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Кашель – це різкий рефлекторний видих, що сприяє очищенню 
дихальних шляхів як від сторонніх предметів, які потрапили ззовні, так 
і від продуктів, що утворилися ендогенно (слиз, кров, гній, продукти 
тканинного розпаду) . Кашель виникає при подразненні рецепторів 
слизової оболонки гортані, трахеї, бронхів або плеври і є одним із 
захисних механізмів організму . У реалізації кашлю беруть участь як 
іритантні рецептори – механорецептори А-6 волокон (А-δ, або 
власне «кашльові рецептори»), так і хеморецептори аферентних 
чутливих С-волокон, розташованих у слизовій і підслизовій оболон-
ках респіраторного тракту [1, 2] . І механорецептори, і хеморецеп-
тори здатні ініціювати кашель, але у відповідь на різні подразники .

Першими в патогенезі гострих респіраторних захворювань на 
потрапляння мікроорганізму реагують іритантні рецептори, які 
належать до рецепторів, що швидко реагують (їх активація викли-
кає кашльовий рефлекс, а також неприємні відчуття у грудях за 
типом першіння, рефлекторну бронхоконстрикцію/бронхоспазм) . 
Пізніше включаються хеморецептори, що реагують більшою мірою 

на запальні стимули, – брадикінін, гістамін, простагландини та інші . 
Після сенсибілізації бронхолегеневі С-волокна дають посилену 
відповідь на подальші стимули, що проявляється у вигляді підви-
щеної чутливості і/або підвищеної тривалості та інтенсивності 
активації, що, в свою чергу, сприяє розвитку кашльової гіперчут-
ливості [1] . Цікаво, що здатність вірусів-збудників ГРЗ викликати 
кашльову гіперчутливість вивчена детально на прикладі риновіру-
су і вважається результатом їх еволюції для стимуляції якомога 
більшого поширення вірусу з кашлем [3] .

Подразнення чутливих закінчень n. vagus зумовлює передачу 
нервових імпульсів у кашльовий центр довгастого мозку . Завдяки 
активізації кашльового центру і за участі ретикулярної формації 
виникає відповідна реакція у вигляді кашлю . Кашель виникає в 
результаті складнокоординованого скорочення м’язів гортані, 
бронхів, грудної клітки, діафрагми і живота .

З фізіологічної точки зору кашель – це захисна реакція організму, 
що сприяє відновленню прохідності дихальних шляхів . Однак при 
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Резюме
В амбулаторній практиці кашель є частою причиною звернення пацієнта до лікаря . Сухий кашель 

при ГРЗ істотно знижує якість життя пацієнтів, порушуючи сон, фізичну та інтелектуальну активність .
Мета дослідження. Оцінити протикашльовий ефект препарату Рапітус в комплексному лікуванні 

пацієнтів з ГРЗ .
Матеріали та методи. В дослідження були включені 60 пацієнтів віком старше 18 років з діагнозом ГРЗ . 

Критеріями включення слугували:  гострий кашель не менше 12 годин і не більше 7 діб, який є проявом клі-
нічно підтвердженго ГРЗ .  Розподіл пацієнтів за групами здійснювали методом випадкової вибірки: 30 паці-
єнтів отримували сироп Рапітус (виробництво Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія) 60 мг х 3 рази/добу, 
контрольна  група – 30 пацієнтів – Сироп подорожника (виробництво ТОВ Тернофарм, Україна) 10 мл 3 рази/
добу . Оцінка стану хворого включала збір і аналіз даних анамнезу, оцінку за шкалою кашлю, оцінку за 
шкалами САН та SF-36 (оцінка якості життя) на момент звернення, через 3 і 7 діб від початку лікування .

Результати. Найбільш істотне зниження тяжкості денного кашлю на тлі лікування Рапітусом відзна-
чено на 3 добу, середній бал «Шкали БОК» 1,9 ± 0,76; після закінчення терапії інтенсивність кашлю скла-
дала 0,43 ± 0,62 балів . Зниження вираженості нічного кашлю на тлі лікування Рапітусом відмічалось вже 
на 3 добу - сумарний бал зменшився до 1,33±1,12, і на 7 добу інтенсивність кашлю була мінімальною 
(0,33±0,54 балів) . Після 7-денного курсу терапії відзначалося поліпшення всіх показників за шкалою САН, 
а також вирівнялось їх пропорційне співвідношення . Оцінка ЯЖ показала, що при застосуванні препа-
рату Рапітус вже на 3 добу достовірно покращувався фізичний компонент якості життя, в той час як у групі 
контролю цей показник достовірно збільшувався лише на 7 добу .

