяне свистяче дихання.

Інші описи випадку захворювання
Гострий бронхіт може також проявлятися свистячим диханням, що нагадує астму, з незначним
кашлем або тільки нічним кашлем. Пацієнти на пізніх стадіях гострого бронхіту можуть мати
непродуктивний кашель, хоча більшість хворих мають продуктивний кашель.

Поступовий діагностичний підхід
Первинно діагноз встановлюється клінічно. Для виключення інших причин розвитку симптомів
проводяться дослідження.

Анамнез
У пацієнтів зазвичай спостерігається кашель, що може бути продуктивним, а також симптоми,
які вказують на обструкцію бронхів (наприклад, інтермітивний свист або диспное). Разом з
тим, ключовим чинником є те, що кашель і симптоми бронхіальної обструкції є гострими та
пов'язані з іншими ознаками інфекції дихальних шляхів, наприклад, ринореєю, болем у горлі та
субфебрильною лихоманкою. Відсутнє єдине загальноприйняте визначення гострого бронхіту.
Критерії МакФарлана вказують на те, що гостре захворювання триває <21 дня.[1] Разом з тим, у
50% пацієнтів кашель може тривати >2 тижнів, у 25% - до 4 тижнів.[2]

Важливо з’ясувати наявність симптомів хронічних захворювань дихальної системи (наприклад,
астми) або інших інфекцій нижніх дихальних шляхів, наприклад, пневмонії (диспное, кашель,
плевритичний біль у грудній клітці, лихоманка, озноб, нездужання та кровохаркання). У пацієнтів
з кашлем, який спостерігається більше 30 днів, слід підозрювати хронічне запальне легеневе
захворювання (саркоїдоз, синдром Гудпасчера) або злоякісне новоутворення (рак легень),
особливо якщо відмічається кровохаркання або інші системні симптоми, наприклад, зниження
маси тіла.

Деякі лікарські засоби та контакти з навколишнім середовищем також можуть виступати
причиною гострого кашлю. До них належать використання інгібіторів АПФ або вплив забруднення
і хімічних речовин під час професійної діяльності. У багатьох випадках при використанні
інгібіторів АПФ кашель є непродуктивним. Якщо розглядати вплив професійних чинників, серед
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симптомів спостерігається лише кашель, при цьому системні прояви, наприклад, лихоманка,
головний біль, в'ялість, відсутні.

Фізикальне обстеження
При фізикальному обстеженні виявляють ознаки інфекції верхніх дихальних шляхів, наприклад,
риніт, закладеність носа та гіперемію глотки. Також можуть виявлятися ознаки бронхіальної
обструкції (до яких може належати подовжена фаза видоху) та свистяче дихання під час
форсованого видоху в положенні лежачи або сухі хрипи. Наявність хрипів при фізикальному
обстеженні повинно слугувати причиною для подальшого обстеження з метою виключення
пневмонії або ХСН.

Дослідження функції легень
Дослідження функції легень не рекомендовано проводити пацієнтам з гострим бронхітом. Якщо
дослідження проводиться, оскільки є підозра на астму, лікарі повинні зважати на те, що для
пацієнтів з гострим бронхітом характерна легка або помірна бронхообструкція, яка зникає разом
з одужанням, що не потрібно плутати з астмою. Якщо є підозра стосовно астми, це дослідження
слід відкласти до повного одужання від інфекції.

Лабораторні дослідження
При гострому бронхіті лабораторні дослідження не проводяться. Зокрема, бактеріоскопія з
фарбуванням за Грамом і посів мокротиння не є інформативними. Якщо є підозра на інші
захворювання (наприклад, пневмонію), деякі лабораторні дослідження можуть допомогти
підтвердити діагноз.

Візуалізаційні методи
Зазвичай проведення візуалізаційних досліджень не показане пацієнтам з підозрою на
гострий бронхіт. Якщо припускається наявність інших захворювань, наприклад, пневмонії,
ХСН або бронхоектазів, а також у випадку кровохаркання[9] необхідно проводити відповідні
візуалізаційні дослідження. Разом з тим, їх метою є скоріше виключення інших причин кашлю, а
не підтвердження гострого бронхіту.

Фактори ризику

Сильні
контакт з вірусною або атиповою бактеріальною інфекцією

• Контакт несе найбільший ризик для виникнення захворювання, оскільки гострий бронхіт
пов'язаний з вірусними або атиповими бактеріальними інфекціями. Це є причиною сезонного
підвищення захворюваності у зимові місяці та серед пацієнтів, які перебувають у близькому
контакті з хворими на інфекцію дихальних шляхів.

