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ин
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хнологій оххорони здо
оров'я
H1-гістам
міновий реццептор
молекулаа міжклітиннної адгезіїї
глобальнаа оцінка доослідника, шкала
ш
імуноглоб
булін Е
імуноглоб
булін G
JANUS-кііназа
досліджен
ння з вивчеення ранньього введен
ння в раціонн харчуван
ння дитини
арахісу
вірус конттагіозного молюска
міфенолат мофетил
метотрекссат
пацієнт-орієнтованаа шкала SCORAD (шк
кала атопіччного дермаатиту)
Six Area Six
S Sign Atoopic Dermaatitis Severity Score (ш
шкала оцінк
ки
тяжкості атопічногоо дерматиту
у по шести
и площах і ш
шести ознааками)
шкала ато
опічного деерматиту
Т-хелпери
и 1 типу
Т-хелпери
и 2 типу
Т-хелпери
и 17 типу
тимічний стромальнний лімфоп
поетин
опитувалььник якостті життя
вірус вітр
ряної віспи – оперізую
ючого герпеесу
антигістамінні преп
парати
атопічна дерматит
д
атопічний
й екзема
алерген-сспецифічнаа імунотераапія
активні форми
ф
киснню

БКК
ВЕ
ВПО
вУФВ
ДАМ
ДГК
ДПК
ГЕ
ЄС
ІА
ІЛ
ІНФ-α
ІНФ-γ
КФТ
ЛОС
ЛТС4
ЛТD4
ЛТE4
МБ
ПІТ
ПКК
ПСПК
ПСПК-Х
ХПП
ПТ
ПУВА-терапія
РКД
СЛІТ
тГКС
тІК
ТПМТ
ТТГ
УФ
ФДЕ4
ХА
ХПП
шАП
шУФВ

базальнок
клітинна каарцинома
вакцинна екзема (ecczema vacciinatum)
вечірня первоцвітнаа олія
вузькосму
угова УФВ
В терапія
допоміжн
на та альтеррнативна медицина
м
докосагек
ксаєнова киислота
домашній
й пиловий ккліщ
герпетичн
на екзема
Європейсський союз
імуноадсо
орбція
інтерлейк
кін
α-інтерфеерон
γ-інтерфеерон
Китайська фітотераппія
летючі ор
рганічні споолуки
лейкотрієєн С4
лейкотрієєн D4
лейкотрієєн E4
масло бор
раго
підшкірнаа імунотераапія
плоскокліітинна карццинома
подвійне сліпе плаццебо-контро
ольоване
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ням шкіри
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овим випро
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рандомізо
оване контррольоване дослідження
сублінгваальна імуноотерапія
топічні гл
люкокортиккостероїди
и
топічні ін
нгібітори каальциневри
ину
тіопуринм
метилтранссфераза
тиреотроп
пний гормоон
ультрафіо
олет
фосфодіестераза 4 ттипу
харчова алергія
а
харчова провокаційн
п
на проба
шкірно-ал
лергічна прроба
широкосм
мугова УФВ
В терапія

Р
Резюме
П
Представлеені клінічн
ні рекоменддації – це спільний міждисципл
м
лінарний Європейськ
Є
кий
проект, до розрообки якого
о були заалучені як лікарі відповідних спеціальн
ностей, такк і
х організаацій. Це рекомендаації, що засновані на рішенні
предстаавники паацієнтських
консенссусу, досттупній до
оказовій ббазі інших
х рекомен
ндацій, реезультатах проведен
них
системаатичних огллядів літер
ратури та оппублікован
них дослідж
жень.

У першій частині
ч
виссвітлені пиитання методів дослід
дження, пеерспективи з точки зоору
пацієнттів, загальн
них заходівв та стратеггії уникнен
ння контак
кту з алергееном, бази
исної терап
пії з
викорисстанням емолієнтів та очищеення шкіри
и, корекціїї дієти, м
місцевої пр
ротизапалььної
терапії, фототерап
пії та проти
исвербіжноої терапії. Друга
Д
части
ина рекомеендацій вкл
лючає розд
діли
антибакктеріальноїї терапії, системного
с
о лікуванняя, алерген-специфічнної імунотеерапії (АСІІТ),
нетради
иційної мед
дицини, пси
ихосоматиччного конссультуванн
ня та навчалльних заходів.
Т
Тактика ведення
в
паацієнтів з АЕ пови
инна врах
ховувати ііндивідуалььну клініч
чну
мінливіість захворрювання, в той часс як висо
окостандартизовані ппідходи до терапії не
рекомен
ндовані.

Окрім

ун
никнення

контакту

зі

спец
цифічнимии

та

несспецифічни
ими

провокууючими чи
инниками, базисна террапія захво
орювання має
м бути сппрямована на лікуван
ння
порушееної бар'єрної функції шкіри ш
шляхом пр
ризначення місцевих засобів, що
щ володію
ють
зволожууючою

т
та

пом’яякшувальнною

(глюкоккортикостеероїдні пр
репарати

дією
ю.

Місцееве

проттизапальнее

лікуван
ння

та інгібіттори калььциневринуу) признаачається при
п

рецидиввах та в якості до
овготривалоої проакти
ивної тераапії. Топіччні глюкор
ртикостероїди
залишаю
ються осноовою терап
пії, в той ччас як у ви
ипадку ураж
ження чутлливих діляянок шкіри
и та
при неообхідності тривалого
о застосуваання переввагу віддаю
ють такроллімусу і піімекролімуусу.
Топічніі інгібітори
и фосфодіестерази, ппри їх наяявності, мо
ожуть слуугувати алььтернативн
ним
лікуван
нням. Ад'ю
ювантна терапія
т
вкключає ул
льтрафіолеттове опром
мінення, переважноо з
викорисстанням УФ
ФВ довжин
ною 311 нм
м або УФА
А1. Усунен
ння свербеж
жу досягається зазвич
чай
призначченням білльшості рекомендовааних метод
дів лікуван
ння, але у деяких паацієнтів мооже
виникнуути

потрреба

в

додатковвому

при
изначенні

протисвеербіжних

препараттів.

Антибаактеріальнаа терапія, системне ппротизапал
льне лікування, імуннотерапія, нетрадицій
йна
медици
ина та навчаальні заход
ди будуть ррозглянуті в частині III цих реком
мендацій.
К
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Базиснаа терапія з використан
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А
Атопічна екзема
е
(АЕ
Е, атопічниий дермати
ит, екзема, «нейродеррміт» у нім
мецькомовн
них
країнахх, ендогенн
на екзема) – це заапальне захворюван
ння шкіри,, що супр
роводжується
свербеж
жем, має хрронічний аб
бо хронічнно рецидиву
уючий перебіг, частоо зустрічаєтться в сім'яях з
іншими
и

атопічн
ними

заахворюванннями

(бронхіальнаа

астма

та/або

алергічн
ний

ринокон
н'юнктивітт). АЕ є одн
ним з найббільш поши
ирених неін
нфекційнихх шкірних захворюваань,
яке ураж
жує до 20%
% дітей та 2-8%
2
доросслих у білььшості країїн світу. АЕ
Е переважн
но маніфесттує
в дитяччому віці, у той час як
я тяжкі виипадки мо
ожуть зберіігатися у ддорослому віці. Близьько
третини
и випадків захворюваання у доррослих поч
чинається вже
в у дороослому віці. АЕ частто є
першим
м кроком у розви
итку іншиих атопічних захво
орювань,

таких як
к алергічн
ний

ринокон
н'юнктивітт, бронхіалььна астма аабо харчоваа алергія (Х
ХА).
Н
Не дивлячись на те,, що впроддовж роківв була зап
пропонованна низка діагностичн
д
них
критерііїв, класич
чні критеерії Haniffin і Rajk
ka, як і раніше,

є найбіл
льш широоко

ми критер
ріями в усьому світі
с
[1]. Патогном
монічних лабораторн
л
них
викорисстовуваним
біомарккерів для діагностики
д
и АЕ не існнує. Найбіл
льш типові характернні ознаки – підвищен
ння
рівнів сумарних чи алергген-специф
фічних IgE
E у сиров
ватці кровві або вияявлення IggE-

опосереедкованої сенсибілізації при ш
шкірних тестах
т
– виявляютьс
в
ся не в усіх
у
осіб, які
страждаають на АЕ;
А
термін
н «внутріш
шньої» (нее-IgE-асоцій
йованої) A
AE був ввведений, щоб
щ
відокреемити останню від «зовнішніх»» (IgE-асоц
ційованих) форм АЕ
Е [2]. Розбііжності щоодо
терміноології зберіігаються і до
д сьогодніі, що має практичні наслідки щоодо стратеггій уникнен
ння
в тактиц
ці ведення пацієнтів з АЕ.
О
Окрім вирраженого генетичноого впливу
у (80% конкордатн
к
ності у монозиготн
м
них
близню
юків, 20% - у гетероззиготних бблизнюків),, є й інші характернні патофізіо
ологічні ри
иси
захворю
ювання. Доо них відно
осять імуннні відхилен
ння на стад
дії ініціюваання в бік Т-хелперів 2
типу (T
Th2) з настуупним збілььшенням ппродукуван
ння IgE; збільшення ппродукуван
ння медіатоорів
різними
и запальни
ими клітинаами, недосстатня фун
нкція шкірн
ного бар'єрру («суха шкіра»)
ш
черрез
аномалььний метаб
болізм ліпід
дів та утвоорення епід
дермальногго структуррного білку
у філагрінуу та
інгібітоорів протеааз; аномалььна мікробнна колонізаація патогеенними міккроорганізм
мами, таки
ими
як Stapphylococcuss aureus аб
бо Malasseezia sp. (у порівнянн
ні з Staphyylococcus epidermidiss у
здорови
их осіб) і згодом під
двищена чуутливість до
д інфекціій шкіри; тта вочевид
дь виражен
ний
психосооматичний вплив.
П
Після встан
новлення діагнозу
д
АЕ
Е, загальни
ий тягар заахворюванння повинен
н визначати
ися
шляхом
м оцінки об'єктивних
о
х та суб'єкктивних симптомів. Оскільки шкалам, що
щ засноввані
виключчно на об
б’єктивних
х ознаках, бракує суб'єктивної складоової у вигляді оцін
нки
виражен
ності сверб
бежу та по
орушення ссну, для оц
цінки загал
льної тяжккості захворювання слід
с
застосовувати ком
мбіновані шкали
ш
[3]. К
Класичною
ю комплексною шкалоою є «Шкал
ла атопічноого
иту» (SCORAD), роззроблена Є
Європейськкою цільово
ою групою
ю атопічно
ого дермати
иту
дермати
(ETFAD
D) [4]. Перебіг АЕ з балом
б
відпповідно до SCORAD вище 50, ввважається тяжким, тоді
т
як значчення SCOR
RAD нижч
че 25 відпоовідає легко
ому перебіігу АЕ [3, 5]. Пацієнтт-орієнтоваана
SCORA
AD (PO-SC
CORAD) є інструменнтом для оцінки
о
ступ
пеня тяжккості АЕ незалежно
н
від
лікаря; результати
и корелюю
ють зі SCOR
RAD [6]. На
Н відміну від вище ззазначених
х шкал індеекс
тяжкостті та площі екземи (E
EASI) оціню
ює лише видимі
в
ураж
ження, не ввраховуюч
чи суб'єкти
ивні
симптом
ми. Пацієн
нт-орієнтоввана оцінкаа екземи (P
POEM) – це шкала оццінювання суб'єктивн
них
симптом
мів в клініічних дослідженнях ббез оцінки об'єктивни
их ознак. Ч
Часто вико
ористовується
глобалььна оцінка дослідника
д
а (IGA), алее вона є біл
льш узагалььненою оціінкою стан
ну. На відм
міну
від SCO
ORAD, POE
EM та EASI, дана ш
шкала базуєється виклю
ючно на єддиній глоб
бальній оцінці
дослідн
ника. Завдяяки групі HOME,
H
щоо створенаа за ініціаттивою метоодологів, представни
п
иків
галузі тта лікарів, зацікавлеених в оццінюванні наслідків АЕ, провеедена знач
чна роботаа в

рекомен
ндації інсттрументів для
д оцінюввання попеередньо окр
реслених оособливосттей АЕ, такких
як об’єкктивні та сууб’єктивні симптоми,, якість жи
иття та довггостроковиий контрольь [7].
Б
Більшість випадків
в
АЕ
А можна ввважати леегкими, мен
нше 10% ппацієнтів сттраждають на
тяжкі еекзематозніі ураженняя шкіри. П
Представлеений відсотток тяжкогго перебігу
у є вищим
м у
доросліій популяціії [8]. Клініічні рекомеендації виссвітлюють більшість вважливих та
т актуальн
них
стратегіій тактики ведення АЕ.
А
М
Методи
Р
Робоча група з роззробки кллінічних рекомендац
р
цій прийняяла рішен
ння, що дані
д
рекомен
ндації пови
инні цілком зосередиитись на висвітленні питань сххем лікуван
ння АЕ та не
включаати довгі роозділи, при
исвячені кллінічним проявам
п
зах
хворюванння, його діаагностиці або
а
основни
им ланкам патофізіол
логії. Це S22k рекомен
ндації, що засновані нна консенссусі, але воони
додаткоово включ
чають докаазову базуу, отриман
ну з літературних дджерел. Ко
онсенсус був
б
досягнуутий серед призначених членів Є
Європейськкої міждисциплінарноої експертн
ної групи.
З
Засади рек
комендацій
й
П
Представлеені рекомен
ндації є он овленою версією рекомендацій з атопічно
ого дермати
иту
2012 рооку [8, 9]. Попередня, перша вверсія реко
омендацій, була засннована на національн
них
рекомен
ндаціях Нім
меччини [1
10], доповідді HTA [11] та програамному доккументі ET
TFAD [12], що
були п
порівняні та проанаалізовані. Колишній комітет вирішив, що всі ці
ц докумен
нти
відповіддають досттатній кільькості криттеріїв для використан
в
ння в якостті основи першої веррсії
Європей
йських реккомендацій
й щодо лікуування атоп
пічної екзем
ми [8, 9].
Б
База данихх та огляд літератур и
П
При підгоотовці преедставлениих консен
нсусних рекомендаццій ми нее проводи
или
системаатичний оггляд літераттури. Під ччас першоїї наради, що
щ відбуласся у Копен
нгагені у 20015
році, буули визнач
чені підгрупи з двох авторів зі складу ексспертної гррупи, які відповідали
в
и за
проект окремих роозділів керівництва з огляду на їх клінічну
у та науковву експерти
изу (табл. R1).
R
Розбіжн
ності, що виникали між двом
ма авторам
ми, спрямо
овувалися до керівно
ого комітеету.
Підгруп
пи відповід
дали за пош
шук найкрращих досттупних док
казів, їх узаагальненняя та критич
чну
оцінку для внесення в пр
роект маййбутніх реекомендацій
й. Специф
фічних кри
итеріїв щоодо
включення або ви
иключенняя доказів ((таких як обмеженняя певним ддизайном дослідження)
визначеено не булоо, а авторам
м пропонуввали включ
чати «найкр
ращі наявнні докази».