Висновки. Пероральна терапія препаратом сироп Рапітус може вважатися хорошим терапевтичним 
вибором для симптоматичного лікування ГРЗ з малопродуктивним кашлем у дорослих . Раннє лікування 
в рекомендованій дозі приводило до більш швидкого і більш повного одужання щодо симптомів, що 
клінічно суттєво покращувало якість життя пацієнтів . Препарат Рапітус мав добру переносимість і не 
викликав побічних ефектів .
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гострих респіраторних захворюваннях (ГРЗ) він набуває патологічно-
го характеру . Це пояснюється порушенням механізму мукоциліарно-
го транспорту внаслідок надмірного утворення і підвищення в’язкості 
бронхіального секрету . При цьому перистальтичні рухи дрібних брон-
хів і «мерехтіння» миготливого епітелію великих бронхів і трахеї не в змозі 
забезпечити необхідний дренаж бронхіального дерева . На початку 
респіраторного захворювання кашель, як правило, сухий, непро-
дуктивний або малопродуктивний, не зумовлює ефективне виділення 
мокротиння та не звільняє рецептори слизової оболонки респіратор-
ного тракту від подразнюючої дії, тому не відбувається повноцінного 
очищення дихальних шляхів, що значно ускладнює перебіг захворю-
вання і вимагає проведення протикашльової терапії .

Кашель істотно знижує якість життя пацієнтів, порушуючи сон, 
фізичну та інтелектуальну активність . Крім того, сильний кашель 
може призвести до розвитку ряду ускладнень, а саме – пневмо-
тораксу, розриву стінки трахеї, бронхів, стравоходу, крововиливу 
в мозок, синкопе, нетримання сечі, формування гриж передньої 
черевної стінки, міжреберних легеневих гриж .

Європейським респіраторним товариством (European 
Respiratory Society – ERS) [4], Британським торакальним товари-
ством (British Thoracic Society – BTS) [5], Американською колегією 
торакальних лікарів (American College of Chest Physicians – АССР) 
[6, 7] було розроблено спеціальні рекомендації з лікування кашля . 
Найефективнішою виявилася етіотропна терапія кашлю, яка 
передбачає усунення його причин (відміна препаратів, що про-
вокують кашель, припинення контакту з алергенами, куріння) і/
або ліквідацію патологічного процесу, що став причиною кашлю 
(антибактеріальна терапія пневмонії та інших респіраторних 
інфекцій, терапія рефлюксу, компенсація хронічної серцевої недо-
статності) . Лікування кашлю як синдрому показане в тих випадках, 
коли він істотно погіршує якість життя, порушуючи сон, повсякден-
ну активність, втомлюючи як хворих, так і оточуючих .

В опублікованому в 2013 році в журналі Cough огляді, присвя-
ченому вивченню закономірностей перебігу кашлю при ГРЗ у дітей, 
було показано, що при природному перебігу ГРЗ тривалість кашлю 
може становити до 4 тижнів у 10% пацієнтів, при тому, що у чверті 
пацієнтів кашель зберігається більше 2 тижнів і у половини – до 2 
тижнів, порушуючи не тільки самопочуття дитини, але і впливаючи 
на якість життя і сну батьків [8] . Лікарські засоби для лікування 
кашлю при ГРЗ представлені безліччю різних препаратів різно-
манітного походження (хімічного, рослинного) з різним механізмом 
дії, як безрецептурних, так і рецептурних – протикашльові пре-
парати центральної та периферійної дії, відхаркувальні, муколі-
тичні та інші . Лікарські препарати, що застосовуються для лікуван-
ня кашлю при ГРЗ, в основному є симптоматичними засобами .

Наркотичні протикашльові препарати центральної дії (група 
кодеїну), що зменшують поріг чутливості кашльового центру 
довгастого мозку, мають виражений протикашльовий ефект . 
Однак через невибірковість їх впливу виникають такі побічні дії, як 
пригнічення дихального центру, виникнення звикання і залежнос-
ті, посилення сухості слизової оболонки, пригнічення моторики 
кишечника із виникненням запорів, сонливість, головний біль, 
порушення координації рухів очних яблук, що значно обмежує 
можливість їх застосування . Препарати периферійної дії що 
впливають на аферентний шлях кашльового рефлексу (пренок-
сдіазин, леводропропізин), знижують чутливість кашльових рецеп-
торів нервових закінчень блукаючого нерва, розташованих в 
органах дихання, розслаблюють гладенькі м’язи бронхів . Не 
впливають на центральну нервову систему, в зв’язку з чим демон-
струють більш сприятливий профіль побічних ефектів . Відмінною 

особливістю даних препаратів є те, що вони не викликають зви-
кання і медикаментозної залежності, тому можуть використову-
ватися частіше .