Слабкі
тютюнопаління

• Незважаючи на те, що тютюнопаління прямо пов'язують з хронічним бронхітом та погіршенням
стану при астмі, дані популяційних досліджень, які свідчать про підвищений ризик гострого
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бронхіту при тютюнопалінні, обмежені. Разом з тим, існує думка, що курці більш схильні до
розвитку тяжких епізодів хвороби, а також частіше звертаються за медичною допомогою при
гострому бронхіті, що пов'язано із запаленням бронхіальної стінки у курців.

Історія та фактори дослідження

Ключові діагностичні чинники
наявність чинників ризику (поширений)

• До основних чинників ризику належать тютюнопаління та контакт зі збудником інфекції.

тривалість кашлю <30 днів (поширений)

• Пацієнти з гострим бронхітом, як правило, кашляють <30 днів. Разом з тим, у деяких
дослідженнях встановлено, що кашель спостерігається протягом >30 днів приблизно у
25% пацієнтів.[2] Таким чином, гострий бронхіт може все ще бути наявним у пацієнтів, які
кашляють протягом >1 місяця.

продуктивний кашель (поширений)

• Кашель може бути продуктивним, при цьому мокротиння прозоре, біле або безбарвне.

відсутність хронічного респіраторного захворювання в анамнезі (поширений)

• Гострий бронхіт слід діагностувати лише за умов, якщо виключено інші причини поточного
респіраторного захворювання, серед яких, зокрема, астма. Основною відмінністю між астмою і
гострим бронхітом є хронічний характер бронхоспазму. При астмі бронхоспазм є рецидивним і
прогресивним.

виключення будь-якого іншого респіраторного або кардіального захворювання,
яке могло б слугувати причиною симптомів (поширений)

• Гострий бронхіт можна діагностувати у випадку, якщо виключено інші захворювання, які
могли б слугувати причиною симптомів, зокрема, пневмонію, ХСН та синдром постназального
затікання. Хрипи при обстеженні вказують на пневмонію або ХСН.

Інші діагностичні чинники
лихоманка (поширений)

• Може відмічатися субфебрильна температура.

свистяче дихання (малопоширений)

• Може спостерігатися свистяче дихання, особливо під час форсованого видоху.

сухі хрипи (малопоширений)

• Можуть спостерігатися сухі хрипи.
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Гострий бронхіт Діагноз
Д

ІА
ГН

О
З

Діагностичні дослідження

1 - ше дослідження для приписування ліків

Дослідження Результат
клінічна діагностика

• Гострий бронхіт, як правило, діагностується на основі клінічних
даних, хоча для виключення іншого діагнозу, наприклад, астми
або пневмонії, необхідні лабораторні аналізи.

ознаки гострого бронхіту

Інші дослідження для розглядання

Дослідження Результат
дослідження функції легень

• Не рекомендується пацієнтам з гострим бронхітом, але може
допомогти при діагностиці астми. Функція легень з часом
відновлюється при гострому бронхіті.

легка/помірна
бронхообструкція

рентгенографія грудної клітки

• Може допомогти виключити пневмонію як причину кашлю та
лихоманки.

у межах норми

Диференційний діагноз

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Пневмонія • Пацієнти з пневмонією
часто мають більш
виражену лихоманку
порівняно з гострим
бронхітом, їх загальний
стан гірший, а також
при обстеженні
вислуховуються хрипи.

• На рентгенограмі грудної
клітки виявляється
інфільтрат, який
пов'язаний з пневмонією
і відсутній при гострому
бронхіті.

Алергічний риніт • Для пацієнтів з алергічним
ринітом зазвичай
характерне постназальне
стікання слизу, що
спричиняє кашель.
Гострий риніт можна
ідентифікувати при
обстеженні носової
порожнини та на основі
дренажу задньої стінки
глотки.

• Відсутні

10 Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Apr 18, 2016.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

http://bestpractice.bmj.com


Гострий бронхіт Діагноз

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Бронхіальна астма • У пацієнтів з астмою
вислуховується
двостороннє свистяче
дихання. Основною
відмінністю між астмою
і гострим бронхітом
є хронічний характер
бронхоспазму. При астмі
бронхоспазм є рецидивним
і прогресивним.

• Дослідження функції
легень може допомогти
діагностувати астму в
проміжку між нападами
гострого бронхіту в
пацієнтів з резидуальними
обструктивними явищами.

Кашлюкова інфекція • У дітей з кашлюком
відмічається характерне
судомне шумне вдихання
під час кашлю, хоча ця
ознака зазвичай відсутня
в інфікованих підлітків та
дорослих.

• Бактеріологічне
дослідження, полімеразна
ланцюгова реакція (ПЛР)
або пряме визначення
антитіл методом
флуоресценції для
виявлення  Bordetella
pertussis  будуть мати
позитивні результати.

ХСН • Пацієнти з ХСН можуть
кашляти, а також мають
інші симптоми і ознаки,
наприклад, задишку
під час фізичного
навантаження, ортопное,
хрипи при обстеженні
легень, периферійний
набряк, підвищений тиск
у яремній вені, а також
кардіальні порушення в
анамнезі.