Д
Дані були включені лише
л
в том
му випадку
у, якщо по
осилання наа них (не матеріали
м
тез
або усн
ної доповід
ді на конф
ференції) ббули опубл
ліковані у повному ообсязі у реецензованоому
журналлі до березн
ня 2017 р.
К
Класифікаація предст
тавлених ддосліджень
ь відповідн
но до їх ти
ипу
Щ
Щоб дати читачеві
ч
заагальне уяввлення про
о якість доказів, навеедених у реекомендацііях,
була прроведена їх градація за допомогоою системи
и, що викор
ристовуваллась у версіії керівницттва
2012 рооку (табл. 1) [8, 9]. Проте
П
інтеррпретувати
и ці дані сл
лід з обереежністю, осскільки оглляд
літератуури більшее мав спрям
мований хаарактер, а не
н системни
ий.
Р
Рівні реком
мендацій (табл.
(
2) ппредставлен
ні лише для тих схеем лікуван
ння, які буули
доступн
ні в Європіі на моментт вересня 22017 року, хоча в інсттрукції деяяких препар
ратів відсуутні
чіткі пооказання до
д використтання при АЕ. Преп
парати, які не доступпні в Європі на момеент
вересняя 2017 рокку, можутьь зазначатиися в руко
описі, але для них нне буде наадано жод
дної
офіційн
ної терапеввтичної рек
комендаціїї. Докази високого
в
рівня, які м
можуть сутттєво зміни
ити
поточнуу парадигм
му лікуван
ння, опублііковані піссля зазначеного вищ
ще терміну, могли буути
включені до рекоомендацій після голоосування під
п час осстаточного засіданняя наглядовоого
комітетту в Женевіі в 2017 роц
ці.
цій
Г
Група ексспертів наамагалася використо
овувати пр
ри формуулюванні рекоменда
р
стандарртизовану мову, алее перевагу віддавалаа консенсу
усному голлосуванню
ю на користь
нестанддартизованої мови у випадках,
в
кколи високкомінлива клінічна каартина АЕ вказувалаа на
те, що нестандарттизоване формулюван
ф
ння буде більш
б
кори
исним в кллінічних рееаліях з точ
чки
зору п
пацієнта або
а
лікаряя (див. ттаблицю 3 щодо стандартиизованих формулюва
ф
ань
рекомен
ндацій).
П
Процес роззробки кон
нсенсусногго рішення
я
К
Комітет ви
изначив пер
релік усіх ррекомендаційних твеерджень, а також деяких особли
иво
важливи
их сфер, як
я ті, що потребуютть консенсу
усу. Консеенсусні коннференції проходили
и у
Копенгаагені у жоввтні 2015 р.,
р у Відні у вересні 20
016 р. та в Женеві
Ж
у ввересні 2017 р. Йоганн
нес
Рінг висступав мод
дератором усіх
у особисстих зустріічей.
У
Усі розділли, що містили
м
реекомендаціії, обговор
рювалися групою і досягнен
ння
консенссусу визнавали при наявності
н
уухвалення пропозиціїї щонаймеенше 75% членів
ч
груупи.
Усі ухвалені реком
мендації ро
озміщено у сірих блокках.

З
Зовнішня рецензія
р
В
Відповідноо до стандартної прооцедури ро
оботи EDF
F всі члении EDF бул
ли запрош
шені
перегляянути клініічні реком
мендації поопередньо до останнього внутррішнього рецензуван
р
ння.
Зауважеення товарриств, що брали
б
учассть у рецен
нзуванні, були
б
переддані автораам розділуу та
розглян
нуті під часс останньогго внутрішннього рецензування.
О
Оновлення
я рекоменд
дацій
П
Представлеені рекомендації потрребують оновлення приблизно
п
кожні три
и роки, одн
нак
прогресс медичної науки мож
же потребуввати більш
ш раннього оновлення.
о
.
Ц
Цільова гр
рупа
Д
Дані рекоомендації підготовлеені для лікарів,
л
а саме деерматологіів, педіатррів,
алерголлогів, лікаррів загально
ої практикии та всіх фаахівців, якіі надають ддопомогу пацієнтам,
п
що
страждаають на АЕ.
А Пацієн
нти та їх родичі по
овинні тако
ож мати м
можливістьь отримуваати
достовіррну інформ
мацію та по
оради щодоо доказових терапевти
ичних підхходів.
Т
Тактика ведення АЕ
Е з точки ззору пацієн
нта
В
Враховуюч
чи різноман
нітність таактик веден
ння пацієнтів з АЕ тта індивідуальні реакції,
пацієнтти та особ
би, що здіійснюють догляд заа ними, потребуютьь чітких та зрозуміллих
інструккцій відповвідно до ін
ндивідуальнних потреб в терапії, а також
ж комфортн
них умов для
д
прийнятття на себе відповіідальності стосовно подальшо
ого лікуваання хроніічного стаану.
Пацієнттів та осііб, що зд
дійснюють догляд за ними, необхідноо навчити
и розуміти
и і
застосовувати існ
нуючі варіанти лікуування та оптималььну схему терапії відразу
в
піссля
діагносттики АЕ. Медичні
М
пр
рацівники пповинні отр
римувати грошову
г
коомпенсацію
ю за провед
дені
тренінги, оскільки
и навчання пацієнтів тта осіб, що
о здійснюю
ють догляд зза ними, є обов'язковвою
мовою узгооджених діій пацієнтаа і лікуючогго лікаря. З точки зорру пацієнтаа, необхідн
ним
передум
є безкооштовний доступ до
о медичниих послуг та медикааментів. М
Має бути забезпечен
ний
багатоп
профільний
й підхід, що включчає консул
льтації психолога, щ
що є нео
обхідним для
д
подолан
ння больоввого синдр
рому, синдррому сверб
бежу та ассоційованоої стигмати
изації з точ
чки
зору їх впливу на якість житття. Реабіліттація відігр
рає ключов
ву роль.
П
Пацієнти та особи, що здійсснюють догляд
д
за ними, маають вміти розпізнаати
індивідууальні сим
мптоми заахворюванння, усвідомлювати необхідніст
н
нього об’єєму
ть достатн
базисноої терапії (місцеве
(
лікування, ууникненняя специфічних та несспецифічни
их тригерн
них

факторіів) та роззуміти нео
обхідність в певних
х випадкаах призначчення про
отизапальноого
лікуван
ння, що може включати приззначення топічних
т
глюкокорти
г
икостероїдіів (тГКС) та
топічни
их

інгібіторів

калььциневринуу

(тІК).

Це

забеззпечить

ш
швидке

таа

ефективвне

короткоотривале лікування
л
рецидивівв АЕ та подальши
ий довгосттроковий контроль за
допомоогою проакттивної тераапії. Зверн ення пацієєнтів та осіб
б, що здійсснюють догляд за ним
ми,
до неоф
фіційної (н
нетрадиційної) медиццини та віідсутність комплаенссу часто призводять
п
до
погіршеення перебігу захворю
ювання, а оотже – слід
д уникати.
В
Випадки тяжкого
т
пееребігу АЕ
Е повинні відкрито та
т детальнно обговор
рюватися між
м
лікуючи
им лікарем або міждисципліінарною командою
к
та пацієннтом або особою, що
здійсню
юють догляяд за ним, оскільки більшість пацієнтів не можутьь ознайоми
итись з усіма
варіантаами лікуваання, навітьь якщо маю
ють повний
й доступ до
о чітких реккомендацій
й. Пацієнти
и та
особи, що здійснюють до
огляд за нними, поввинні акти
ивно прийм
мати учассть у виб
борі
терапеввтичної такктики на всііх етапах заадля досягнення тераапевтичногоо успіху.
П
Пацієнти з недостатн
ньо контроольованим перебігом
м АЕ маютть бути проінформоввані
про новві схеми лікування таа можливі ппобічні ефекти. Клінічні рекомеендації дляя пацієнтівв та
осіб, щоо здійснюю
ють догляд за ними, м
мають бути доступні для
д ознайом
млення.
З
Загальні зааходи та ст
тратегії ун
никнення контакту
к
з алергеноом
ІІдентифікація індивіідуальних тригерних факторіів має виирішальне значення в
лікуван
нні пацієнттів з АЕ, а уникненняя контакту
у з ними дозволяє
д
доосягти білььш тривалоого
періодуу ремісії чи
и повного звільненняя від симп
птомів захв
ворюванняя. Слід диф
ференціюваати
генетиччну схильність до гіпеерчутливоссті, синдро
ом сухої шк
кіри з бар'єєрною дисф
функцією, що
значною
ю мірою віідповідає вульгарном
в
му іхтіозу, які не мож
жливо «виллікувати», від
в запальн
них
ураженьь шкіри, яккі дуже доб
бре піддаютться лікуваанню.
Р
Рекомендац
ції щодо ун
никнення кконтакту з алергеном включаютть первинні, вторинніі та
третинн
ні профілакктичні захо
оди. Серед провокаційних чинників слід ввідрізняти специфічні
с
і та
неспеци
ифічні проввокуючі фаактори.
Н
Неспецифіічні тригер
рні фактор
ри
Ч
Численні фактори та
т речовинни навкол
лишнього середовищ
ща можутьь спричиняяти
подразн
нення чутлливої шкіри
и у пацієнттів з АЕ і викликати
в
рецидив еекземи. Це можуть буути
фізичніі та мехаанічні под
дразники (наприклаад, шерстьь), хімічнні речовин
ни (кислооти,
відбілю
ювачі, розч
чинники, вода) абоо біологіч
чні (алергени, мікрроорганізми
и) речовини.

Інформація про нееспецифічн
ні тригерніі фактори та
т їх роль у рецидиваах АЕ є най
йважливіш
шою
мовою доввгостроково
ого веденння пацієнтіів з АЕ. З пацієнтом
м необхідно обговори
ити
передум
особливвості догляяду за шкір
рою, дотрим
мання праввил гігієни, обробки ш
шкіри та зм
міни пов’яззок
(див. «Н
Навчальні програми,
п
школа
ш
екзееми»).
Н
Необхідно зазначити негативні наслідки впливу
в
забр
руднювачівв повітря на
н розвитокк та
перебіг АЕ: тютю
юновий дим
м або летю
ючі органічн
ні сполуки (ЛОС) у пприміщенн
ні та вихлопні
повітрі наввколишньогго середов ища. Згідн
но даних еп
підеміологіічних досл
ліджень впллив
гази у п
хімічни
их речовин приміщень, таких якк формальд
дегід, підви
ищує поруш
шення бар'єрної функкції
шкіри [[13]; суміш
ш ЛОС викл
ликає збілььшення інттенсивностті реакцій ппри провед
денні шАП на
аероалеергени у паацієнтів з АЕ
А [14].
В
Встановлен
но, що впл
лив вихлоппних газів пов'язаний
п
із підвищ
щеним ризиком розвиттку
АЕ у ддітей дошккільного вііку [15, 166]. Більше того, часттинки дизеельних вих
хлопних гаазів
можутьь сприяти алллокнезису
у та подряппинам шкір
ри, а отже, погіршуват
ати перебіг АЕ [17].
В
Вплив тю
ютюнового диму, щ
що був виміряний
в
за допом
могою сп
піввідношен
ння
котинін
ну/креатинііну в сечіі, пов'язаниий з сутттєвим підвищенням ризиком розвитку
р
А
АЕ,
особливво у дітей
й батьків з анамнезо м атопічни
их захворю
ювань [18]]. Поширен
ність курін
ння
виявилаась вищою
ю при тяжко
ому перебіігу АЕ згід
дно результтатів останннього кроссс-секційноого
дослідж
ження, якее проводи
илась сереед населен
ння Данії [19]. Сисстематични
ий огляд 86
дослідж
жень підтвеердив зв'яззок курінняя та АЕ у підлітків та дорослиих на всіх континенттах
Землі [220]. Проте залишаєтьсся незрозум
мілим чи виступає
в
ку
уріння триггерним фак
ктором АЕ, чи
тягар А
АЕ призводи
ить до білььш частої зввички кури
ити [20].
С
Стратегії уникнення
у
контакту із тютюн
новим дим
мом та інш
шими забруднювачаами
повітряя у дітей молодшого
м
о віку булли внесені до нещод
давніх Реккомендацій S3 в роззділ
первинн
ної профілаактики атопічних захвворювань у Німеччин
ні [21].
С
Специфічн
не уникнен
ння контак
кту з алергеном
А
Аероалерггени
А
Аероалергеени здатніі викликатти екзематтозні ураж
ження шкір
іри у сенссибілізован
них
пацієнттів з АЕ, що можнаа пояснитии збільшен
нням прон
никності ш
шкіри для інгаляційн
них
алерген
нів у пацієн
нтів з дефектами шккірного бар
р'єру [22]. Позитивніі результатти патч-тесстів
пов'язан
ні зі специ
ифічними IgE
I
та наяввним анам
мнезом рецидивів АЕ
Е до сезонн
них алергеенів
[23].

Б
Багато алерргенів, що спричинюю
оходять від
д домашніхх пилових кліщів (ДП
ПК)
ють АЕ, по
виду D
Dermatophaagoides ptteronyssinuus та Derrmatophago
oides farinnae. Встан
новлено, що
фермен
нтативна акктивність основних алергенів кліщів зни
ищує тісніі зв’язки епітеліальн
е
них
клітин сслизової об
болонки бр
ронхів, що також мож
же поглибитти дисфунккцію шкірн
ного бар'єрру у
пацієнттів з АЕ [244].
Д
Домашні пилові
п
кліщ
щі живуть у складній
й екосистем
мі, яка вклю
ючає вологість повіттря,
його температуруу та наявніссть органіччного матер
ріалу. Вони
и супроводджують жи
иття людин
ни і
найчасттіше присуутні в пил
лу матраціів або підл
логи спалеень. Звичаайні засоби
и для чисттки
допомаггають лиш
ше трохи зни
изити конццентрацію алергенів
а
пилових
п
клліщів, що зн
находятьсяя на
поверхн
нях та у поовітрі прим
міщень. Нам
матрацники
и та постіл
льна білизнна захищаю
ють людей від
домашн
ніх пилови
их кліщів, що живутть у матраацах. Окріім того є спеціальніі піжами, що
захищаю
ють

від

кліщів

(«комбінезоон

при

екземі»). Результатии

деяких досліджеень

демонсттрують беззаперечну
у користь стратегії уникнення
у
контакту із алергенами ДПК
К у
поліпшенні переб
бігу АЕ [25
5, 26], в тоой час як нещодавно
н
проведениий мета-ан
наліз виступ
пає
проти ттактики уникнення пр
ри встановвленому діагнозі АЕ [27]. Реабіілітаційні програми,
п
що
проводи
илась у сеередовищаах, що не містять кліщів
к
– наприклад,
н
альпійськ
кий кліматт –
показалли, що вони
и призводятть до значнного та три
ивалого пол
ліпшення пперебігу АЕ
Е [28].
П
Пилок росллин у вуличному пов ітрі також може викл
ликати загоострення АЕ,
А як це бууло
показан
но у дослідженні, що проводилоось методом
м випадок-контроль ссеред дітей
й дошкільноого
віку [299]. Провокааційні проб
би у сенсиббілізованих
х пацієнтів
в з пилком рослин в дослідниць
д
ькій
камері п
призводили
и до загосттрення АЕ в зимовий період у дослідженн
д
ні доказів концепції [330].
Уникнеення контаакту з пилком важкоо досягти в повсякденних умоовах більш
шості регіоонів
Європи
и, за виняятком випаадків, колли в прим
міщенні ви
икористовуується кон
ндиціонери зі
спеціалльними філльтрами. В умовах виисокогірногго клімату концентраація пилку
у, як прави
ило,
нижча, ніж у пересічному жи
илому райооні.
Е
Епітелій тв
варин
Б
Багато пац
цієнтів знаають, що кконтакт з тваринами
и може приизвести до
о погіршен
ння
шкірнихх симптом
мів. Раніше уникненняя контакту
у з домашн
німи твариннами було центральн
ним
елементтом реком
мендацій щодо
щ
первиинної профілактики атопії, алле це пол
ложення бууло
зміненоо. На сьогоодні як фак
ктор ризикуу більшістьь авторів розглядає
р
кконтакт сам
ме з епітелієм
котів [331, 32]. Нем
має жодних
х доказів тоого, що соб
баки підвищ
щують риззик розвитк
ку АЕ у діттей;
останніі досліджен
ння демонсструють, щ о собаки можуть
м
навііть захищат
ати від розввитку АЕ, що,
щ

можливво, обумоввлено впливом непаттогенних мікрооргані
м
змів [33-355]. Після сенсибіліза
с
ації
пацієнтта до алергеенів домаш
шніх тваринн та появи клінічних симптомівв захворювання, такти
ика
уникнен
ння контаккту з причинними алерргенами сттає вкрай необхідною
ю.
С
Слід зазнач
чити, що вплив
в
бактеерій зростаає, коли со
обака живе у домі, і це
ц може маати
захисни
ий ефект шляхом
ш
заабезпеченняя первинно
ої профілаактики та імунного регулюван
ння.
Однак, якщо АЕ вже
в розвинулась, при наявності уражень шкіри
ш
та тіссному конттакті собаки
и із
нфекції [36]. Staphyylococcus aureus, яккий
пацієнттом існує ризик баактеріальноої суперін
переваж
жно колонізує уражеення при АЕ, вироб
бляє позаклітинну прротеазу, що
щ спричин
няє
порушеення бар'єрру шкіри і, таким чином, сп
прияє прон
никненню алергенів та розвиттку
специфічної сенси
ибілізації до них.
Д
Дієтичні рекомендац
ції
Д
Див. розділ
л " Корекціія дієти".
В
Вакцинаціія
П
Поширеним
м є хибне уявлення,, що пацієєнти з АЕ, особливоо діти з діагнозом АЕ,
А
повинніі уникати рутинних
р
щеплень.
щ
Н
Немає жодних доказів того, що ррекомендоввані щеплен
ння
в дитяччому віці вп
пливають на
н розвитокк АЕ або ін
нших атопічних захвоорювань [3
37]. Всі дітти з
діагнозоом АЕ поввинні бути щеплені ввідповідно до місцевого або нааціональногго календаарю
щеплен
нь. Вакцинаацію не сліід проводиити під час рецидивів захворюваання – у тааких випадкках
рекомен
ндується провести
п
двотижневи
д
ий курс теерапії тГК
КС з настуупним щеп
пленням [337].
Пацієнтти, які отримують
о
імуносуппресивну терапію циклоспоррином або
о подібни
ими
лікарськкими засообами, повинні прокконсультуваатися з фахівцем пееред тим, як провессти
вакцинаацію живою вакцино
ою [37]. Єддиним вин
нятком з цьього правиила є внутр
рішньошкіррна
вакцинаація від наттуральної віспи
в
ослаббленою живою вакциною, яка прротипоказаана пацієнттам
з АЕ чеерез розвитток небезп
печної для життя екзееми вакцин
натум [38] . Безпечні та ефекти
ивні
альтерн
нативні реж
жими із сил
льно ослаблленою вакц
циною MV
VA можуть допомогти
и уникнути
и ці
проблем
ми пацієнтам з АЕ у майбутньом
м
му [39].
О
Одяг та теекстиль – контактні
к
алергени
О
Одяг без складок, уникненняя подразн
нюючих тк
канин і вволокон необхідні для
д
запобігаання перви
инного подразнення ш
шкіри. Шоввковий одяяг із покритттям AEGIIS є легким
м та
зручним
м для носііння, але не
н покращ
щує перебігг екземи, якщо поріівнювати зі
з стандарттом
терапії [40]. Слід уникати
у
занадто тісноого одягу, що
щ викликає більше ттравмуванн
ня шкіри.