В січні 2006 року Американська колегія торакальних лікарів 
(American College of Chest Physician) опублікувала науково обґрун-
товані клінічні практичні рекомендації з діагностики та лікування 
кашлю . У них вказується на доцільність застосування протикашльо-
вих препаратів периферійної дії, таких як леводропропізин, у дорос-
лих пацієнтів з кашлем, викликаним гострим або хронічним бронхі-
том, для короткострокового симптоматичного полегшення кашльо-
вого синдрому . Їх своєчасне призначення дозволяє уникнути 
хронізації процесу, а також багатьох супутніх ускладнень, таких як 
втома, порушення сну, осиплість голосу, м’язово-скелетний біль, 
підвищена пітливість і нетримання сечі . Препарати від кашлю пока-
зані в тих випадках, коли нічний кашель порушує сон і відпочинок 
хворого або денний непродуктивний кашель виснажує пацієнта .

Леводропропізин (препарат Рапітус, Маклеодс Фарма-
сьютікалс Лімітед, Індія) є протикашльовим препаратом перифе-
рійної дії, пероральним неопіоїдних засобом, дія якого відбува-
ється на рівні нервових рецепторів шляхом інгібування проведен-
ня нервового імпульсу по С-волокнах; пригнічує вивільнення 
нейропептидів (субстанція Р та інші), а також гістаміну, завдяки 
чому досягається суттєвий бронхолітичний ефект . Ефективність 
леводропропізину оцінювалася в ряді клінічних досліджень [9–15] . 
Препарат має достатню доказову базу, яка підтвердила високу 
ефективність і безпечність леводропропізину в лікуванні як дорос-
лих, так і пацієнтів дитячого віку .

Мета дослідження – оцінити протикашльовий ефект препара-
ту Рапітус у комплексному лікуванні пацієнтів із ГРЗ . Завдання 
дослідження: оцінити ефективність і переносимість препарату 
Рапітус у порівнянні з препаратом Сироп подорожника у пацієн-
тів із гострим кашлем на фоні ГРЗ .

Матеріали та методи дослідження

В дослідження було включено 60 пацієнтів віком старше 
18 років із діагнозом ГРЗ . Критерії включення: гострий кашель не 
менше 12 годин і не більше 7 діб, що є проявом клінічно підтвер-
дженого ГРЗ (гострий фарингіт, гострий ларингіт, ларинготрахеїт, 
трахеїт, трахеобронхіт) . Критерії виключення: бактеріальна інфек-
ція (пневмонії), бронхообструктивне захворювання, гостра дихаль-
на недостатність, онкологічне захворювання, непереносимість 
компонентів препарату, загострення або декомпенсація хроніч-
них захворювань, вагітність і годування груддю, цукровий діабет . 
Оцінка стану хворого включала збір і аналіз даних анамнезу, 
оцінку за шкалою кашлю (табл . 1), оцінку за шкалою диференцій-
ної самооцінки функціонального стану САН (Самопочуття . Актив-
ність . Настрій) [16] та SF-36 (оцінка якості життя) [17] на момент 
звернення, через 3 і 7 діб від початку лікування .

Оцінку якості життя (ЯЖ) проводили за допомогою української 
версії опитувальника Medical Outcomes Study Short form 36 (MOS 
SF-36), який належить до загальних (неспецифічних) опитувальни-
ків і широко застосовується в різноманітних дослідженнях ЯЖ . 
Пункти опитувальника дозволяють оцінити різні аспекти якості 
життя, оскільки згруповані у 8 шкал: фізичне функціонування (PF); 
рольове функціонування, зумовлене фізичним станом (RP); біль 
(BP); загальний стан здоров’я (GH); життєздатність (суб’єктивне 
відчуття повноти сил та енергії або навпаки – відсутність сил) (VT); 
соціальне функціонування (SF); рольове функціонування, зумовле-
не емоційним станом (RE); психічне здоров’я (MH) . Отримувані при 
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обробці даних бали для кожної шкали варіюють у межах від 100 
(максимальний результат – повне благополуччя) до 0 . Шкали 
об’єднуються в дві групи, які визначають фізичну компоненту 
здоров’я або фізичне благополуччя (РН – physical health) і психо-
логічну компоненту здоров’я, або душевне благополуччя (МН – 
mental health) . Чим вищий бал за шкалою – тим кращі показники 
якості життя .