• При ХСН на рентгенограмі
грудної клітки виявляється
легеневий венозний
застій, а також іноді
кардіомегалія.

Рефлюкс-езофагіт • Аспірація при рефлюкс-
езофагіті може спричиняти
непродуктивний кашель,
зазвичай хронічний за
своєю природою. Печія
та біль у грудній клітці,
характерні для рефлюкса,
можуть допомогти
диференціювати це
захворювання від гострого
бронхіту. Якщо наявне
свистяче дихання, часто
воно спостерігається лише
справа, де, як правило,
локалізується аспірація.

• При ендоскопії верхніх
відділів ШКТ може
виявлятися запалення
стравоходу або ерозії з
рефлюксом. рН-моніторинг
дозволяє виявити кислоту
в дистальній частині
стравоходу.
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Гострий бронхіт Діагноз
Д

ІА
ГН

О
З

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Інфекція верхніх дихальних
шляхів/застуда

• Вірусні інфекції верхніх
дихальних шляхів часом
складно відрізнити
від гострого бронхіту.
Насправді, гострий бронхіт
пропонують називати
"грудною застудою",
щоб звернути увагу,
що вірусний бронхіт
часто є лише наслідком
поширення хвороби
верхніх дихальних шляхів
у нижні. Продуктивний
кашель внаслідок застуди
може бути наслідком
запалення трахеї,
бронхіального дерева або
постназального стікання
слизу при респіраторній
інфекції верхніх дихальних
шляхів.

• Відсутні.

Лікарські засоби/контакти
з чинниками зовнішнього
середовища

• Деякі лікарські засоби та
контакти з навколишнім
середовищем також
можуть виступати
причиною гострого
кашлю. До них
належать використання
інгібіторів АПФ або
вплив забруднення
і хімічних речовин
під час професійної
діяльності. У багатьох
випадках при використанні
інгібіторів АПФ кашель
є непродуктивним.
Якщо розглядати
вплив професійних
чинників, серед симптомів
спостерігається лише
кашель, при цьому
системні ознаки,
наприклад, лихоманка,
головний біль, в'ялість,
відсутні.

• Відсутні. Діагноз
необхідно встановлювати
на основі даних анамнезу
про можливі контакти
з чинниками, здатними
спричинити кашель.

Рак легень • Симптоми наяві
протягом >30 днів.
Можуть спостерігатися
кровохаркання та/
або системні ознаки,
наприклад, втрата маси
тіла або відсутність
апетиту.

• При проведенні КТ або
рентгенографії грудної
клітки може виявлятися
ураження.

• При бронхоскопії може
виявлятися бронхіальне
ураження.
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Гострий бронхіт Діагноз

Діагностичні критерії

Гострий бронхіт[1]

Певний практичний підхід сформовано на основі критеріїв МакФарлана:

• Гостре захворювання тривалістю <21 дня.
• Кашель є основним симптомом.
• Принаймні один інший симптом ураження нижніх дихальних шляхів, наприклад, утворення

мокротиння, свистяче дихання, біль у грудній клітці.
• Відсутність іншого пояснення наявності зазначених симптомів.
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Гострий бронхіт Лікування
Л

ІК
У

ВА
Н

Н
Я

Поступовий підхід лікування

Зважаючи на те, що гострий бронхіт найчастіше пов'язаний з вірусними інфекціями, терапевтичні
підходи спрямовані на зменшення вираженості симптомів до повного одужання. Для багатьох
пацієнтів з незначним кашлем, що не створює незручностей протягом дня, а також вночі, найкращим
варіантом буде не проводити жодного лікування. Пацієнтам з вираженими симптомами, які
потребують лікування, призначають лікарські засоби, що пригнічують кашель, або бронхолітичні
засоби для зменшення вираженості симптомів. Муколітики, кортикостероїди й антибіотики
низькоефективні для лікування пацієнтів з гострим бронхітом.[10] Якщо наявна лихоманка, то для
полегшення стану пацієнта можна використовувати антипіретики.

Симптоматичне лікування
Лікування пацієнтів з гострим бронхітом передбачає застосування препаратів, що пригнічують
кашель, або, якщо наявне свистяче дихання, бронхолітичного засобу. Вибір на користь
бронхолітичного засобу або препарату, що пригнічує кашель, слід робити на основі даних з
попереднього досвіду пацієнта, зокрема, чи пов'язані симптоми з фізичною активністю, чи лежить
в їх основі свистяче дихання (у таких випадках ефективним може бути бронхолітичний засіб) або
чи пацієнт почувається насамперед некомфортно у зв'язку з частим кашлем (у таких випадках
може допомогти препарат, що пригнічує кашель).