ЗЗрозумілим
м є необхід
дність униккнення кон
нтактних ал
лергенів, яякі є прово
окуючими для
д
пацієнтта. Це оссобливо ваажливо, яякщо за результатаами класиичного паттч-тестуван
ння
діагносттовано

аллергію

IV
V

типу

до

склад
дових

реч
човин

емоолієнтів.

Емульгатоори,

аромати
изатори таа консерваанти є оссновною причиною
п
розвитку контактно
ої алергії на
космети
ичні засоби
и [41].
П
Професійн
ні аспекти
П
Пацієнтам з АЕ нео
обхідно наддати спецііальні реко
омендації ппід час ін
ндивідуальн
них
програм
м консульттування що
одо виборуу професіїї. Існує заггальний коонсенсус відповідно
в
до
и з
якого п
пацієнти з АЕ повинн
ні уникатии професій, що пов'язані з конттактом із речовинам
р
виражен
ними сенссибілізуючи
ими властиивостями [42]. Проф
фесії, пов’ язані з дією на шккіру
подразн
нюючих речовин,
р
не
н рекомеендовані особам з анамнезоом персистуючої або
а
рецидиввуючої екземи рук. Ри
изик контаактної сенсибілізації незначно
н
ппідвищуєтьсся у пацієн
нтів
з АЕ [433].
У
Узагальнеення доказіів
ІІснує кількка доказівв того, щоо стратегіїї уникненн
ня контактту з алерггенами ДП
ПК,
особливво наматраацники, мо
ожуть зменншити вмісст пилових
х кліщів таа алергенівв домашньоого
пилу в повітрі приміщен
нь, а отж е покращити переб
біг АЕ. О
Останнє твердженняя є
супереччливим, осккільки недаавній мета--аналіз цьо
ого не підтв
вердив (2b)).
ІІснують доокази того
о, що униккнення кон
нтакту з алергенами
а
и ДПК та високогірн
ний
клімат м
можуть бутти корисни
ими для паццієнтів, що
о страждають на АЕ (22b, 3b).
ІІснує обґррунтуванняя викорисстання сп
пеціального
о захисноого одягу
у (спеціалльні
комбінеезони), хоч
ча бракує дааних якісниих дослідж
жень (-).
Н
Навесні таа влітку контакт
к
із пилком рослин
р
мож
же загостррювати пееребіг АЕ на
відкриттих ділянкаах шкіри (-)).
Рекоменддації
Під час сеезону цвітіння реком
мендовані заходи
з
уник
кнення коннтакту з пилком
п
(-,
D). В
Вакцинаціяя не покращ
щує і не поггіршує при
иродний пееребіг АЕ (22а).
У деяких випадках
в
можуть
м
буути розглян
нуті заходи
и щодо униикнення кон
нтакту з
К (-, D).
алергеенами ДПК
У випадкку позитивного резуультату класичних
к
патч-тесстів слід уникати
відповвідних конт
тактних аллергенів (-, D
D).
Всі діти з діагнозо
ом АЕ поввинні бути
и щеплені відповідноо до націо
онального
календдарю щеплеень (2а, В).

Б
Базисна терапія
т
по
орушеної бар'єрної функції шкіри та терапія емолієнтаами
(«догля
яд за шкіроою»)
Т
Терапія ем
молієнтами
и та доглядд за шкіро
ою
С
Суха шкіра – це один із найббільш хараактерних симптомів
с
АЕ. На даний
д
момеент
накопиччена достаатня кількіссть доказоової бази стосовно геенетичної ообумовленості дефекктів
шкірногго бар'єру, що сприяєє збільшеннню прониккності шкіри для алерггенів, зниж
женню пороогу
її подраазливості з наступни
им розвиткком запалььного процесу. Дефіццит філагрину – одн
на з
найбілььш вивчени
их аномалій
й, яка сприичиняє зросстання деф
фіциту малиих за розміром молеккул
– продууктів катаб
болізму філ
лагрину, яккі здатні зв'язувати таа утримуватти воду [44
4]. Крім тоого,
дефіцитт міжкліттинних лаамінарних ліпідів рогового
р
шару епіддермісу та
т порушеене
співвідн
ношення між
м
їх ком
мпонентам
ми (холесттерол, незаамінні жиррні кислотти, керамід
ди)
призводдять до уттворення епідермаль
е
ьних мікро
отріщин таа підвищенння трансеепідермалььної
втрати води. Порушення шкірного баар'єру приззводить до запаленняя, а поруш
шення балан
нсу
протеаззної та анти
ипротеазно
ої активностті є вирішаальним про
оміжним крроком для його
й
розвиттку
[45].
О
Очищення
я шкіри та
а прийом в
ванн
Ш
Шкіра пови
инна бути ретельно, аале в той же
ж час обер
режно та дделікатно, очищена,
о
щ
щоб
позбути
ися кірочоок та мееханічно видалити мікробні клітини

у разі бактеріальної

суперін
нфекції. Оч
чищувальніі засоби з аабо без анттисептика (тривалість
ть дії антиссептиків дууже
обмежеена, тому механічне
м
очищення
о
є більш ваажливим), що
щ мають малокомпо
онентний або
а
гіпоалерргенний скклад, можу
уть застосоовуватися у вигляді різних галленових фо
орм (синдеети,
водні ррозчини). У новонар
роджених перший еттап очищеення шкірии легше проводити
п
на
пеленалльному стоолі, а не безпосередн
б
ньо у ванн
ні [3]. Под
дальше очиищення, заа яким слід
дує
швидкее ополіскуввання, здій
йснюють у ванні (пр
ри температурі 27-330°С). Коро
откотриваллий
прийом
м ванни (прротягом 5 хвилин)
х
таа використаання спеціальних массел для ваанн (2 останні
хвилини
и купанняя) спрямоввані на унникнення зневодненн
з
ня епідерм
місу. Топіч
чні емолієн
нти
зазвичаай застосоввують беззпосередньоо після ванни або душу одрразу післяя обережноого
витиран
ння шкіри,, яка ще залишаєтьс
з
ся дещо вологою (див. наступпний роздііл емолієнттна
терапія)).
Д
Додавання в ванну антисептик
а
ків, таких як гіпохло
орит натрію
ю, можна розглядати
и у
якості додатковогго варіанту
у лікуванння АЕ, що
о обумовлеено його іінгібуючою
ю активнісстю
відносн
но бактеріаальних кліттин [46, 477]. Дослідж
ження покаазали, що ддіти, які сттраждають на

АЕ, віддмічали поокращення перебігу ззахворюван
ння після прийому вванн з 0,0
005% вмісттом
хлорногго вапна [447, 48]. Згід
дно резулььтатів нещо
одавно опу
ублікованогго дослідження ванни
и із
гіпохлооритом натррію не вияявили перееваги над водними
в
ваанними щоодо зменшеення тяжкоості
перебігуу АЕ, алее дозволил
ли зменшитти викори
истання топ
пічних глю
юкокортик
костероїдів та
антибіоотиків [49]. Також можуть бути
ти використтані солян
ні ванни, ооскільки во
они сприяю
ють
видален
нню

відм
мерлих

кеератиноциттів

[50].

У

випад
дку

тяжкоої

імпети
игнізації

а
або

іхтіозоп
подібного стану солььові ваннии є необхід
дною проц
цедурою. Н
Нещодавні досліджен
ння
показалли, що ви
икористанняя дитячихх олій, що
о не містяять ароматтичних реечовин, мооже
слугуваати замінни
иком мила, особливоо у популяц
ціях, де спеціально ррозроблені емолієнти не
доступн
ні [51].
М
Масла для ванн є ціінним допоовненням до засобів
в догляду за шкірою
ю, особливоо у
немовляят та дітей
й. Не слід застосовуваати добавки
и для ванн, що містятть потенцій
йно алергенні
білки (н
наприклад, арахісу чи
и вівса) у ннайбільш ур
разливій вііковій группі дітей вік
ком до 2 рооків
[3] Необхідно під
дкреслити, що більшіссть масел для
д ванн, доступних
д
у Європі, практично не
містять цих білковвих алерген
нів.
Рекоменддації
Додаванння антисеп
птиків, тааких як гіп
похлорит натрію,
н
доо ванн, мож
же бути
корисним при ліккуванні хво
орих з АЕ (11b, А).
Е
Емолієнти
и
Т
Традиційноо, емолієнтти розглядааються як місцеве
м
ліку
ування реччовинами тр
ранспортноого
типу, щ
що не містяять активних речовинн. Вони наадзвичайно
о корисні ддля хворих
х на АЕ, і, як
правилоо, містять зволожуюч
з
чий компоннент (напр
риклад, сечовину або гліцерин, що сприяю
ють
гідратац
ції роговогго шару еп
підермісу) та захисн
ний (зменш
шення випааровуванняя, наприкллад,
вазелін)). Нещодаавно марк
кетинг нем
медикаменттозних «емолієнтів»», що місстять акти
ивні
інгредієєнти, пом'яякшив розм
межуванняя емолієнтіів та топіч
чних препааратів. В представлен
п
них
рекомен
ндаціях емолієнти визначені як «місцеві препарати
п
з допоміжнними речоввинами, щоо не
містять активних компонен
нтів», а «ем
молієнти плюс»
п
відн
несено до «місцевих препаратів з
допоміж
жними речоовинами таа додатковиими активн
ними немед
дикаментоззними речо
овинами».
П
Пряме ізоольоване нанесення емолієнттів на діілянку заппаленої шкірі
ш
погаано
переносситься, і тоому кращее спочатку провести лікування рецидиву запальногго процесу на
шкірі. Е
Емолієнти є основни
ими засобаами підтри
имуючої теерапії. Звооложуючі препарати
п
на

гідрофілльній осноові, наприк
клад 5% сеччовина, здатні підтри
имувати опптимальну зволоженість
шкіри п
при нанесенні щонайм
менше двіччі на день [52]. Відпо
овідно до ггостроти ур
ражень шккіри
корисни
ими можутть бути ліп
пофільні заасоби. Реко
омендується також виикористову
увати бар'єєрні
мазі, м
масла для ванни,
в
гел
лі для душ
шу, емульссії або міц
целярні роззчини, що підвищую
ють
бар'єрни
ий ефект. Вартість високоякі сних (гіпо
оалергенни
их) емолієннтів часто
о обмежує їх
викорисстання, осккільки вони
и купуютьсся без рецеепту (за ви
иключенням
м, наприкл
лад, Фінлян
ндії
та Швеейцарії, де є практик
ка призначеення цих препаратів
п
за рецепттами та реімбурсаціяя їх
вартостті), а необхідна їх кільькість зазвиичай високка (до 100 г на тиждеень у мален
ньких дітей
й та
до 500 г у доросслих). Використання продуктівв чистих масел,
м
такиих як коко
осове, замість
дить до виссихання шккіри, збільш
шує трансеп
підермальнну втрату води
в
і томуу не
емульсіій, призвод
рекомен
ндоване.
К
Кількість емолієнту,
е
що наносииться відпо
овідає прав
вилу FTU: одиниця, що дорівн
нює
кінчикуу пальця (F
FTU) – кільькість мазіі, що отрим
мана із тюбику з нассадкою діам
метром 5 мм,
м
розміраами від ди
истальної складки
с
шккіри вказіввного пальця до його
го кінчика (~ 0,5 г); це
адекваттна кількіссть мазі дл
ля нанесенння на діл
лянку двох
х долоней дорослої людини, що
приблиззно становить 2% пло
ощі поверххні тіла [53]].
П
Поглиблення знань про
п
молеккулярні та біологічніі особливоості шкіри при АЕ має
м
забезпечити достуупність міісцевих агеентів, що покращую
ють бар’єрнні функції. Все білььше
доказів вказують на
н користь використаання емолієєнтів [54].
ІІнгредієнтти та можл
ливі ризики
и застосув
вання емол
лієнтів
С
Сечовина

може

сп
причинити

подразнення

та

порушенння

функц
ції

нирок

у

новонарроджених, тому слід
д уникати їїї застосуввання в цій
й віковій ггрупі. Відп
повідно діттям
молодш
шого віку повинні призначатис
п
ся менші концентраації, ніж ддорослим [3]. Гліцеррин
вважаєтться препарратом, що краще
к
перееноситься (менш
(
вираажений ефеект печінняя) порівнян
но з
сечовин
ною та гіпохлорито
г
ом натрію
ю [55]. Зазвичай
З
рекомендує
р
ється вик
користовуваати
емолієн
нти одразуу після пр
рийому ваанн та очи
ищення шкіри сухим
ми серветтками. Згід
дно
результтатів невели
икого досл
лідження ем
молієнти, які
я застосо
овуються оккремо без ванн, можууть
мати білльш триваллу дію, вим
міряну за єм
мністю [56].
П
Пропіленглліколь легк
ко спричиню
нення у діттей віком ддо двох рок
ків, у зв’язкку з
ює подразн
чим зассоби, що йоого містять, не слід заастосовуватти у цій каттегорії паццієнтів. Існу
ують дані, що
профілаактичне заастосування емолієнттів у вели
икій кількості, що м
містять ін
нтактні біллки,
наприкллад арахісуу [57] або вівса
в
[58], м
можуть збіільшити ри
изик розвиттку сенсибілізації шккіри

та алерггії. Необхідно застоссовувати лиише ті емо
олієнти, що
о не містятть білкових
х алергенівв та
гаптенівв, які, як віідомо, частто спричиню
юють конттактну алер
ргію (наприиклад, лано
олін/вовнян
ний
віск абоо метилізоттіазолінон), особливо у найбільш
ш уразливій
й віковій гррупі до дво
ох років.
Е
Емолієнти, що містятть бітуміноосульфонатт таніну таа амонію (ііхтаммол), можуть буути
корисни
им доповненням осно
овної схем
ми лікуванн
ня, особлив
во при серредньотяжк
кому переб
бігу
захворю
ювання абоо якщо ліікування ттГКС немо
ожливе з причин,
п
поов’язаних з пацієнтоом,
наприкллад, кортиккофобія (сттероїдна фообія) [59].
ІІзольоване застосуван
ння емолієннтів без до
остатньої місцевої проотизапальн
ної терапії має
м
значний
й ризик роззвитку дисеемінованогго бактеріаального та вірусного
в
іінфікуванняя, який і таак є
підвищееним у пац
цієнтів з АЕ
Е [60].
Е
Емолієнти
и «плюс»
В останні роки
р
на рин
нку з’явилиись декількка немедик
каментозниих засобів для
д місцевоого
лікуван
ння АЕ, яккі містять активні іннгредієнти, але не відповідаю
в
ють визначенню або не
потребуують реєсттрації в як
кості топіччних медиккаментозни
их засобів. Ці препар
рати можууть,
наприкллад, міститти сапоніни, флавонооїди та риб
бофлавіни з екстракттів вівса, що
щ не місти
ить
білок, аабо бактерііальні лізатти з Aquapphilus dolom
miae або Vitreoscilla
V
ffiliformis [6
61]. Ці лізаати
покращ
щують загоєєння шкірн
них уражен
нь при АЕ та
т впливаю
ють на мікрообіом шкір
ри хворих [62,
[
63]. Реззультати клінічних
к
та
т in vitro досліджен
нь різних лабораторій
л
й дали деяяку довідкоову
інформаацію про молекуляр
рні мішеніі та можл
ливий споссіб дії цихх активни
их речовин
н –
емолієн
нтів «плюс»» [64-66].
Д
Доказова база
б
ефект
тивності ем
молієнтів
Д
Деякі зволожуючі заасоби можууть поліпш
шувати бар
р'єрну фуннкцію шкір
ри при АЕ та
зменшуувати чутлливість шкіри
ш
до