Крім того, лікарі та пацієнти повинні зважити потенційні побічні ефекти лікування і те, яким
чином це може вплинути на звичайне життя пацієнта. Використання бета-агоніста може
викликати тремор, який буде більш обтяжливим, ніж кашель, для осіб, робота чи хобі яких
пов'язані з чіткими рухами. Подібно до цього, використання кодеїну або інших опіоїдвмісних
препаратів, що пригнічують кашель, може бути протипоказано особам, які повинні бути пильними
протягом дня.

На основі невеликої кількості досліджень, проведених у Східній Європі, відомо, що біопрепарат 
Pelargonium sidoides  (також відомий як EPs 7630) показав здатність зменшувати тривалість й
інтенсивність симптомів гострого бронхіту.[11] [12] [13] [14] [15] У дослідженнях показано
подібні сприятливі ефекти у дітей, підлітків і дорослих.

Для лікування гострого бронхіту було досліджено низку натуральних продуктів. У результаті
невеликого плацебо-контрольованого рандомізованого дослідження у Китаї встановлено, що
використання капсули Gankeshuangqing (Gankeshuangqing Capsule) може зменшувати симптоми
гострого бронхіту (що має назву синдрому теплого вітру) без будь-яких зареєстрованих побічних
ефектів.[16] У подальших дослідженнях показано, що екстракт плюща може послабити напади
кашлю і зменшити вираженість кашлю загалом у пацієнтів з гострим бронхітом.[17] [18] Було
встановлено, що цинеол (евкаліптол), основний компонент евкаліптової олії, проявляє здатність
збільшувати коливальні рухи війчастого епітелію та розширювати бронхи. У рандомізованому
плацебо-контрольованому дослідженні показано, що цинеол покращував бал за шкалою оцінки
симптомів бронхіту внаслідок зменшення вираженості кашлю.[19] Подібні результати було
отримано в іншому рандомізованому контрольованому дослідженні препарату, що містить
цинеол, а саме показано зменшення вираженості деяких симптомів, пов'язаних з кашлем,
зокрема, нічного кашлю, нападів кашлю і загального погіршення стану.[20] Щоб оцінити загальну
ефективність і безпеку цих препаратів, необхідно провести додаткові дослідження.
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Гострий бронхіт Лікування

Під час хвороби пацієнти можуть мати симптоми, що належать більш ніж до однієї категорії, і в
цьому випадку можна розширити попередньо призначену схему лікування або, якщо первинна
терапія виявилася неефективною, її слід припинити і розглянути інші варіанти лікування. Перед
призначенням додаткового лікування слід зважити побічні ефекти і взаємодії бронхолітичних
засобів, протикашльових засобів та антибіотиків.

Пацієнти з вираженими симптомами, пов'язаними зі свистячим
диханням, кашель асоціюється з підвищеною фізичною
активністю або спостерігається нічний кашель
Використання сальбутамолу базується на спостереженнях, що результати дослідження
функції легень у пацієнтів з гострим бронхітом нагадують такі при легкій/помірній астмі, і що
сальбутамол може підвищити ОФВ1 у хворих з гострим бронхітом.[2] [21] Було показано, що
сальбутамол є ефективним для зменшення кашлю і свистячого дихання у пацієнтів з гострим
бронхітом, що супроводжується свистячим диханням. Проте, наявні дані не підтверджують ці
потенційні переваги, які необхідно зважити порівняно з побічними ефектами при використанні
препарату.[22]

Пацієнти з кашлем, що ускладнює щоденну активність
Протикашльові засоби можуть бути ефективними у складі первинного лікування тяжкого кашлю.
Їх часто поєднують з іншими лікарськими засобами, наприклад, гвайфенезином (відхаркувальний
препарат) [23] або антигістамінними препаратами, але їх позитивний ефект у лікуванні гострого
бронхіту не доведено. Кодеїн та декстрометорфан можуть викликати схильність до зловживання і
залежність.

Пацієнти з тривалим кашлем, симптоматичне лікування яких не є
ефективним, і відмічається утворення гнійного мокротиння
У пацієнтів з гострим бронхітом проведено вивчення декількох антибіотиків. Результати окремих
досліджень ефективності антибіотиків при гострому бронхіті вказують на обмежену ефективність
у більшості випадків. Результати мета-аналізу показують ступінь ефективності, що варіює від
незначної до помірної, але не дають можливості встановити, який антибіотик має найбільшу
ефективність.[24] [25] [26] Крім того, у пацієнтів з інфікуванням  Mycoplasma  не було показано
жодного позитивного ефекту при застосуванні макроліду порівняно з окремим застосуванням
тільки сальбутамолу. [7] У зв'язку з обмеженими перевагами цих препаратів і потенціалом
для підвищення стійкості до лікарських препаратів, антибіотики не слід розглядати як першу
лінію лікування і варто використовувати тільки тоді, коли інші методи терапії виявились
неефективними щодо зменшення симптомів.[10]

Лікування хронічного кашлю
Дорослі пацієнти, в яких кашель зберігається протягом >3 або 4 тижнів, можуть отримати
позитивний ефект від застосування бета-агоніста короткої дії, хоча регулярне використання бета-
агоністів для лікування хронічного кашлю, асоційованого з гострим бронхітом, не рекомендується
клінічними настановами Американської колегії лікарів, що спеціалізуються на захворюваннях
грудної клітки.[27] Антибіотики не показані у зв'язку з подовженою тривалістю кашлю при
гострому бронхіті.[27]
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Клінічні настанови для дітей рекомендують лікарям після 3-4 тижнів медикаментозного лікування
пацієнта провести повторну оцінку його стану. Діти, що мають "вологий кашель", можуть мати
позитивний ефект від застосування антибіотика.[28] [29] [30]

Немає жодних підтверджень, що використання інгаляційних або системних кортикостероїдів є
ефективним для постбронхітичного кашлю.

У пацієнтів з тривалим кашлем слід розглянути інші причини його розвитку. Пошук можливих
контактів під час професійної діяльності або відпочинку в анамнезі може допомогти визначити, чи
могли стати причиною кашлю речовини, що потрапили в організм шляхом вдихання. У пацієнтів
з чинниками ризику або іншими симптомами, що викликають підозру щодо ГЕРХ, виправданим
може бути емпіричне застосування Н2-блокатора або інгібітору протонної помпи.

Загальні відомості про лікування
Консультуйтеся зі своєю місцевою фармацевтичною базою даних про повноцінну інформацію
лікарських засобів включаючи протипоказання, лікарські взаємодії та альтернативне дозування.
( (див. Відмова від відповідальності )

Гостра ( анотацію )
Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

без вираженого свистячого дихання,
кашель пов'язаний з підвищеною
фізичною активністю або нічний
кашель

1ше спостереження

виражене свистяче дихання, кашель
пов'язаний з підвищеною фізичною
активністю або нічний кашель

1ше бета-агоніст короткої дії

допоміжний
засіб

протикашльові засоби

допоміжний
засіб

Pelargonium sidoides та інші продукти
природного походження

Триваюча ( анотацію )
Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

кашель триває більше 4 тижнів 1ше бета-агоніст короткої дії

тривалий кашель,
симптоматичне лікування
якого не є ефективним,
і відмічається утворення
гнійного мокротиння

плюс антибіотики
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Варіанти лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

без вираженого свистячого дихання,
кашель пов'язаний з підвищеною
фізичною активністю або нічний
кашель

1ше спостереження

» Зважаючи на те, що гострий бронхіт
найчастіше пов'язаний з вірусними
інфекціями, терапевтичні підходи спрямовані
на зменшення вираженості симптомів до
повного одужання. Для багатьох пацієнтів
з незначним кашлем, що не створює
незручностей протягом дня, а також вночі,
найкращим варіантом буде не проводити
жодного лікування. Якщо наявна лихоманка,
то для полегшення стану пацієнта можна
використовувати антипіретики.

виражене свистяче дихання, кашель
пов'язаний з підвищеною фізичною
активністю або нічний кашель

1ше бета-агоніст короткої дії

» Сальбутамол можна використовувати для
пробного лікування пацієнтів, в яких наявне
свистяче дихання. Проте, наявні дані не
підтверджують ці потенційні переваги, які
необхідно зважити порівняно з побічними
ефектами при використанні препарату.[22]
[27]

» Використання препарату пов'язують зі
зменшенням частоти кашлю і загальним
покращенням через 1 тиждень.[31] [32]
Одночасне застосування сальбутамолу
й антибіотику не дозволило виявити
жодного додаткового позитивного ефекту
порівняно з окремим застосуванням тільки
сальбутамолу.[31] Разом з тим, клінічні
результати після 1 тижня не вивчалися.
Позитивні результати лікування повинні
бути зважені стосовно побічних ефектів,
зокрема, підвищеної збудливості та тремору,
які можуть бути більш обтяжливими для
пацієнта, ніж кашель.

Початкові варіанти

» сальбутамол: 100-200 мкг (1-2
натискання) для вдихання кожні 4-6
години за необхідності; 2,5 мг за
допомогою небулайзера кожні 4-6 години
за необхідності

допоміжний
засіб

протикашльові засоби
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» Протикашльові засоби можуть бути
ефективними у складі первинного лікування
тяжкого кашлю. Часто комбінують
з іншими препаратами, наприклад,
гвайфенезином (відхаркувальним засобом)
або антигістамінними препаратами,
але їх позитивний ефект у лікуванні
гострого бронхіту не доведено. Кодеїн
та декстрометорфан можуть викликати
схильність до зловживання і залежність.