подразни
иків. Було
о чітко ппродемонсттровано, що

довгосттрокова террапія емоліієнтами поокращує пееребіг АЕ-аасоційованного ксероззу шкіри [667].
Ізольоване признаачення емо
олієнтів прротягом тиж
жня може покращитии перебіг захворюван
з
ння
при леегких та середньоттяжких фоормах АЕ
Е [68]. Зггідно резуультатів порівняльно
п
ого
дослідж
ження безррецептурні зволожую
ючі засоби
и за ефекттивністю нне поступааються білльш
дорогим
м бар’єрн
ним кремаам при ллікуванні пацієнтів дитячогоо віку з легкими та
середнььотяжкими формами АЕ [69]. Ще в одн
ному досл
лідженні, ддо якого були
б
залуч
чені
доросліі пацієнти,, продемон
нструвало ефективніссть емолієєнтів на осснові кокосового массла
щодо н
носійства Staphylococ
S
ccus aureuss [70]. Окр
рім того, щоденне
щ
заастосуванн
ня емолієнттів,

починаю
ючи від наародження, може істоттно знизитти частоту розвитку
р
А
АЕ у попул
ляції високоого
ризику [71, 72]. Оскільки основним
м істотним
м обмежен
нням цих двох багаатообіцяюч
чих
дослідж
жень є їх відносно
в
коротка триивалість (6
6 місяців), на даний час прово
одяться білльш
тривалі досліджен
ння.
Р
Режими суумісного за
астосуванн
ня емолієн
нтів та топічних ГКС
С
11. Короткоттривалий (3-6 тижнівв)
Д
Декілька доосліджень у дітей [544, 73] та од
дне змішанее у дорослоо-дитячій популяції
п
[74]
продемонстрували
и різні заа рівнем, але посл
лідовні до
окази на користь ефективноості
короткоочасного режиму при
изначення емолієнтівв та тГКС при легком
му та сереедньотяжкоому
перебігуу АЕ.
22. Довготри
ивала підтр
римуюча теерапія
С
Стабільний
й безрециди
ивний переебіг захвор
рювання мо
ожна досягтти шляхом
м призначен
ння
емолієн
нтів двічі на
н тиждень або навітьь частіше у пацієнтів, в яких отрримана рем
місія АЕ піссля
курсу м
місцевих гллюкокорти
икостероїдівв. В ході декількох
д
досліджень
д
ь з подібни
им дизайноом,
що прооводились серед дор
рослих та дітей, отр
римано анаалогічні реезультати ефективноості
інтерміттуючої террапії емолієєнтами та тГКС відн
носно часу виникненння наступн
ного рециди
иву
[75, 76].
Реком
мендації
Слід призначат
ти емолієн
нти в адеекватних кількостях
к
; їх застоосування має
м
бути
и щонайменше 250 г на тиж
ждень для
частиим, в довіільному реежимі та складати
доросслих (3b, C)).
Окрім
м того, ем
молієнти мо
ожна заст
тосовувати
и у вигляді спеціальноого мила та
т засобів
для воодних проццедур (маслло для ваннн, гелі для душа,
д
тощо
о). В зимоввий період необхідно
н
віддавати переввагу емолієєнтам з білльш високим
м вмістом ліпідних коомпонентів (3б, С).
Регуллярне заст
тосування емолієнт
тів у спо
олученні з тГКС при легккому та
середдньотяжкоому перебіггу АЕ мож
же бути за
абезпечено в режиміі короткот
тривалого
стабіілізаційногго та довго
отривалогоо підтримуувального режимів.
р
С
Спочатку необхідно
н
забезпечити реемісію захвворювання шляхом призначенн
п
ня місцевихх кортикостероїдів
місцевих інггібіторів ка
альциневриину (2а, В).
або м

К
Корекція дієти
д

Х
Харчові ал
лергени, пр
ре- та проббіотики
Х
Харчова аллергія вияввляється прриблизно в третини дітей
д
із серредньотяжк
ким перебіггом
АЕ [77]]. Серед хаарчових ал
лергенів у дітей моло
одшого вік
ку тригерниим фактором рециди
ивів
АЕ най
йчастіше ви
иступають коров'яче молоко, ку
урячі яйцяя, арахіс, сооя, горіхи та риба. При
П
цьому ззв'язок з ти
им чи іншим
м продуктоом, як праввило, залеж
жить від вікку дитини, коли в раціон
вводитьься той чи інший про
одукт [78].. У дітей старшого
с
віку, підлітк
тків та доро
ослих не слід
с
забуватти про харч
чову алергію
ю, пов'язанну з пилком
м рослин (п
перехресні реакції) [79, 80].
Т
Типи алергічної відп
повіді на ххарчові алеергени
О
Описано трри різні вааріанти кліінічної реаккції у паціієнтів з АЕ
Е в залежн
ності від ти
ипу
симптом
мів та часуу їх початку
у [78, 81].
Р
Реакції неегайного типу,
т
нееккзематозні, як прави
ило, є IgE
E-опосеред
дкованими та
розвивааються проотягом дек
кількох гоодин після контакту з алергенном у вигл
ляді шкірн
них
проявівв таких, як кропив'ян
нка та ангіооневротичн
ний набряк
к, почервонніння шкір
ри та сверб
біж
або інш
ших реакцій
й негайного
о типу з прроявами з боку
б
шлунк
ково-кишкоового трактту, дихальн
них
шляхів або серцевво-судинно
ої системи у вигляді анафілаксії.
а
. Шкірні пррояви спостерігаютьсся у
74% пац
цієнтів. Оккрім того, у дітей мож
же виникати
и транзиторний коропподібний висип
в
черезз 610 годи
ин після первинної
п
реакції
р
неггайного ти
ипу, який зникає проотягом кіл
лькох годин і
розціню
юється як IggE-опосереедкована віідповідь «п
пізньої фази
и» [81, 82]..
ІІзольовані екзематозн
ні реакції ссповільнен
ного типу зазвичай
з
ррозвиваються через 6-48
годин п
після потраапляння алеергену у виигляді вогнищ екземи з локалізаццією в місц
цях, схильн
них
до ураж
ження при загострення
з
ях АЕ, що свідчить про їх неанаафілактичнний характеер.
П
Поєднання двох вищеезазначениих варіантівв перебігу у вигляді рреакції негаайного тип
пу з
наступн
ною екземаатозною реакцією споовільненого
о типу описсане прибллизно у 40%
% дітей [83].
В
Встановлен
ння факту наявностіі сенсибіл
лізації до певної їжіі можливее на підсттаві
ретельн
но зібраногго анамнезу захворюввання у по
оєднанні з тестами inn vivo (шкіірні алергічні
проби) та in vitro (визначен
ння специф
фічного IgE
E у сироваттці крові). Окрім тогго, патч-тессти
виявили
ися корисн
ними для вивчення
в
оособливосттей перебіггу шкірнихх реакцій сповільнено
с
ого
типу, поов'язаних із харчовим
ми продукттами. Тесту
ування in viitro є неоцііненним в тих
т випадкках,
ізм
коли прровести шккірні алергіічні проби з різних пр
ричин неможливо (нааприклад, дермограф
д
або гіпореактивніість шкіри
и, обумовлеена лікарськими засо
обами або УФО, екззема на міісці
проведеення проби
и, відсутніссть комплааенсу у диттинстві тощ
що). Крім ттого, визнаачення in viitro

рівня специфічноого IgE до харчових алергенів дає кращі кількісні дані для оцінки ріввня
сенсибіілізації, щоо допомагаає оцінити ймовірніссть ризику розвитку клінічної реакції (хооча
чітко ввизначених критеріїв немає) таа дає можл
ливість пр
ротестуватии окремі рекомбінан
р
нтні
алерген
ни, які моожуть забеезпечити ввищу діагн
ностичну специфічні
с
ість, ніж тестуванняя з
харчови
ими екстраактами дляя деяких прродуктів харчування
х
(наприклаад, омега-5
5-гліадин при
п
алергії н
на пшениц
цю, Gly m 4 при алергіії, асоційовваній з пилком сої).
Ш
Шкірні паттч-тести (ааплікаційніі шкірні ал
лергічні пр
роби) викоонуються за
з допомоггою
спеціалльного розч
чину власно
ого приготу
тування, що
о містить харчовий аллерген, вик
користовую
ючи
розведеення 1/10, який
я
наносситься на ннеуражену ділянку шкіри на 24 -48 годин [84]. Розчи
ини
для прооведення патч-тестів
п
не стандарртизовані для
д рутинн
ного застоссування. На
Н теперішній
час віддмічено поокращення точності їх результтатів при діагностицці алергії на коров'яяче
молоко, курячі яй
йця, злаки та
т арахіс у пацієнтів з АЕ [85-8
88]. Незваж
жаючи на те,
т що реаккції
негайноого типу ассоційовані з позитив ним резулььтатом шкірних скаррифікаційни
их проб, а на
сьогодн
ні прик-тесттів, реакціїї сповільнееного типу асоційован
ні з патч-теестами. Про
оте, «золоттим
стандарртом» діагн
ностики ХА
Х залишаєється подввійна сліпаа плацебо--контрольо
ована харчоова
провокааційна проб
ба (ПСПК--ХПП) [89] .
О
Оральні прровокаційні проби поовинні завж
жди прово
одитися підд медичним
м наглядом
м з
доступоом до засоб
бів наданняя невідкладдної допом
моги, особливо після ддовготриваалої елімінаації
причинного харч
чового алеергену. П
Провокаційн
ні проби слід прооводити віідповідно до
стандарртизованихх протоколіів, враховууючи такі змінні
з
парааметри, як харчова осснова, дозаа та
часовий
й інтервал [90]. У випадку АЕ головним недоліком ПСПК-ХП
ПП є те, що
о вона не дає
д
можливвості виклю
ючити плац
цебо-асоціййовані реаккції або ви
ипадковий вплив інш
ших тригерн
них
факторіів АЕ проттягом триввалого перріоду викон
нання проб
би. Тому ппри АЕ об
бов'язковою
ю є
оцінка спеціальноо навченим
м персонал ом реакцій
й сповільнееного типуу через 24 або 48 год
дин
[83]. Прровокаційн
ні проби, що
щ включаають повто
орний впли
ив харчовоого продук
кту, не даю
ють
змогу ооцінити нессприятливі реакції споовільненого типу [83]].
Н
На жаль, корекція дієти прии АЕ вивчалась лише в кіількох кон
нтрольован
них
дослідж
женнях.

П
При

систеематичномуу

огляді

літератур
ри

[11]

було

вияявлено

вісім

рандоміізованих, контрольов
к
ваних дослііджень (РК
КД), що оціінювали впплив елімін
наційної дієєти
на переебіг вже існ
нуючої АЕ
Е: а) забезппечити доттримання елімінаційнної дієти ваажко навітть в
умовах мотивуюч
чої атмосф
фери клініччного досл
лідження; б)
б частота виключен
ння хворихх із
дослідж
жень AE особливо
о
висока у доослідженніі елімінаціійних дієт;; в) при вивченні
в
грруп
пацієнттів, що не були спеціально відіібрані, не отримано переконлиивих доказіів на користь

ефективвності елім
мінаційної дієти, що не міститть молока та
т яєць; г)) немає жо
одних докаазів
перевагги застосуввання базиссної дієти або дієти з невеликим перелікоом обмежен
них харчоввих
продукттів у групахх пацієнтівв, що не булли спеціалььно відібраані.
ЗЗгідно Кокранівсько
ого систем
матичного огляду, що
щ включчав резулььтати дев'яяти
рандоміізованих контрольов
к
ваних дослліджень, виключення
в
я яєць з раціону у пацієнтівв з
позитиввним резуультатом специфічн
ного IgE до курячого яйця,, є ефекттивним [991].
Америкканська академія дер
рматології рекоменду
увала обмеежити вжиивання яєц
ць у підгрупі
пацієнттів з АЕ, яккі виявили клінічні оззнаки алер
ргії до куряячих яєць [[92], але цеей підхід слід
с
доповню
ювати обмееженням вж
живання іннших харчо
ових алергеенів при нааявності хар
рчової алерргії
у окрем
мих пацієнттів.
Н
Не дивлячи
ись на знач
чний прогреес, не існуєє простих стратегій
с
заапобіганняя розвитку АЕ
та харччової алерргії у нем
мовлят. Н
Нещодавно опубліковані резулльтати рандомізован
них
дослідж
жень (досліідження з вивчення
в
рраннього ввведення в раціон
р
харччування ди
итини араххісу
(LEAP) [93] та доослідженняя переносиимості високоалерген
нних продууктів при їх введенн
ні в
раціон харчуванн
ня з триміссячного вііку (EAT) [94]), надали певну підтримку
у на користь
ранньогго введенняя в раціон певних пр одуктів зад
для попереедження роозвитку сен
нсибілізаціїї та
алергії на більш пізніх
п
етапаах життя. В
Введення в раціон хаарчування ппротягом першого
п
рооку
життя, а саме під час «вікнаа можливоості» від 4 до 6-ти місячного вікку, можутьь забезпечи
ити
с
розвитку толерантн
ності до певних
п
харрчових ал
лергенів [995].
захист дитини, сприяючи
д
ня виявилли суттєви
ий зв'язок між різнноманітністтю харчоввих
Епідемііологічні дослідженн
продукттів, введен
них в раціон протягом
м першого року житття, та проф
філактикою розвитку АЕ
[96].
П
Пре- та пр
робіотики
Б
Було вивчеено вплив пробіотикків, що міістять культури лакт
ктобактерій
й, при АЕ та
відмічен
но, що вони
в
спри
ияють поккращенню перебігу захворюввання [97
7]. В інш
ших
дослідж
женнях знаачного ефеекту виявлеено не бул
ло [98, 99]. У дослідж
женні, що включало
в
8
800
новонарроджених, досліджен
но вплив ппребіотичн
ної суміші та встановвлено, що вона спри
ияє
запобігаанню розви
итку АЕ [10
00].
Н
Непатогенн
ні бактеріал
льні штамии, такі як Vitreoscilla
V
filiformis аабо Aquaph
hilus dolomiiae,
викорисстовуютьсяя як джереело бактерріальних ліізатів при місцевій ттерапії АЕ (див. розд
діл:
Місцевее лікуванняя).

У
Узагальнен
ння доказівв
Х
Харчова сеенсибілізац
ція зустрічаається приб
близно у 50
0% дітей з тяжкою АЕ
Е. Її значен
ння
можна ооцінити шлляхом провведення перроральних провокацій
йних проб,, які найкраще виконаати
у виглядді подвійноої сліпої пл
лацебо-коннтрольовано
ої харчовоїї проби (1аа).
Х
Харчова аллергія відігграє важливву роль у загостренн
з
і захворюввання у 30%
% дітей з АЕ,
А
найчасттіше на оссновні про
одукти харрчування, такі
т
як кур
ряче яйце або коровв'яче молооко.
Харчова алергія, пов'язана
п
з пилком, мооже виникаати у будь--якому віціі (2а).
Д
Дієти, спряямовані на усунення ххарчових продуктів, значно
з
погііршують як
кість життяя та
є нелегккими для виконання (2а).
(
ІІснують доокази, що ліквідація основних продуктів
в харчуванння у дітей
й з харчоввою
алергією
ю може поккращити пееребіг АЕ ((1а).
С
Стійкість харчової
х
ал
лергії мож
жна оцінити
и шляхом пероральниих провокаційних прроб
через 1 або 2 роки
и (3а).
Н
Не існує доовготривали
их дослідж
жень щодо впливу
в
елім
мінаційнихх дієт на пееребіг АЕ (-).
ІІснують сууперечливі дані щодоо профілакктики або поліпшенння АЕ під час прийоому
пробіоттиків, такихх як препар
рати лактоббактерій (1b).
Реком
мендації
Пацієннтам з серредньотяж
жкою та т
тяжкою АЕ
Е необхідно рекоменддувати теерапевтичнну
дієту, що виключає ті про
одукти, якіі спричиню
юють клініч
чно важливві негайні чи віддаленні
реакції після конт
трольовани
их пероралльних прово
окаційних проб
пр (2b, B)).
Первиннна профіллактика АЕ
Е, асоційовваної з хар
рчовою алер
ергією, рекоомендуєтьься у вигляд
ді
виключчно грудногго вигодовуування до 4 місяців (2
2-3, С).
Якщо грудне моолоко відсуутнє, дітям
ям з низьки
им ступен
нем ризикуу (загальна
а популяціяя),
рекомеендується використо
овувати звиичайну суміш на основві коров'ячоого молока
а (2-3, С).
Якщо

грудне

м
молоко
відсутнє,

дітям

м
з високим ступенем

ризику (наявніст
ть

діагносстованих лікарем симптомівв алергії у одного з родичіів першогго порядкуу)
рекомеендується документа
ально обґруунтована гіпоалергенна суміш (1
(1, В).
Введенння додатккових прод
дуктів рекоомендуєтьься від 4 до 6 місяціів у дітей з низьким і
високиим рівнем ризику,
р
неза
алежно відд спадковоссті відносно алергії (11-2, б).
Необхіідно забезппечити певвну різномаанітність продуктів,
п
вибраних ппротягом введення віід
4 до 6 місяців (1, D).

Т
Топічна пр
ротизапальна терапіія

Т
Топічне ліікування: загальні
з
п
принципи
Е
Ефективна топічна терапія залежить від трьох фундам
ментальних
х принцип
пів:
достатн
ньої сили, достатньої
д
дози та прравильного
о застосуваання [3]. Баагато лікарських форм
мє
доступн
ними, особ
бливо для кортикосте
к
ероїдів, і ви
ибір форми
и значно ввпливає на ефективність
препараату. Місцееве лікуваання завждди слід заастосовуваати на дообре зволо
оженій шккірі,
особливво при ви
икористанн
ні мазей. Пацієнти з гостри
ими, мокннучими та ерозивни
ими
ураженн
нями, а таккож діти ін
ноді не пер еносять стандартне місцеве
м
засттосування,, і їх спочаттку
можна лікувати за
з допомоггою «волоогих обгортань», пок
ки явища м
мокнення не зникнууть.
Засоби для волоогого обггортання ддуже ефекктивні пр
ри гострійй АЕ та покращую
ють
переноссимість

в
вказаних

засобів.
з

В
Використан
ння

вологих

обгорртань

з

розведени
ими

глюкорттикостероїїдами триввалістю доо 14 днів (як правил
ло, достатнньо 3 днівв) може буути
безпечн
ним кризоввим лікуван
нням тяжкиих та/або реефрактерни
их АЕ з єдииним задок
кументован
ним
побічни
им ефектом
м – тимчасовою систеемною біологічною активністю
а
ю кортикосттероїдів [102105]. Прроте цей підхід
п
до лікування щ
ще не є стан
ндартизован
ним, і докаази того, що
щ він є білльш
ефективвним у лікууванні АЕ, ніж звичаайне лікуваання місцев
вими стерої
оїдами, неви
исокої якоссті.
Звичайн
ні або окллюзійні зассоби при ввикористан
нні на менш чутливиих ділянках
х шкіри таа в
короткіі періоди чаасу можутьь також піддвищити еф
фективністьь і прискоррити усунен
ння елемен
нтів
шкірногго висипу. Навіть без вологих обгортань,, топічна терапія
т
мож
же зайняти
и багато чаасу,
але засллуговує на увагу. Одн
нієї добре ппроведеноїї лікувальн
ної процедуури на деньь, як прави
ило,
достатн
ньо, але в період заггострення можуть зн
надобитисяя декілька днів з біл
льш високкою
частотоою застосуввання відпо
овідних прооцедур.
Т
Традиційноо протизап
пальну місццеву терапіію признач
чали лише при наявн
ності шкірн
них
ураженьь та зупин
няли або зм
меншували після зниккнення вид
димих ураж
жень. Цей традиційний,
підхід ттепер має альтернатив
а
ву, а саме – концепцію
ю проактив
вної терапіїії.
П
Проактивнаа

терапіяя

–

це

комбінац
ція

заздал
легідь

виизначеного,,

тривалоого,

протизаапального лікування,, що застоосовується,, як правило, двічі нна тижден
нь на ділян
нки
шкіри, де ранішее спостеріггали наявнність ураж
жень, у поєєднанні з вільним застосуванн
ням
емолієн
нтів на всій
й поверхні шкіри і зазздалегідь визначеног
в
го графіку кклінічних оглядів [1006].
Проакти
ивну схем
му починаю
ють застосоовувати піісля того, як всі шккірні уражеення успіш
шно
нівельоовані за доп
помогою звичайної ппротизапал
льної терапії (або стерроїдами, або топічни
ими
інгібітоорами калььциневрину
у) на додатток до потточного заастосуванняя емолієнттів на ранііше
неуражеені ділянки
и шкіри. Дані
Д
клініччних дослід
джень досттупні для рряду корти
икостероїдн
них
препараатів, а таакож для мазі таккролімусу [107], але топічні стероїди зазвичай
й є

обґрунттованими для
д признач
чення лиш
ше протягом
м дуже обм
меженого пперіоду часу, наприкллад,
протягоом кількохх тижнів. Досліджеення, в яких вивчаають місццеві стероїїди в якоості
проакти
ивного лікуування, заззвичай провводяться лише 16 тиж
жнів, тоді яяк дослідж
ження з мазззю
такролімусу показзали хорош
ші результтати протяггом 52 тиж
жнів як у ддітей, так і у доросллих.
Триваліість проакттивного вед
дення зазвиичай визнаачається тяж
жкістю та сстійкістю захворюван
з
ння
[108]. К
Кількість протизапаль
п
ьних топіччних засобіів для апліікацій такоож повинна відповідаати
правилуу «одиницьь кінчика пальця» (диив. розділ: «Емолієнтн
«
на терапія»»).
Г
Глюкокортикостеро
оїди
Т
Топічні глю
юкокортик
костероїди (тГКС) – це протизаапальні зассоби перш
шого ряду, які
наносятть на уражеену шкіру відповідно
в
о до потреб
б (свербіж, безсоння, ннові вогнищ
ща гіперем
мії).
Численн
ні засоби доступні
д
в різних ліккарських фо
ормах. Їх протизапал
п
льний ефект при АЕ був
б
описани
ий різними
и дослідни
иками [109,, 110]. При
и легкій ак
ктивності ззахворювання невели
ика
кількістть топічногго кортико
остероїду ддвічі або тричі
т
на ти
иждень (щ
щомісячно в середньоому
складаєє 15 г у неемовлят, 30
0 г у дітейй старше 1 року і до
о 60-90 г у підлітків та доросллих,
відповіддно до пллощі уражееної поверрхні тіла), разом з вільним засстосуванняям емолієн
нтів
зазвичаай дозволяєє забезпечи
ити добре підтриман
ння ефекту
у терапії. П
Подібні що
омісячні доози
навіть більш си
ильних топічних сттероїдів, як
я правило, не приизводять до розвиттку
несприяятливих

системних

чи

міссцевих

еф
фектів.

Застосуванння

флюти
иказону

а
або

метилпрреднізолон
ну ацепонатту двічі наа тиждень в якості проактивної стратегії зн
начно зниж
жує
ризик ррецидивів АЕ
А [109-112
2].
П
При виборрі кортикосстероїдів сслід враховвувати декіілька чиннників, вклю
ючаючи си
илу,
лікарськку форму, вік пацієн
нта та діляннку тіла, на
н яку буду
уть наносиити лікарсьький засіб. За
силою топічні коортикостеро
оїди розпооділені за Ніднером на групи: від препааратів слаб
бкої
(група ІІ) до дуже сильної (гр
рупа IV) діії [113]. Ліккарі повинн
ні знати цю
ю класифікацію, а таккож
розумітти, що клаасифікація, що викорристовуєтьься в США
А, відрізняяється від попереднььої;
оскільки в ній роозрізняють тГКС від VII (найсл
лабші) до I (найсилььніші) рівн
ня. У Фран
нції
також ззастосовую
ють іншу кл
ласифікацію
ю. Дуже сильні тГКС (група IV) не рекомендуються для
д
лікуван
ння АЕ, особливо у дітей
д
[3]. Сильні і дуже
д
сильн
ні кортикосстероїди III і IV груупи
частішее спричиняяють знижеення функцції наднирккової залози
и, ніж лікуввання преп
паратами I і II
групи, проте їхх системни
ий ефект зменшуватиметься швидше через більш швид
дке
відновллення шкіррного бар'єєру [114]. Лікуванняя шкіри обличчя, оссобливо діілянки поввік,
повинноо обмежувватися слаб
бкими тГК
КС (група I і II). Діттей слід ліккувати мен
нш сильни
ими

тГКС, н
ніж доросли
их. Крім то
ого, існуютть різні поккоління преепаратів, яккі можуть відрізнятис
в
сь у
співвідн
ношенні ри
изику та переваги.
С
Свербіж є ключовим симптомом
м для оцін
нки відповіді на лікуввання, а знижувати доозу
тГКС н
не слід, перрш ніж вир
раженість ссвербежу зн
начно змен
ншиться. Дл
Для зменшення свербеежу
може знадобитисяя дві аплікації на ддень, однакк може бути достатнньо й одніієї правилььно
дозован
ної та проведеної процедури в ддень [115, 116].
1
Знижеення дози ззазвичай заастосовуєтьься
для уни
икнення си
индрому віідміни, хочча в жодн
ному контр
рольованом
му дослідж
женні не бууло
підтверджено її користі.
к
Стр
ратегії знииження доззи полягаю
ють у перехході на мен
нш потужн
ний
кортикоостероїд аб
бо на зменшенні часттоти застоссування біл
льш сильноого (період
дична схем
ма).
Найбілььш конструуктивним способом ззбереження стероїдів
в та уникннення побіч
чних ефекттів,
пов'язан
них з ними
и, є їх білььш інтенсиивне викори
истання піід час заго стрень [3].. Безперерввне
застосуування емоолієнтів дл
ля догляду
ду за шкір
рою в поєднанні з раннім призначенн
п
ням
протизаапальних заасобів тако
ож є дуже вважливим для
д стабіліізації захвоорювання та
т запобіган
ння
розвиткку загострень [117].
П
Побічні еф
фекти топічних корртикостероїїдів включ
чають різнноманітні зміни шккіри
переваж
жно у форм
мі її атроф
фії – окрім
м контактно
ої алергії на
н глюкокоортикостер
роїди. Шкіірні
зміни проявляютться її стоншенням,, розвитко
ом телеангіектазій («стероїдн
ний» рубеооз),
спонтан
нні рубці («зірчасті псевдоруббці», екхім
мози, стрії (розтяжкии)). Може розвинути
ися
«бруднаа шия» (cuutis punctaata linearariis colli) і гіпертрихо
оз. У груддних дітей неправилььне
застосуування тГК
КС в зоні підгузника
п
може при
извести до утворенняя сіднично
ої гранульооми
д ятрогенн
ної хворобби Кушингаа. Зазначаєється, що рризик очни
их ускладнеень
дітей аббо навіть до
внасліддок місцеви
их кортико
остероїдів є низьким. Розвиток
к глаукомии або катар
ракти описсані
після си
истемного застосуван
з
ння глюкоккортикостер
роїдів [118]].
В
Використан
ння сильн
них топічнних корти
икостероїдів на чутлливих діл
лянках шккіри
(обличччя, шия, сккладки) по
овинно бутти обмежен
но за часо
ом для заппобігання атрофії
а
шккіри
[119]. М
Моніторин
нг побічних
х ефектів з боку шкіри
ш
за допомогою фізичного
о огляду при
п
тривалоому застоссуванні сил
льних місццевих корттикостероїд
дів є дужее важливим
м. Спеціалльні
вказівки
и та можлливі побіч
чні ефекти топічних кортикосттероїдів ппід час ваггітності буули
нещодаавно переглянуті [12
20]. Застоссування то
опічних кортикостерооїдів на шкіру
ш
повік і
периорббітальної ділянки
д
наавіть у білььш тривал
лі проміжки
и часу у ддорослих з АЕ не бууло
пов'язан
не з розвиттком глаук
коми або ккатаракти [118]. Засттосування ддуже сильних топічн
них
кортикоостероїдів навіть у короткі
к
перріоди часу може при
извести до того, що ці препараати

набуваю
ють систем
много ефекту та є ддостатньо потужним
ми, щоб сппричинити пригнічен
ння
функціїї наднирковвих залоз [121].
Н
На шкірі обличчя осо
обливий сттан, який називається
н
я розацеапоодібним пеерироральн
ним
дермати
итом, частоо спричиню
юється неввідповідним
м, тривалим використтанням тГК
КС. Здаєтьься,
що шкііра «залеж
жна» від тГ
ГКС («синддром червоного обли
иччя» або «синдром звикання до
кортикоостероїдів»»). Він характеризуєтться розацееаподібним
м захворювванням з персистуюч
чою
еритемоою, печінн
ням та відч
чуттям покоолювання. В основно
ому повідоомляється про
п уражен
ння
на шкіірі обличч
чя та жіночих статтевих оргаанів в пер
ршу чергуу в умоваах тривалоого
неправи
ильного засстосуванняя сильних ттопічних ко
ортикостероїдів [122] .
С
Страх хворрого перед побічнимии ефектами кортикосстероїдів (к
(кортикофо
обія) є доси
ить
частим явищем, і його необх
хідно розпіізнавати таа адекватно
о коригуват
ати з метою
ю покращен
ння
н
ня курсу ліікування [123-125].
прихилььності та уникнення невиконанн
О
Одночасна

комбінація

місцеевих

корттикостероїд
дів

з

міісцевими

інгібітораами

кальцин
неврину наа одному і тому
т
ж місцці не вияви
илася кориссною. Приннаймні у діітей з тяжккою
АЕ, пооказник еф
фективностті та безппечності 1% крему
у пімекроллімусу у поєднанніі з
флютикказоном буув подібни
ий до ефеккту флюти
иказону ок
кремо [1266]. Лікуван
ння чутливвих
ділянокк тіла, таки
их як облич
ччя, топічнними інгібііторами каальциневриину при лік
куванні інш
ших
уражени
их діляноок топічни
ими кортиикостероїдаами може бути коррисною таа економіч
чно
ефективвною

стрратегією.

Початковее

лікуван
ння

місцев
вими

корртикостеро
оїдами

мооже

розгляддатися у пацієнтів
п
з загостреенням дляя мінімізац
ції місцевиих реакцій
й на топічні
інгібітоори кальцин
неврину [108].
Узагалььнення док
казів
Т
Топічні коортикостероїди маютть значний
й ефект, покращуюч
п
чи уражен
ння шкіри, в
порівняянні з плацеебо (1b).
Е
Ефективніссть місцеви
их глюкоккортикостер
роїдів мож
же бути зббільшена за
з допомоггою
вологихх обгортаньь (1b).
Рекомеендації
Топічні кортикост
тероїди є важливимии протизап
пальними засобами,
з
яякі застосо
овуються для
д
лікуванння АЕ, особ
бливо у гост
трій фазі ((-, D).
Рекоменндується застосовув
з
вати топіічні кортикостероїди
и з покращ
щеним співввідношеннням
ризику т
та користі для лікува
ання АЕ (-, D).
Розведеені топічнні кортико
остероїди можуть бути вико
ористані ддля вологи
их обгортаань

протягоом коротккотривалогго періоду ппри гостро
ому АЕ для
я підвищенння їх ефект
тивності (1b,
(
A).
Проакт
тивна террапія, нап
приклад ддворазове застосува
ання в пееріод довггостроковоого
спостерреження може
м
допом
могти зменншити част
тоту рецидивів (1b, A
A).
Проакт
тивна тераапія тГКС
С може буути безпеччно викорисстана проотягом що
онайменше 20
тижнівв, що є найд
довшою тр
ривалістю досліджен
нь (1b, А).
Страх пацієнтівв перед побічними
п
ефектами
и кортико
остероїдів (кортико
офобію) слід
с
розпізнаавати таа адекватн
но коригуввати для покращен
ння прихилльності та
т уникненння
невиконнання курсуу лікування (4С).