Початкові варіанти

» декстрометорфан: 20 мг перорально
кожні 4 години за необхідності; або
30 мг кожні 6-8 годин за необхідності;
максимально - 120 мг/день

АБО

Початкові варіанти

» кодеїн: 10-20 мг перорально кожні 4-6
годин за необхідності

допоміжний
засіб

Pelargonium sidoides та інші продукти
природного походження

» На основі невеликої кількості досліджень,
проведених у Східній Європі, відомо, що
біопрепарат  Pelargonium sidoides  (також
відомий як EPs 7630) показав здатність
зменшувати тривалість й інтенсивність
симптомів гострого бронхіту.[11] [12]
[13] [14] [15] У дослідженнях показано
подібні сприятливі ефекти у дітей, підлітків і
дорослих.

» У результаті невеликого плацебо-
контрольованого рандомізованого
дослідження у Китаї встановлено, що
використання капсули Gankeshuangqing
(Gankeshuangqing Capsule) може зменшувати
симптоми гострого бронхіту (що має назву
синдрому теплого вітру) без будь-яких
зареєстрованих побічних ефектів.[16] У
подальших дослідженнях показано, що
екстракт плюща може послабити напади
кашлю і зменшити вираженість кашлю
загалом у пацієнтів з гострим бронхітом.[17]
[18]

» Було встановлено, що цинеол (евкаліптол),
основний компонент евкаліптової олії,
проявляє здатність збільшувати коливальні
рухи війчастого епітелію та розширювати
бронхи. У рандомізованому плацебо-
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
контрольованому дослідженні показано, що
цинеол покращував бал за шкалою оцінки
симптомів бронхіту внаслідок зменшення
вираженості кашлю.[19] Подібні результати
було отримано в іншому рандомізованому
контрольованому дослідженні препарату, що
містить цинеол, а саме показано зменшення
вираженості деяких симптомів, пов'язаних
з кашлем, зокрема, нічного кашлю, нападів
кашлю і загального погіршення стану.[20]

» Щоб оцінити загальну ефективність і
безпеку цих препаратів, необхідно провести
додаткові дослідження.

Триваюча

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

кашель триває більше 4 тижнів 1ше бета-агоніст короткої дії

» Для лікування свистячого дихання у
пацієнтів з постійними симптомами може
використовуватися сальбутамол. Проте,
наявні дані не підтверджують ці потенційні
переваги, які необхідно зважити порівняно
з побічними ефектами при використанні
препарату.[22] [27] Слід провести оцінку
інших причин постійного кашлю.

» Використання препарату пов'язують зі
зменшенням частоти кашлю і загальним
покращенням через 1 тиждень.[31] [32]
Одночасне застосування сальбутамолу
й антибіотику не дозволило виявити
жодного додаткового позитивного ефекту
порівняно з окремим застосуванням тільки
сальбутамолу.[31] Разом з тим, клінічні
результати після 1 тижня не вивчалися.
Позитивні результати лікування повинні
бути зважені стосовно побічних ефектів,
зокрема, підвищеної збудливості та тремору,
які можуть бути більш обтяжливими для
пацієнта, ніж кашель.

Початкові варіанти

» сальбутамол шляхом вдихання: 100-200
мкг (1-2 натискання) для вдихання кожні
4-6 години за необхідності; 2,5 мг за
допомогою небулайзера кожні 4-6 години
за необхідності
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Триваюча

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
тривалий кашель,
симптоматичне лікування
якого не є ефективним,
і відмічається утворення
гнійного мокротиння

плюс антибіотики

» У пацієнтів з гострим бронхітом проведено
вивчення декількох антибіотиків. Результати
окремих досліджень ефективності
антибіотиків при гострому бронхіті
вказують на обмежену ефективність у
більшості випадків. Результати мета-аналізу
показують ступінь ефективності, що варіює
від незначної до помірної, але не дають
можливості встановити, який антибіотик має
найбільшу ефективність.[24] [25] [26] Крім
того, у пацієнтів з інфікуванням  Mycoplasma 
не було показано жодного позитивного
ефекту при застосуванні макролідів
порівняно з окремим застосуванням
тільки сальбутамолу. [7] У зв'язку з
обмеженими перевагами цих препаратів
і потенціалом для підвищення стійкості
до лікарських препаратів, антибіотики не
слід розглядати як першу лінію лікування
і варто використовувати тільки тоді,
коли інші методи терапії лікування
виявились неефективними щодо зменшення
симптомів.[10] Разом з тим, наявні дані,
які вказують, що лікування антибіотиками
(особливо осіб похилого віку) може
знижувати ризик розвитку ускладнень,
наприклад, пневмонії.[33]

Початкові варіанти

» азитроміцин: 500 мг перорально один
раз у перший день, після цього 250 мг
один раз на день протягом 4 днів або 500
мг один раз на день протягом 3 днів

АБО

Допоміжні варіанти

» еритроміцин: 250-500 мг перорально
кожні 6 годин протягом 7-14 днів

АБО

Допоміжні варіанти

» кларитроміцин: 250 мг перорально кожні
12 годин протягом 7-14 днів

АБО

Допоміжні варіанти
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Триваюча

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» доксициклін: 100 мг перорально кожні
12 годин у перший день, після цього 100
мг один раз на день протягом 7-14 днів

АБО

Допоміжні варіанти

» триметоприм / сульфаметоксазол:
160/800 мг перорально кожні 12 годин
протягом 7-14 днів

АБО

Допоміжні варіанти

» цефалексин: 250-500 мг перорально
кожні 6 годин протягом 7-14 днів
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Гострий бронхіт Подальше спостереження

Рекомендації

Моніторинг
Довготривалий моніторинг пацієнтів з гострим бронхітом зазвичай не проводиться. Симптоми
зникають у більшості пацієнтів протягом декількох тижнів. Пацієнтам з постбронхітичним
синдромом може знадобитися подальша оцінка з метою виключення інших причин хронічного
кашлю, наприклад, астми, синдрому постназального затікання, гастроезофагального рефлюксу,
застосування інгібіторів АПФ, інфекцій (наприклад, туберкульозу).

Інструкції пацієнтів
Пацієнтам, в яких спостерігається свистяче дихання і позитивний ефект від застосування
сальбутамола, важливо надати поради стосовно належного використання дозованого
аерозольного інгалятора. Бронхолітичні засоби короткої дії, введені за допомогою дозованого
аерозольного інгалятора (за коректного використання), є ефективними настільки ж, як введені за
допомогою небулайзера. Для оптимального використання дозованого аерозольного інгалятора
пацієнтам слід тримати інгалятор трохи подалі від рота таким чином, щоб лікарський засіб
не потрапляв на язик та піднебіння. Особам, кому складно належним чином використовувати
пристрій, наприклад, дітям, ослабленим дорослим, пацієнтам з тремором, може допомогти
застосування спейсера.

Епізод гострого бронхіту є нагодою обговорити з пацієнтами, які палять, можливість припинити
палити. Навіть незважаючи на те, що прямого зв'язку між палінням та гострим бронхітом не
доведено, існує можливість вплинути на особу, що палить.

Ускладнення

Ускладнення Період часу Ймовірність
хронічний кашель короткотривалі низькі

Близько 25% пацієнтів кашляють >4 тижнів, а також частина їх кашляє до 6 місяців
(постбронхітичний синдром).[2] Для лікування хронічного кашлю необхідно застосовувати
сальбутамол або, за необхідності, подібний бронхолітичний засіб короткої дії до повного
зникнення кашлю.

пневмонія короткотривалі низькі

Пневмонія є можливим ускладненням гострого бронхіту і потребує особливої уваги в осіб похилого
віку.
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Прогноз

Тривалість захворювання
Практично всі пацієнти з гострим бронхітом одужують протягом 6 тижнів від початку симптомів.

Прогноз
Пацієнти зазвичай повністю одужують після гострого бронхіту без будь-яких резидуальних
симптомів. Рецидив гострого бронхіту є поширеним явищем у наступний сезон вірусних інфекцій,
особливо в курців.

Консультативні підходи
Оскільки рецидивні інфекції найбільш поширені в курців, лікарі можуть використати епізод гострого
бронхіту як стимул, щоб спробувати вмотивувати пацієнта припинити палити.
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Діагностичні, методичні рекомендації

Європа

Рекомендації щодо лікування кашлю у дорослих
Видано: Британське торакальне товариство В останній раз видане: 2006

Анотація:  Надає вичерпну інформацію щодо діагностики специфічних синдромів кашлю,
пов'язаних з астмою, захворюваннями верхніх дихальних шляхів, гастроезофагеальною
рефлюксною хворобою, поширеними респіраторними хворобами.

Північна Америка

Критерії Американської колегії радіології (АКР): кровохаркання
Видано: Американська колегія радіології В останній раз видане: 2014

Анотація:  Доказові клінічні настанови для допомоги лікарям та іншим медичним працівникам у
прийнятті рішень щодо вибору методу візуалізації та лікування у конкретній клінічній ситуації.

Хронічний кашель внаслідок гострого бронхіту: доказові клінічні настанови
Американської колегії лікарів, що спеціалізуються на захворюваннях грудної
клітки
Видано: Американська колегія лікарів, що спеціалізуються на
захворюваннях грудної клітки

В останній раз видане: 2006

Анотація:  Якщо пацієнт має характерні симптоми, але відсутні клінічне або рентгенологічне
підтвердження наявності пневмонії, слід встановити діагноз гострого бронхіту. При цьому слід
виключити загострення бронхіальної астми, застуду та загострення хронічного обструктивного
захворювання легень (ХОЗЛ). Пацієнтам з ймовірним гострим бронхітом рутинно не проводяться
аналіз мокротиння, серологічні аналізи, а також вірусологічні дослідження.