ві інгібітори кальцин
неврину
Місцев
Д
Два топічн
ні інгібітори кальцинееврину (тІК
К), мазь таакролімус та крем піімекролімуус є
ліцензоованими длля лікуванн
ня АЕ. Еф
фективністьь обох преп
паратів буула продем
монстрованаа у
порівняянні з плаацебо у клінічних
к
досліджен
ннях для короткотриивалого [127, 128] та
довготрривалого заастосуванн
ня [129, 1300]. Крім то
ого, було показано,
п
щ
що проакти
ивна терапіія з
застосууванням маазі такроліімус є беззпечною таа ефективн
ною протяягом 1 рок
ку та спри
ияє
зменшеенню кількості загосттрень та пооліпшенню
ю якості жи
иття доросллих та дітеей [131, 1332].
Протизаапальна си
ила 0,1% маазі такролім
мусу подіб
бна до корттикостероїддів середнььої сили [133,
134], тооді як остан
нні є значно
о ефективннішими, ніж
ж 1,0% крем пімекроллімусу [135
5].
Е
Ефективніссть тривало
ої монотеррапії з вико
ористанням
м мазі такрролімус бул
ла показан
на у
дітей таа дорослихх [133, 134,, 136]. Меннше даних існує для дітей віком
м до 2 рок
ків [137, 1338].
Вивчали
и застосуввання крем
му пімекроллімусу у немовлят
н
та
т дітей у комбінаціїї з місцеви
ими
кортикоостероїдами [139, 140],
1
при цьому осстанні при
изначалисяя при наяявності озн
нак
загострення. Обид
два місцевіі інгібітории кальцинееврину схваалені в ЄС
С для призн
начення діттям
щодавно буули опублііковані виссокоякісні довгострок
кові дані про
п
від 2-х років і сттарше. Нещ
безпекуу 4-річногоо застосуваання такроолімусу та 5-річного дослідженння пімекролімусу [141,
142]. Еккономічна ефективніссть проактиивної терап
пії такролім
мусом булаа продемон
нстрована для
д
АЕ серееднього сттупеню та є навіть біільшою при тяжкому
у ступені А
АЕ, що бул
ло доведеноо у
нещодаавно провееденому дослідженн
д
ні у доросслих пацієєнтів [143 ], тоді як
к економіч
чна
ефективвність засообів першоїї лінії з міссцевими інггібіторами кальциневврину не бу
ула остаточ
чно
продемонстрованаа. Однак у дітей з А
АЕ при засстосуванні два рази на тижден
нь 0,03% мазі
м
такролімусу спосстерігалосяя зменшенння кількоссті загостр
рень і збілльшення ін
нтервалів без

загострень, що мооже призвессти до еконномії грош
шей у дітей з середньоотяжкою аб
бо тяжкою АЕ
[144, 1445].
К
Крім того, тривале, ефективне ллікування пацієнтів
п
з АЕ може мати позиттивний впллив
також н
на симптом
ми зі сторон
ни органів дихання та сироватковий рівеннь IgE [146]. У доросллих
довготрривале ліккування заа допомогоою 0,1% мазі такро
олімусу є,, принайм
мні, такою ж
ефективвною, як заа допомого
ою кортикоостероїдів для тулуба та кінціввок і більш
ш ефективн
ною
для шкііри ділянки
и обличчя та
т шиї. Якк топічний такролімусс, так і корртикостероїїди знижую
ють
активніість відновллення шкір
ри та знижуують IgE у сироватці крові у паццієнтів, що
о відповіли
и на
лікуван
ння.
Д
Дані про безпечність
б
ь обох топпічних інгібіторів каальциневриину описан
ні у багатььох
клінічни
их та посттреєстрацій
йних досліідженнях, що демонсструє безппечність ци
их препараатів
при щоденному застосуваанні. Найччастіше сп
постерігаєтться побіччний ефек
кт у виглляді
короткоотривалогоо відчуття тепла,
т
покоолювання або печінн
ня на місці застосуван
ння протяггом
першихх днів приззначення [1
127, 135]. В
Вказані еф
фекти спосттерігаються
ся приблизн
но через 5 хв
після коожного засстосуванняя препаратуу і можуть тривати до
д 1 годинии, але їх ін
нтенсивністть і
тривалість зазвич
чай знижу
уються прротягом деекількох днів
д
[147]]. У деяк
ких пацієн
нтів
спостеррігається ти
имчасове погіршення
п
я стану шкііри. Ці побіічні ефектии частіше зустрічають
з
ься
при засстосуванні мазі такро
олімусу, ніж
ж крему піімекроліму
усу, а також
ж при їх застосуванн
ні в
періоді загострен
ння. У деяяких пацієєнтів вони
и настільки
и вираженні, що ліку
ування варрто
припин
нити.

Таки
им

чином
м,

первиннне

лікуваання

місц
цевими

коортикостер
роїдами

с
слід

б звести до
о мінімуму ці місцеві реакції [1008].
викорисстовувати у пацієнтівв із загостреенням, щоб
П
Під час місцевої
м
теерапії інгіббіторами кальциневр
к
рину спосттерігали генералізов
г
вані
вірусні інфекції, такі як геерпетична або молю
юскова екзема [148, 149], однак у вели
икій
кількості клінічн
них досліджень не ббуло прод
демонстров
вано збільш
шення їх частоти або
а
но лише короткотри
ивале збілльшення (розглянуто
(
о в [150- 153]). На відміну від
показан
кортикоостероїдів, ні один з місцевих іінгібіторів кальциневр
рину не сппричинює атрофії
а
шккіри
[154, 1555]. Це спррияє переваазі їх викорристання наад місцевими кортикоостероїдам
ми в найбілльш
уразливвих ділянкках тіла, таких
т
як ообласть по
овік, перио
оральна ш
шкіра, діляянка статеввих
органів, підпахвоова ділянкаа або пахоова складкка, а також для доввготривало
ого топічноого
ння. Клінічн
ні та докліінічні дані не свідчатть про підв
вищений рризик розви
итку лімфооми
лікуван
[156]. Н
Навпаки, тяяжка АЕ мо
оже складаати незалеж
жний значн
ний ризик ррозвитку ліімфоми [1556].
Викори
истання міссцевих інгіб
біторів калльциневрин
ну також нее пов'язанее з підвищееним ризикком
виникнеення

нем
меланомного

раку

шкіри,

інших

злоякіснихх

новоуттворень

а
або

фотокаррцерогеноссті

157-161].

[142,

Проте,

враховую
ючи,

що

тривале

застосуван
ння

циклосп
порину поов'язане з підвищенним ризикком фотокарцерогеноості у пац
цієнтів піссля
транспллантації оррганів, реко
омендуютьь проводити
и захист віід УФ-опроомінюванн
ня, наприкллад,
викорисстання сон
нцезахисни
их кремів [[3]. Викори
истання місцевих інггібіторів каальциневри
ину
при воологих обггортаннях або при ерозійних
х ураженняях може посилити їх систем
мне
всмоктуування.
К
Клініцистам
м

слід

усвідомлю
ювати

ри
изик

вико
ористання

місцевих
х

інгібітоорів

кальцин
неврину, і обговорити
о
и це з пацієєнтами для покращенн
ня їх прихиильності до
о лікуванняя.
У
Узагальнен
ння доказівв
Т
ТІК маютьь значний ефект поррівняно з плацебо
п
пр
ри короткоочасному та
т тривалоому
лікуван
нні АЕ (1b)..
00,1% мазь такролімус
т
су має більш
ш сильну дію,
д
ніж креем пімекроолімусу (1b
b).
М
Мазь такролімусу таа меншою
ю мірою крем
к
пімек
кролімусу можуть спричинюва
с
ати
печінняя та тимчассово погірш
шувати прояяви АЕ, особливо при
и загостреннні (1а).
T
TІК не приззводять до атрофії шккіри, глауккоми чи каттаракти (1а)
а).
Рекомеендації
Топічні інгібіторри кальцин
неврину (т
тІК) є ва
ажливими протизапаальними засобами,
з
які
викорисстовуютьсся у хворих з АЕ (-, D).
Замістьь того, щооб лікуват
ти загостррення тІК, необхідно розглянут
ти початкове лікуванння
топічниими кортиккостероїда
ами перед ппереходом на тІК (-, D).
D
ТІК оссобливо пооказані дляя чутливиих ділянок шкіри (о
обличчя, дділянки з опрілостям
ми,
аногеніт
тальна діля
лянка) (1b, A).
A
Проакт
тивна террапія з за
астосуваннням такро
олімусової мазі двіччі на тиж
ждень мож
же
зменшиити частот
ту рецидиввів (1b, А).
Ефектиивний захисст від сонц
ця повинен бути реко
омендовани
ий пацієнтаам, які отр
римують тІК
т
(-, D).

Н
Новітні пр
репарати для
д топічноої терапії
Т
Топічні сел
лективні інгібітори ф
фосфодіестерази 4

К
Крисаборолл є топічн
ним інгібіттором фосфодіестераази 4, ефекктивним при
п
лікуванні
ураженьь шкіри при АЕ, що нещ
щодавно бу
ув одобреений для лікуванняя легких та
середнььотяжких форм
ф
АЕ у пацієнтів ввіком від 2 років у Сполучених
С
х Штатах Америки
А
[162,
163]. Оп
публікован
ні дані досл
ліджень зоссереджені на
н лікуванн
ні ураженьь шкіри з ви
икористанн
ням
загальн
ноприйняти
их шкал оц
цінок тяжкоості екземи
и, а також щодо аспекктів безпеч
чності, алее не
включаають дані SCORAD аб
бо дані EAS
SI пацієнтівв, яким про
оводили ліккування.
ЗЗгідно опуубліковани
их даних на основіі загальноприйнятихх шкал оц
цінки екзееми
ймовірн
ною є відн
носно низьька ефектиивність кри
исаборолу [162]. Ефеективність крисабороолу
значно вища, ніж ефективність плацеббо. Проте ефективніст
е
ть крисабооролу в пор
рівнянні з тІК
т
КС важко визначити. Мазь
М
крисааборолу в даний
д
час не
н зареєстррована в Єввропі.
або тГК
ІІнші топічн
ні інгібітор
ри фосфоддіестерази 4,
4 що підляягають досслідженням
м, включаю
ють
OPA-155406 та E60005 [164, 16
65].
Т
Топічні інггібітори JA
ANUS-кінаази (JAK)
О
Опубліковаано перші перспектиивні дані клінічного
о досліджеення фази II топічноого
інгібітоора JAK – тофацитин
т
ібу [166], аале програама розвитк
ку топічноїї форми пр
репарату буула
зупинен
на. В подалльшому под
дібні сполууки знаходяяться в стадії розробкки форм як
к для місцеввої,
так і дляя системноої терапії, але
а жодна з них не ліц
цензована в Європі.
Ф
Фототерап
пія
О
Оскільки у більшості пацієнтівв з АЕ стан
н покращу
ується під час сонячн
ного літньоого
сезону, штучне ультрафіол
у
етове опроомінюванн
ня часто заастосовуєтться при лікуванні
л
А
АЕ.
Однак у невеликої групи хворих
х
УФ
Ф-опроміню
ювання нав
впаки приззводить до
о загострен
ння
процесуу.
У нещодаввно провед
деному досллідженні було
б
підтвеерджено, щ
що під час літніх
л
каніккул
у 74% пацієнтів з АЕ легко
ого і середднього сту
упеня тяжкості спосттерігали по
овну регрессію
шкірнихх ураженьь, 16% - поліпшення
п
я, і лише у 9% тяж
жкість станну не змін
нювалася, що
підтверджує сезон
нність захворювання, покращення стану вл
літку та поогіршення в інші сезони.
Проведення каніккул на мор
рі призводиило для кр
ращого ефеекту у поррівнянні з канікулами
и в
при повній регресії заахворюванння у 91% пацієнтів
п
пр
роти 11% ппацієнтів (р
р<0,01) [1667].
горах п
Хоча цяя різниця не
н може бу
ути поясненна лише наа підставі ультрафіоле
у
етового оп
промінення, ці
дані піддтверджують гіпотезу
у щодо позиитивного ефекту
е
УФ--опромінюввання на АЕ.
А

Ф
Фотобіологія лікування АЕ
ЗЗапропоноввані різні шляхи
ш
та ззасоби, за допомогою
д
ю яких енерргія УФ-оп
промінюван
ння
від прирродних чи штучних джерел
д
осттаточно пер
ретворюєтьься на біоллогічні ефек
кти всередині
шкіри, включаючи
и чутливі нервові заккінчення шкіри,
ш
нейр
ропептиди,, нейротрофіни та дееякі
ні з нервам
ми рецепто
ори [168]. Взагалі, вп
плив джерел УФ-виппромінюван
ння на шккіру
пов'язан
спричин
нює імуносупресивніі, імуномоддулюючі, протизапал
п
льні ефектии, зменшуєє свербіж, що
є, очеввидно, дод
датковим ефектом
е
цьього виду терапії. Відомі
В
мехханізми діії включаю
ють
імуномоодуляторни
ий ефект через
ч
апопттоз запальн
них клітин
н, пригніченння клітин
н Лангерган
нса
та зміни продукц
ції цитокініів [169]. К
Крім того, УФ
У має ан
нтимікробнний ефект, що зменш
шує
и S. aureus [170] череез його про
отизапальну
у дію, та поокращує шкірний
ш
барр'єр
колоніззацію шкіри
[171]. Інше поясснення мо
оже бути підтвердж
жено роллю вітамінну D. Так
к, нещодаввнє
ження покаазало, що 2-тижневий
2
й курс геліо
отерапії зн
начно покраащив балан
нс вітамінуу D
дослідж
за рахуунок збільш
шення концентрації ккальцидіол
лу в сиров
ватці кровіі та спричи
инив поміттне
покращ
щення симп
птомів АЕ
Е [172]. П
При застосу
уванні тер
рапії УФA
A1 [169] сп
постерігалоося
пригніччення Th2--зв'язаних цитокінів, таких як IL-5, 13 і 31. Індуккція апопто
озу клітин Тхелперіів, швидшее за все, пов'язана з утворенняям активни
их форм киисню (АФК
К) [173, 1774].
Виснаж
ження та вттрата функ
кції антигеенпрезенту
уючих кліттин в межаах епідерм
місу та деррми
підтрим
мують імун
носупресію
ю через джеерело УФ-опромінюв
вання. Зниж
ження експ
пресії ICAM
M1
на кераатиноцитахх спостерігається і далі посилюється за допомоггою IL-10--індукованоого
зниження γ-IFN [1175, 176].
Д
Джерела св
вітла та по
оточні схем
ння АЕ
ми лікуван
Г
Геліотерапія використтовує експ
позицію при
иродного сонячного ссвітла в кон
нтрольован
них
умовах і є частин
ною терапеевтичного підходу таак званої «кліматично
«
ої терапії»
» нижче ріввня
моря (М
Мертве морре) з переваажанням У
УФО [177], на рівні мо
оря або вищ
ще (наприк
клад, Давосс) з
переваж
жанням УФ
ФB [178]. Дозу в геліотерап
пії підвищу
ують повіільно, збіл
льшуючи час
ч
сонячноого опромін
нення.
Н
Наступні альтернатив
а
вні способби УФ-ліку
ування вик
користовую
ються для хворих
х
з AE:
A
УФB (п
переважно вузькосмуггова (вУФВ
В) 311-313
3 нм та рідш
ше широкоосмугова (ш
шУФВ), УФ
ФА
(особли
иво УФA1 340-400 нм
м), комбіноований УФ
ФA і фотохііміотерапіяя, де ультрафіолет мооже
бути обб'єднаний з поперед
днім оралььним або місцевим введенням
м фотосен
нсибілізуюч
чих
препараатів, такихх як псорален – в реежимі фоттотерапії ПУВА,
П
алее ризики розвитку
р
рааку
шкіри, відзначеніі при псор
ріазі, в Єврропі різко обмежили
и застосуваання цього
о методу. На