Рекомендації з лікування

Європа

Інфекції дихальних шляхів: призначення антибіотиків
Видано: Національний інститут здоров'я та досконалості медичної
допомоги

В останній раз видане: 2008

Анотація:  Пацієнти з гострим бронхітом зазвичай не потребують проведення антибіотикотерапії.
Невідкладну антибіотикотерапію слід проводити, якщо: загальний стан пацієнта незадовільний,
наявні симптоми важкого захворювання (наприклад, пневмонії), наявний високий ризик розвитку
тяжких ускладнень у зв'язку з супутніми захворюваннями, вік >65 років і наявні діабет 1 або 2
типу, ХСН в анамнезі або була госпіталізація протягом минулого року.
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Європа

Рекомендації щодо оцінки та лікування кашлю у дітей
Видано: Британське торакальне товариство В останній раз видане: 2008

Анотація:  Рекомендації не присвячені проблемі гострого бронхіту в дітей, але вказують на те, що
антибіотики, як правило, не є ефективними і не призначаються для лікування гострого кашлю, що
супроводжує "застуди".

Рекомендації щодо лікування кашлю у дорослих
Видано: Британське торакальне товариство В останній раз видане: 2006

Анотація:  У керівництві містяться детальні рекомендації з лікування кашлю як симптому різних
захворювань, в тому числі астми, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби й інфекційних
захворювань верхніх дихальних шляхів. Усунення кашлю може бути важливим механізмом
при багатьох поширених респіраторних захворюваннях, а лікування, що пригнічує кашель, не є
рекомендованим.

Північна Америка

Хронічний кашель внаслідок гострого бронхіту: доказові клінічні настанови
Американської колегії лікарів, що спеціалізуються на захворюваннях грудної
клітки
Видано: Американська колегія лікарів, що спеціалізуються на
захворюваннях грудної клітки

В останній раз видане: 2006

Анотація:  Не слід призначати антибіотики як стандартну терапію. Бета-2-агоністи слід розглядати
для лікування лише тих дорослих пацієнтів, в яких спостерігається кашель і свистяче дихання.
Протикашльові засоби можна використовувати лише з метою симптоматичного короткострокового
полегшення кашлю. Мукокінетичні препарати не рекомендовані, оскільки не встановлено
позитивного ефекту їх застосування.
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Відмова від відповідальності
Ці матеріали передбачені для медичних працівників, які знаходяться за межами Сполучених Штатів
Америки та Канади. BMJ Publishing Group Ltd ( «BMJ Group») намагається упевнитися в тому, що
зазначена інформація достовірна та оновлена, але ми не гарантуємо, що це і не наші ліцензіари, які
надають певне наповнення поєднане або інакше доступне з наших інформативних матеріалів. BMJ
Group не захищає або підтверджує використання будь-якого препарату або терапії, яка міститься тут,
але при цьому не діагностує пацієнтів. Медичні працівники повинні використовувати свої власні
професійні оцінки в використанні цієї інформації та турботі за своїми пацієнтами, а інформація в
цьому документі не повинна розглядатися як заміна цьому.

Ця інформація не призначена для передбачення всіх можливих методів діагностики, лікування, курсу
реабілітації, медичних препаратів або яких - небудь протипоказань та побічних ефектів. Крім того,
такі стандарти та методи в зміні медичних засобів, згідно нових доступних даних, Вам потрібно
консультуватися з великою кількістю джерел. Ми суворо рекомендуємо, щоб користувачі самостійно
перевіряли встановлений діагноз, методи лікування, наступні спостереження та переконувались,
що це слушно для Вашого пацієнта у Вашому регіоні. Крім того, щодо рецептурних препаратів,
рекомендується перевіряти лист інформації про продукт, який супроводжує кожен препарат,
для перевірки умов використання та ідентифікування будь-яких змін в схемі застосування або
протипоказання, особливо якщо препарат який буде прийматися новий, використовується нечасто
або має вузький терапевтичний діапазон. Ви повинні завжди перевіряти, що лікарські засоби, на які
посилаються, ліцензовані для зазначеного використання та у встановлених дозах у вашому регіоні.
Ця інформація надана, «як» підстава та в повному обсязі, дозволеному законом, BMJ Group та її
ліцензіари приймають на себе відповідальності за будь - який аспект охорони здоров’я, яким керують
за підтримки цієї інформації або будь-якого іншого використання цієї інформації.

Повна інформація Правила та вимоги веб-сайту
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