відмінуу від неї, клласична фо
ототерапія ультрафіол
летовими променями
п
и у широком
му спектріі не
демонсттрує підвищ
щеного риззику БКК тта ПКК [179, 180].
Інші варіан
нти терапіїї були такоож представвлені. Види
име коротккохвильове світло (> 380
3
нм) («С
Синє світлоо») може мати певнні ефекти, як зазначеено в некоонтрольован
них пілотн
них
дослідж
женнях [1881]. Не ісснує контррольованих
х досліджеень з цьоого методу
у. Фотоферрез
застосовується в деяких
д
цен
нтрах для ллікування окремих
о
вип
падків. Опписано пози
итивні ефеккти
жкою рефраактерною А
АЕ. Інші пристрої,
п
такі
т
як моннохромний
й ексимерн
ний
у пацієєнтів з тяж
лазер з довжиноою хвилі 308 нм, ррозширюю
ють терапевтичні парраметри у пацієнтівв з
локалізоованою та стійкою АЕ,
А навіть яякщо вони
и можуть лікувати
л
тілльки обмеж
жені поверхні
шкіри [182, 1833]. Лазер для імпуульсного фарбування
ф
я для ліккування хронічної
х
АЕ
застосовують все ще з експер
риментальнною метою
ю [184].
Н
На сьогодн
ні основою
ю для фоттотерапії в Європі є вУФB і УФA1. Зважаючи
З
на
занепоккоєння від
дносно ПУ
УВА, віддаалений ри
изик терап
пії УФ-опрромінюванн
ням повин
нен
розгляддатися, зоккрема, у дітей та ще більш
ше у доро
ослих, які отримуваали систем
мні
імунодеепресанти. Дотепер жодні кліінічні досл
лідження не
н показалли збільшеення частооти
немелан
номного рааку шкіри при застоссуванні вУФB та УФA1 [185, 1 86]. Коефііцієнт кори
исті
та ризику середніхх та високи
их доз УФA
A1 (> 20-70 Дж/см2) вважаєтьсяя кращим ніж
н у високких
або низзьких доз [187-190]. Порівнянння середнііх частот УФA1
У
та вУФB не свідчить про
п
істотні відмінностті щодо ефеективності та переноссимості.
Беручи доо уваги індивідуаль
і
ьну перен
носимість, вУФB пооказане дл
ля лікуван
ння
хронічн
них середньотяжких форм
ф
АЕ [[191] і в дааний час є кращим заа шУФB, оскільки
о
воона
має мен
нший еритемогенний
й ефект, тодді як високкі дози УФ
ФA1 показаані для лікування білльш
тяжких випадків [192]. Крім
м того, якк зазначено
о у нещодавно провееденому дослідженніі, є
невеликка, але важ
жлива часттка пацієнттів з псорііазом та АЕ,
А які не переносятть вУФB, але
а
демонсттрують чуд
дову клініч
чну відповіддь на шУФ
ФB [193].
П
Практичніі аспекти лікування
л
АЕ
Н
На практиці вибір певної
п
УФ
Ф-терапії обмежується наявністтю фототерапевтичноого
обладнаання: напрриклад, при
истрої УФA
A1 високо
овартісні дл
ля придбанння та обсслуговуван
ння.
Найбілььшими нед
доліками ультрафіол
у
летової тер
рапії є те, що пацієннт повинен
н відвідуваати
клініку,, де викон
нується тер
рапія, 3-5 разів на тиждень
т
протягом 66-12 тижнівв. Крім тоого,
ультраф
фіолетове світло
с
нееф
фективно ліікує волоси
исті ділянк
ки, шкіру гоолови та ск
кладки шкііри.
Як праввило, фототерапія не призначаєється в період загостр
рення АЕ ((за винятко
ом УФА1, яка
я

також ефективнаа в лікуваанні загосттрень АЕ)), але є більш
б
приидатною дл
ля лікуван
ння
них, ліхеніф
фікованих форм зі сввербежем і не повинна бути приизначена у пацієнтів, які
хронічн
мають ддосвід погііршення симптомів АЕ під час впливу
в
сонц
ця.
Н
На

початтку

фототтерапії

трреба

розгглянути

спільне
с

ззастосуванн
ня

топічн
них

кортикоостероїдів та емолієн
нтів для ззапобіганняя можливо
ого загостррення. Улььтрафіолетоова
терапія повинна відповідати
в
и особливим
м вимогам щодо перссоналу, доккументації, захищеноості
нів, особлииво для очеей, протипо
оказаннях тта технічни
их аспектахх.
від ульттрафіолетових промен
Н
На практиц
ці при приззначенні, ф
фототерапіія, як прави
ило, є часттиною загаального плаану
лікуван
ння, тобто є лікуванняям другої ллінії , яке в першу чеергу застоссовується у дорослихх та
набагатто менше у дітей. Фоттотерапія м
може поліп
пшити стан
н пацієнта і навіть оч
чистити шккіру
при АЕ
Е, знизити її
ї бактеріал
льну колоннізацію та зменшити
з
клас
к
тГКС,, що викор
ристовуютьься,
та/або ккількість місцевих
м
протизапаль
п
ьних препааратів, алее кориснийй ефект від
д фототераапії
індивідууально відррізняється у різних кллінічних си
итуаціях.
У
Узагальнен
ння доказівв
В
ВУФВ має кращий рівень безпекки та ефекттивності в порівнянніі з шУФВ (1а).
(
С
Середні доззи УФA1 аналогічні
а
зза ефективн
ністю до вУ
УФB (1b).
В
Високі дози
и УФA1 є більш
б
ефекктивними при
п тяжких стадіях АЕ
Е (1b).
В
Всі ультраафіолетові процедурии теоретично предстаавляють сообою віддаалений риззик
розвиткку старінняя шкіри та раку
р
шкірии, що найкр
раще продемонстроваано для ПУВА (2а).
Н
Нові присттрої, такі як ексимернний лазер з довжиною хвилі 3008 нм або світлотераапія
видими
им синім світлом, можуть
м
роозширюватти терапев
втичні парраметри, але
а
не буули
належним чином оцінені
о
при
и АЕ (-).
Рекомеендації
Середніі дози УФA
A1 та вУФB
B рекоменддовані для лікування
л
АЕ
А у доросллих пацієнт
тів (1b, A).
Вузькоссмугове улььтрафіолет
тове випроомінюванняя має переввагу над шиирокосмуго
овим УФB для
д
лікуванння АЕ (1а, А).
А
Початккову тераппію для за
апобігання розвитку загострен
ння АЕ сліід проводи
ити спільноо з
місцевиими стероїд
дами та ем
молієнтамии (C).
ПУВА-т
терапія не є першочер
рговою террапією з пр
ричин безпееки (1b, A).
Нові заасоби, такі як ексим
мерний лазеер з довжи
иною хвиліі 308 нм, нне рекомен
ндуються для
д
лікуванння хворих на
н АЕ (-, D)).
Хоча ф
фототераппія рідко використ
товується у дітей до пубеертатного періоду, її

викорисстання не протипока
азано; а прризначенняя залежит
ть, скорішее всього, віід технічноого
оснащення та мож
жливостей
й (вУФB) (--, D).

П
Протисвер
рбіжна терапія
С
Свербіж є найважли
ивішим кллінічним си
имптомом АЕ, якийй особливо
о впливає на
емоційн
ну оцінкуу самопоч
чуття паццієнта в порівнянніі з іншиими дерматозами, що
супровооджуютьсяя свербежем
м [194, 1955]. Лише в декількох
х дослідженннях вивчаали виключ
чно
протисввербіжний ефект преепаратів прри лікуван
нні АЕ. У більшостіі випадків свербіж був
б
частиноою загальн
ної оцінки симптомів,
с
, наприклад
д, за шкало
ою SCORA
AD або PO-SCORAD [4,
6]. Нап
приклад, місцеві
м
та системні кортикосттероїди, місцеві інгіібітори каальциневри
ину,
циклосп
порин та УФ-опромін
У
нення маю
ють значний
й вплив наа свербіж, ттоді як лиш
ше в окрем
мих
дослідж
женнях дослліджували виключно зменшенн
ня його інтеенсивності..
П
Протисверб
біжна терап
пія при АЕ
Е полягає в комплексн
ному лікуваанні самих
х симптомівв, а
також ф
факторів, яккі йому спр
рияють: суухості шкір
ри, запаленн
ня та пов'яязані з ним ушкоджен
ння.
Тому м
можна такоож рекомеендувати ккілька загаальних заходів (див. «Основнаа терапія» та
«Психоосоматичнее консульту
ування»).
Т
Топічна теерапія
Глюкокорт
тикостеро
оїди
Місцеві коортикостер
роїди маютть протизаапальну ак
ктивність, але не дію
ють як пряямі
6]. Проте в ряді до
осліджень описано ппротисверб
біжний ефект
протисввербіжні засоби [196
топічни
их кортикоостероїдів при
п АЕ, в яких інтен
нсивність свербежу ббула одним із багатььох
дослідж
жених ознаак. Нещод
давній метта-аналіз виявив
в
6 РКД із заастосуванн
ням місцеввих
кортикоостероїдів (0,05% гідр
рогелю дессоніду, лоссьйону клоб
бетазолу ппропіонату, 0,05% креему
флютикказону проп
піонату, 0,2
25% мазі ппреднікарбаату, 1% креему гідроко
кортизону та
т 0,1% креему
метилпрреднізолон
ну ацепонатту), і було показано, що ці преп
парати значчно знижую
ють свербіж
жу
пацієнттів з АЕ – на 34% у порівняннні з плац
цебо [197]. Місцеві ккортикостеероїди маю
ють
швидки
ий протисввербіжний ефект і моожуть тако
ож застосо
овуватися в якості «проактивн
«
ної»
терапії [108].
ІІнгібітори кальциневврину

Т
Топічні інггібітори кал
льциневринну значно зменшуютть інтенсиввність сверб
бежу при АЕ.
А
Після п
перших дніів лікуванн
ня, як у доррослих, такк і у дітей, свербіж пповністю ніівелюєтьсяя. В
мета-ан
наліз були включені
в
22
2 РКД (166 із них сто
осувалися 1%
1 крему ппімекролім
мусу, 3 – 0,3%
мазі таккролімусу, 1 – 0,1% мазі такр олімусу, 1 – 0,03% мазі такроолімус і 1 – 0,01% мазі
м
такролімусу). Тоопічні інгіб
бітори калльциневрин
ну помітн
но зменшуують свербіж при АЕ
порівняяно із засттосуванням
м плацебо на 36% [197]. Череез рецепторр TRPV1 пімекролім
мус
блокує повторне накопичення і синнтез субстанції P (С
СP), головвного посеередника при
п
свербеж
жі при запаальних ураж
женнях шкііри.
А
Антигістаамінні преп
парати
5% крем доксепіну
у демонсттрує проттисвербіжни
ий ефект у 3 кон
нтрольован
них
дослідж
женнях при
и AE; в одн
ному РКД було оцінеено ефекти
ивність 4% лосьйону кромоглікаату
[197]. М
Метааналізз цих досл
ліджень заасвідчив, що
щ використання міссцевих анттигістамінн
них
препараатів помітн
но знижуваало свербіж
ж при АЕ на 27% у по
орівнянні з плацебо. Однак
О
топічні
форми ддоксепіну не зареєстр
ровані і нее використо
овуються в жодній єввропейській
й країні через
підвищеений ризикк контактн
ної алергії, особливо якщо терм
міни лікуваання переви
ищують вісім
днів.
А
Агоніст каанабіноїдно
ого рецепт
тора
Т
Топічні
анальгеетичною

а
агоністи

канабіноїд
к
дних

властивосттями.

Оддин

рецеепторів

володіють

космеетичний

продукт,

протисвербіжною
що

місттить

та

агон
ніст

канабін
ноїдного реецептора – N-пальміттолетанолам
мін – вико
ористовуваали у багаттоцентровоому
когортн
ному відкрритому досслідженні в якості ад'ювантно
а
ого лікуванння при АЕ
А [74]. 24456
пацієнттів, включааючи понаад 900 діітей, засто
осовували крем двіччі на деньь. Свербіж
ж і
необхіддність застоосування ко
ортикостерроїдів було
о зменшено на 60%.
А
Антагоніст
ти опіоїдн
них рецепт
торів
В

одномуу

рандом
мізованомуу

подвійн
ному

сліпому

пллацебо-конттрольованоому

перехреесному доослідженні застосовуували топ
пічний анттагоніст μμ-опіоїдних
х рецептоорів
налмеф
фен. Препаарат викор
ристовувалли протяго
ом двох семиденних
с
х термінівв, розділен
них
періодоом вимиваання. Дослідження не показзало суттєєвої ефекттивності у зменшенні
інтенси
ивності сверрбежу при АЕ [198].
П
Полідоканоол

У

серії

клінічних

випадківв

описуєтться

ефекттивність

комбінаціїї

анестети
ика

полідокканолу та 5% сечови
ини [199].. У дітей з АЕ ця комбінаціяя показалаа підвищен
ння
протисввербіжногоо ефекту на 30% у порівнян
нні з емолієнтами [200]. Пол
лідоканол не
ліцензоований для призначен
ння при А
АЕ в Європ
пі, однак доступні
д
йоого деякі безрецепту
б
урні
форми.
А
Анестетики
М
Місцеві анеестетики, такі
т як бенззокаїн, лідо
окаїн, а так
кож суміш прілокаїну
у та лідокаїїну,
широкоо використоовуються як
я ефективнні місцеві протисверб
п
біжні засобии короткоттривалої діїї. В
експери
иментальни
их дослідж
женнях пр
протисвербііжний ефеект місцеевих анесттетиків бууло
продемонстрованоо при АЕ [201].
[
Жоддна з цих речовин
р
нее є ліцензовваною для призначен
ння
при АЕ у Європі, однак досттупні деякі безрецепту
урні їх фор
рми.
К
Капсаїцин
К
Капсаїцин – природн
ний алкалооїд і головна гостраа речовинаа гострого перцю чи
илі.
Капсаїн
н зв'язуєтьсся з іонним
м каналом TRPV1, яккий присуттній на баггатьох С-во
олокнах, яккі є
медіатоорами сверб
бежу. Капссаїцин висттупає проти
исвербіжни
им засобом
м при різних дерматоззах.
Щодо дії при АЕ
А в експ
перименталльних досслідженнях
х [202] таа серії ви
ипадків [203]
повідом
мляється про
п
зменш
шення сверрбежу при
и його вик
користанніі. Результаатів жодноого
контролльованого дослідженн
д
ня не було опубліковаано.
У
Узагальнен
ння доказівв
ІІснують даані про те, що місцевві кортикосстероїди еф
фективні у зменшенн
ні свербежуу в
початкоовій фазі заагострення АЕ (1а).
ІІснують даані про те, що місцееві інгібіто
ори кальци
иневрину еефективні у зменшенні
свербеж
жу при АЕ до повного
о розрішенння симптом
мів екземи (1а).
Н
Недостатнььо

даних

з

РКД,

щоб

сттверджуватти

про

еефективніссть

місцеввих

антигісттамінних препаратів,
п
включаюччи доксепін
н при лікуванні свербеежу при АЕ
Е (1а).
Н
Немає жодн
них доказівв з РКД прро те, що місцевий аго
оніст канаббіноїдного рецептораа Nпалмітоолетанолам
мін ефективвний в якоссті ад'ювантної протисвербіжноїї терапії пр
ри АЕ (4).
Н
Немає жодних доказів того, що топічний антагоніст μ-опіоїдниих рецепто
орів налмеф
фен
ефективвний у змен
ншенні свеербежу прии АЕ (2b).

Н
Немає жод
дних доказзів того, щ
що місцевві анестети
ики та каппсаїцин є ефективни
ими
засобам
ми ад’ювантної протисвербіжноїї терапії пр
ри АЕ (4).
Рекомеендації
Топічні кортикосстероїди рекомендо
р
овані для зменшення
я свербеж
жу в поча
атковій фазі
ф
загостррення АЕ (11а, А).
Місцевіі інгібітории кальциневврину рекоомендовані для зменш
шення сверббежу при АЕ
А до повноого
розрішеення симпт
томів екзем
ми (1а, А).
Топічниий полідокаанол може бути викор
ористаний для зменшеення свербеежу у паціієнтів з АЕ
Е (-,
D).
Рутиннне застосуування в клінічній практиці місцевихх антигісстамінних препарат
тів,
включаю
ючи доксеппін, місцеви
их агоніст ів канабіно
оїдних рецеепторів, міісцевих ант
тагоністівв μопіоїдниих рецепторів або місцевих
м
аанестетикіів не мож
же бути реекомендова
ане в якоссті
ад'юваннтної прот
тисвербіжн
ної терапіїї при АЕ (4, С).
Недост
татньо данних, щоб рекоменду
р
увати вико
ористання капсаїцину
ну з метою
ю зменшенння
свербеж
жу у хворихх на АЕ (4, В).

У
УФ -терап
пія
У
Ультрафіоллетове опромінення уусуває свер
рбіж при АЕ,
А що бууло продем
монстрованоо в
декільккох дослідж
женнях. Неещодавній систематич
чний огляд
д 19 доступ
упних РКД свідчить, що
ФВ та УФ
ФА1 є наайбільш еф
фективним при лікууванні АЕ, включаю
ючи
застосуування вУФ
зниження інтенси
ивності свер
рбежу [2044]. Спеціал
льних дани
их щодо прротисвербіж
жного ефеккту
УФ-террапії, що віідрізнялисяя би від заагальних рекомендац
р
цій щодо уультрафіолеетової тераапії
АЕ, нем
має (див. роозділ «УФ--терапія»).
Реком
мендації
Є даніі, що УФ-т
терапія мож
же викорисстовувати
ися при АЕ для зменш
шення сверб
бежу. ВУФ
ФB
та УФ
ФA1 виявляю
ються найб
більш ефекктивними способами
с
такого ліку
кування (2а, В).

С
Системна терапія
А
Антигістаамінні преп
парати
А
Антигістам
мінні преп
парати (АГ
Г) викорисстовуютьсяя протягом
м десятил
літь з меттою
усуненн
ня свербеж
жу у пацієн
нтів з АЕ. Проте з цьього приво
оду були пр
проведені лише
л
декільька

рандоміізованих контрольовааних дослііджень, і во
они більшо
ою мірою показали лише
л
слабккий
ефект у зменшенн
ні свербежу
у або навітьь його відсу
утність [20
05-213].
ЗЗгідно з Кохранівсь
К
ьким пошууком ранд
домізовані контрольоовані досл
лідження, що
вивчають ефективвність моно
отерапії АГ
Г у пацієнтіів з екземою, відсутніі [214].
П
Перше поккоління сеедативних АГ, таки
их як гідр
роксизин, кклемастин фумарат та
диметин
нден малееат, може сприяти покращен
нню сну при загосстренні ек
кземи (рівеень
доказоввості D). Було
Б
описано значнийй, але клін
нічно неви
иражений, ппротисверб
біжний ефект
фексофенадину у дозуванніі 60 мг дввічі на ден
нь [215]. Бу
уло відзнаачено впли
ив на сверб
біж
високихх доз цетирризину від 20 до 40 мгг на добу, але
а цей ефеект в першуу чергу бувв пов'язани
ий з
седацією
ю [211]. У нещодавн
ньому мета -аналізі з протисверб
п
біжних засообів при AE
A [197] ли
ише
одне РК
КД з систем
мним АГ відповідалоо критеріям
м включенн
ня і не проддемонструввало значноого
зменшеення інтенссивності свеербежу у ппорівнянні з плацебо [211].
[
ЗЗагалом, AГ є безпечн
ними для ввикористан
ння, у тому числі проттягом триваалого періооду
часу [2216]. Існую
ють обмеж
жені доказзові дані щодо про
отисвербіж
жного ефек
кту AГ (H
H1антагон
ністів) при АЕ взагаліі, а ефект A
AГ першого
о і другого
о поколінь нна свербіж
ж у пацієнтіів з
АЕ дуж
же обмежен
ний. AГ мо
оже зменш
шувати прояяви кропив
в'янки при поєднанні з АД, але це
рідко сп
постерігаєтться в клін
нічній пракктиці. У до
ослідженні ETAC із ззастосуванн
ня етиазинуу у
дітей було показаано ефекти
ивність АГ
Г при харч
човій кропи
ив’янці [2217] (див. також роззділ
«Інше ссистемне ліікування»).
А
Апреміласст
П
Пероральни
ий інгібітор фосфодіеестерази 4 (ФДЕ4) ап
преміласт ообговорюєтться в частині
II клініччних реком
мендацій (д
див. розділ «Інше систтемне лікув
вання»).
А
Антагоніст
ти лейкот
трієнових ррецепторів
А
Антагоністти лейкотр
рієнових реецепторів зафірлукасст та зилееутон обговорюютьсяя у
частиніі II клінічни
их рекомен
ндацій (дивв. розділ «Ін
нше систем
мне лікуванння»).
А
Антагоніст
ти опіоїдн
них рецепт
торів
А
Антагоністт μ-опіоїдн
них рецеппторів нал
лмефен бу
ув застосоований в контрольн
них
рандоміізованих доослідженняях у пацієннтів з АЕ. Доза
Д
10 мг і 20 мг одиин раз на добу
д
показаала
значне зменшенняя свербежу
у в трьох ддослідженн
нях [218-22
20]. У відккритих досслідженняхх та
му плацебоо-контролььованому дослідженн
д
ні єдиний пероральн
ний
одномуу подвійному сліпом

антагон
ніст μ-опіоїдних рецеепторів нал
алтрексон у дозі 25-1
150 мг на добу прод
демонструввав
значний
й протисвеербіжний еф
фект [221, 222]. Пош
ширені побіічні ефектии при його
о застосуванні
включаають тривож
жність, арттралгію, заппаморочення, сонливість, втомуу, блюванняя та головн
ний
д лікуванння свербеж
жу при АЕ..
біль. Жоден із цихх препаратіів на сьогоддні не ліцензований для
С
Селективн
ні інгібітор
ри зворотн
ного захопл
лення серо
отоніну
П
Протисверб
біжний еф
фект селекттивних інггібіторів зв
воротного захопленн
ня серотон
ніну
пароксеетину і фллувоксамін
ну дослідж
жували у відкритому
в
у досліджеенні у дер
рматологічн
них
пацієнттів. Було вкключено деекілька паццієнтів із сввербежем при
п АЕ, в якких спостеерігали знач
чне
зменшеення сверб
бежу. У цих пацієєнтів свер
рбіж зменш
шувався пприблизно наполови
ину
(максим
мальний прротисвербіж
жний ефектт в середнььому станов
вив 45%±77,1%) [223]..
Циклоспоррин А
Д
Див. розділл «Системн
на імуносуппресивна терапія»
т
Внутрішн
ньовенна терапія
т
імууноглобулін
нами
Д
Див. розділ «Інше сист
темне лікуування»
М
Мікофенол
лат мофет
тил
Д
Див. розділ «Системн
на імуносуппресивна терапія»
Н
Немолізум
маб
Д
Див. розділ «Біологія»
»
У
Узагальнен
ння доказівв
ІІснують сууперечливіі докази щ
щодо ефекктивності антигістам
мінних преепаратів (H
H1антагон
ністів) дляя лікування свербеежу при АЕ. При
и цьому

більшість досліджеень

демонсттрують ли
ише слабк
кий ефектт або йогго відсутн
ність на ввираженістть свербеж
жу.
Антигісстамінні реечовини в цілому, і оособливо препарати
п
другого
д
поокоління, демонструю
д
ють
хороши
ий профіль безпеки (1b).
А
Антагоністти опіоїдного рецептоора налтрекксон і налм
мефен можууть зменши
ити свербін
ння
у паціієнтів з АЕ. Пош
ширені поббічні ефеекти вклю
ючають трривожністьь, артралггію,
запаморрочення, соонливість, втому,
в
блю
ювання та головний бііль (1b).

С
Селективніі інгібітори
и зворотноого захопл
лення сероттоніну парроксетин і флувоксам
мін
можутьь бути ефеективними при лікууванні свер
рбежу, пов
в’язаного з АЕ. По
обічні ефеккти
включаають закреп, діарею
ю, запамоорочення, сонливістть, еякуляяційну таа еректилььну
нкцію, змен
ншення лібіідо, безсон
ння, нудоту
у та головни
ий біль (4)..
дисфун
Реком
мендації
Існує ннедостатнньо доказів,, що підтвеерджуютьь необхідніссть рутиннного засто
осування H11антигіістаміннихх препарат
тів як перш
шого, так і другого поколінь
п
длля лікуванн
ня свербеж
жу
при АЕ
Е. Їх можнаа спробува
ати застоссувати для лікування свербежу у пацієнтівв з АЕ, якщ
що
стандаартного ліікування тГ
ГКС та ем
молієнтами
и недостат
тньо (1b, A)).
Тривалле застосуввання седат
тивних ант
тигістамін
нних препар
ратів у діт
тей може вплинути
в
н
на
якістьь сну, а том
му не реком
мендуєтьсяя (-, D).
Антаггоністи оппіоїдного рецептора
р
мефен не рекомендууються длля
налтрекссон і налм
рутиннної терапії свербежуу у хворих нна АЕ (-, D)).
Селект
тивні інгіб
бітори звор
ротного заахоплення серотонін
ну пароксет
тин і флуувоксамін не
н
рекомеендуютьсяя для рутин
нного лікуваання свербеежу у хвор
рих на АЕ (44, С).

Таблиц
ці
Таблиц
ця 1
Р
Рівні доказзовості
1а) Меетааналіз раандомізовааних клініччних дослід
джень (РКД
Д)
1b) Оддиничні РК
КД
2а) Си
истематични
ий огляд ко
огортних ддосліджень
2b) Оддиничні коггортні досл
лідження таа РКД обмееженої якоссті
3а) Си
истематични
ий огляд до
осліджень «випадок-кконтроль»
3b) Оддиничні досслідження «випадок-кконтроль»
4) Серія випадківв, когортні дослідженння випадкіів або когор
ртні досліддження обм
меженої
якості
Рекомеендації (ди
ив. табл. 2) класифікуввали на осн
нові рівня доказовост
д
ті.

Таблиц
ця 2
Класифік
кація сили
и рекоменд
дацій

Сила реекомендаціії

Ріввень доказоовості

A

1a,, 1b

B

2a,, 2b, 3a, 3b

C

4

D

Ду
умка експерртів

Таблиц
ця 3
Поясснення рек
комендацій
й
Стандаартне форм
мулювання
я
Необхіддно застосуувати

Потрібн
но застосуввати
Можна застосуватти

Дозволяяється
Можна застосуватти у певній
й
категоррії пацієнтівв
Не рекоомендованоо
Не мож
жна застосовувати

Вілььне пояснен
ння
Це вттручання необхідно
н
виконати
в
у всіх пацієн
нтів, за
виняятком випад
дків, коли існує
і
реалььні протипо
оказання доо
застоосування
Більш
шість лікар
рів-експерттів це зробиили би таки
им чином, але
а
деякіі віддадутьь перевагу іншим
і
мож
жливим діям
м
Булоо б доцільни
им виконатти це втруччання, але було
б
б такоож
доцілльно не викконувати; вибір
в
багатто в чому заалежить від
д
конккретної ситу
уації
Більш
шість лікар
рів-експерттів зробилии би щось ін
нше, але
застоосування цьього втручання не є ннеправильн
ним
Це вттручання не
н є адекваттним для біільшості пацієнтів, алле
для ддеяких пацієнтів може бути прич
ичина для його
й
приз начення
Більш
шість лікар
рів-експерттів не виберруть це втр
ручання,
однаак в певних
х ситуаціях її вибір мооже бути об
бґрунтован
ним
Це вттручання є неадекватним у більш
шості випаадків
Таблиц
ця 4

Т
Топічні
лік
карські зассоби для лікування атопічної
а
еекземи
Та
акролімус
+ Довготриввале
підтримуючее
лік
кування

Пім
мекролімусс
+ Діти,
ураж
ження
обличчя
чіння/
Печ
поколювання на
н
початку
ліку
ування
Так
к

найважлливіші
побічні ефекти

атрофія шкіри
ш
телеангіеектазії
стрії

ттГКС III групи
г
+
ккороткотри
ивале
ллікування
ззагостренн
ня
аатрофія шккіри
ттелеангіекттазії
сстрії

підходи
ить для
тривалоого
лікуван
ння
підходи
ить для
активноої терапії
Підходи
ить для
дітей вііком> 2
років
підходи
ить для
дітей <22 років

Іноді

Н
Ні

Пеечіння/
по
околюванняя на
по
очатку
лік
кування
Таак

Так #

Т
Так #

Таак *

Ні

Так

ІІноді, див.ттекст

Таак *

Так
к*

Так

У розведен
ному
ввигляді

Таак #

Так
к#

загальн
на
рекомен
ндація

тГКС II групи
+ обов’яззкове
лікуванняя

підходи
ить під
час вагіітності

Так

Т
Так

підходи
ить під
час лакттації

Так

Т
Так

мо
ожливо за
аб
бсолютнимии
по
оказаннямии #
мо
ожливо за
аб
бсолютнимии
по
оказаннямии #

мож
жливо за
абсо
олютними
показаннями #
мож
жливо за
абсо
олютними
показаннями #

# неліцеензоване ви
икористанн
ня
* ліценззоване викоористання

Таблиц
ця 5
Новіітні топічн
ні препараати для лік
кування ат
топічного ддерматиту
у

Крисабоо
рол

Код
речови
ни

Ціль

Клас
речовии
н

Фаза
розвит
ку

Статус
реєстрації

Дані
дослідженн
ь

Небажані
побічн
ні
дії
препараат
у

AN272
8

Фосфодіессте
раза 4

Блокатт
ор
ФДЕ**

IV

Затвердже
ний в
США

більш
ефективнн
ий, ніж
плацебо,,
немає
порівняльь
них
дослідженн
нь

Біль у
місці
застосувва
ння

OPA15406

Фосфодіессте
раза 4

Блокатт
ор
ФДЕ**

E6005

Фосфодіессте
раза 4

Блокатт
ор
ФДЕ**

Рекомеенд
аціяя

ФДЕ 4 – фосфодіеестераза 4.

Рекомеендації з ліікування атопічної
а
еекземи у до
орослих
Тяжкий
й ступінь
(SCORA
AD>50 або
стійка еекзема)
Середнььотяжкий
ступіньь
(SCORA
AD 25-50
або рец
цидивуюча
екзема)

Госпітал
лізація, сисстемна імун
носупресив
вна терапіяя, циклоспо
орин А2,
2
коротки
ий курс перроральних глюкокорти
г
икостероїді
дів , дипілумаб1,2,
метотрексат3, азатііоприн3, міікофенолатт мофетіл3, ПУВА1, ал
літретіноїн1,3
2
Проакти
ивна терапіія топічним
м такроліму
усом , або ттопічними
глюкоко
ортикостерроїдами ІІ або
а ІІІ групи3, терапіяя вологими
обгортан
ннями, УФ
Ф-терапія (У
УФВ 311 нм
м, УФА в ссередніх до
озах),
психосо
оматичне коонсультуваання, клімаатична тераапія

Реактивна терапія топічними
и глюкокортикостероїїдами ІІ гру
упи2 або
іншими засобами в залежності від супутніх фактор
орів: топічн
ні інгібітори
и
2
2
кальцин
неврину , аннтисептики
и, включаю
ючи срібло , текстильн
ні вироби з
додаванням сріблаа1
Просвітн
ницька роббота, емолієнти, масла для ванн,, елімінаціяя клінічно
значими
их алергеніів (особливво при підтв
вердженні їх ролі про
овокаційни
ими
тестами)
В усіх фазаах захворювання будьь-які додатккові терапеевтичні захходи можнаа розглянутти
Д
Додавайте антисептик
ки / антибііотики у ви
ипадку супеерінфекції
П
Перегляньтте прихилььність та діаагноз при відсутності
в
і клінічногоо ефекту
ЗЗверніться до тексту рекомендац
р
цій для уто
очнення обмежень засстосуванняя, особливоо
щ
щодо препааратів, позн
начених 1
Л
Ліцензован
ні препаратти позначенні 2, неліцен
нзовані, безрецептурнні терапевттичні підхооди
3
-

Легкий ступінь
(SCORA
AD<25 або
транзитторна
екзема)
Базиснаа терапія






Рекомеендації з ліікування атопічної
а
еекземи у діітей
Госпітал
лізація, сисстемна імун
носупресив
вна терапіяя, циклоспо
орин А2,
метотрексат3, азатііоприн3, міікофенолатт мофетіл3

Тяжкий
й ступінь
(SCORA
AD>50 або
стійка еекзема)
Середнььотяжкий
ступіньь
(SCORA
AD 25-50
або рец
цидивуюча
екзема)
Легкий ступінь
(SCORA
AD<25 або
транзитторна
екзема)
Базиснаа терапія






Проакти
ивна терапіія топічним
м такроліму
усом2, або ттопічними
глюкоко
ортикостерроїдами ІІ або
а ІІІ групи3, терапіяя вологими
обгортан
ннями, УФ
Ф-терапія (У
УФВ 311 нм
м), психосооматичне
консультування, клліматична терапія

Реактивна терапія топічними
и глюкокортикостероїїдами ІІ гру
упи2 або
іншими засобами в залежності від супутніх фактор
орів: топічн
ні інгібітори
и
2
кальцин
неврину , аннтисептики
и, включаю
ючи срібло,, текстильн
ні вироби з
додаванням сріблаа1
Просвітн
ницька роббота, емолієнти, масла для ванн,, елімінаціяя клінічно
значими
их алергеніів (особливво при підтв
вердженні провокацій
йними
тестами)
В усіх фазаах захворювання будьь-які додатккові терапеевтичні захходи можнаа розглянутти
Д
Додавайте антисептик
ки / антибііотики у ви
ипадку супеерінфекції
П
Перегляньтте прихилььність та діаагноз при відсутності
в
і клінічногоо ефекту
ЗЗверніться до тексту рекомендац
р
цій для уто
очнення обмежень засстосуванняя, особливоо
щ
щодо препааратів, позн
начених 1
Л
Ліцензован
ні препаратти позначенні 2, неліцен
нзовані, безрецептурнні терапевттичні підхооди
3
-
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