Для оцінки елементів психофізіологічного статусу використана 
шкала «Самопочуття . Активність . Настрій» (САН) . Даний опиту-
вальник представляє собою карту (таблицю), яка містить 30 пар 
слів, що відображають досліджувані особливості психоемоцій-
ного стану (самопочуття, настрій, активність) . При розробці 
методики автори виходили з того, що три основні складові функ-
ціонального психоемоційного стану – самопочуття, активність і 
настрій – можуть бути охарактеризовані полярними оцінками, між 
якими існує континуальна послідовність проміжних значень . 
Отримана за цією методикою оцінка 4 і нижче вказує на знижен-
ня самопочуття, активності, настрою . Середній бал шкали, що 
свідчить про сприятливий стан досліджуваного, знаходиться в 
ділянці оцінки 5 і вище .

Розподіл пацієнтів за групами здійснювалося методом випад-
кової вибірки (табл . 2): 30 пацієнтів отримували сироп Рапітус 
(виробництво Маклеодс Фармасьютікалс Лімітед, Індія) 60 мг 
3 рази на добу; контрольна група (30 пацієнтів) – Сироп подо-
рожника 10 мл 3 рази на добу . Особи в порівнюваних групах були 
зівставні за строками розвитку, тяжкості та клінічними проявами 
респіраторного захворювання . При аналізі клінічних проявів у 
хворих обох груп відмічався гострий початок захворювання з під-
вищенням температури тіла, симптомами інтоксикації, катараль-
ними явищами у носоглотці . Всім пацієнтам проводилося комплекс-
не лікування відповідно до тяжкості захворювання (пероральна 
регідратація, антипіретики, антибіотики за показаннями) .

Переносимість препарату дослідники оцінювали за такою 
шкалою:

•  добра – при об’єктивному огляді та/або лабораторних 
дослідженнях у динаміці не виявляються будь-які патологічні 
зміни або клінічно значущі відхилення і/ або пацієнт не зазна-
чає проявів побічних реакцій;

•  задовільна – при об’єктивному огляді та/або лабораторних 
дослідженнях у динаміці виявляються незначні зміни, які 
мають тимчасовий характер і не вимагають зміни схеми 
лікування досліджуваними препаратами, і/або пацієнт від-
значає прояв незначних побічних реакцій, що не заподіюють 
серйозних проблем і не вимагають відміни препарату;

•  незадовільна – при об’єктивному огляді та/або лабораторних 
дослідженнях у динаміці виявляються значні зміни, що вимага-
ють відміни досліджуваного препарату і проведення додатко-
вих заходів, і/або пацієнт відзначає прояв побічної реакції, що 
має значний негативний вплив на його стан, що вимагає від-
міни препарату і застосування додаткових медичних заходів .

Статистичну обробку результатів проводили з використанням 
пакета програми Excel з оцінкою середніх значень (М) та стан-
дартного відхилення (н) . Вірогідність розходжень показників оці-
нювали за допомогою парного t критерію Стьюдента . Відмінності 
вважали достовірними при p<0,05 .

Результати та їх обговорення
Кашель. В обох групах експерименту середнє число нападів 

кашлю постійно знижувалося від вихідного рівня до 7 дня . Зниження 

Таблиця 3. Зміна функціонального стану пацієнтів за шкалою диферен-
ційної самооцінки функціонального стану САН під впливом лікування

Показник Рапітус 
(п=30)

Контроль 
(п=30) р

При зверненні

Самопочуття, бали 2,8±1,3 2,79±1,31 0,97

Активність, бали 2,98±1,04 2,92±1,21 0,85

Настрій, бали 3,35±1,45 3,36±1,3 0,98

На 3 добу лікування

Самопочуття, бали 3,55±1,55* 3,31±1,53* 0,57

Активність, бали 3,55±1,2* 3,43±1,44* 0,73

Настрій, бали 4,04±1,64* 3,75±1,53* 0,51

На 7 добу лікування

Самопочуття, бали 4,81±1,35**# 4,35±1,5**# 0,24

Активність, бали 4,63±1,05**# 4,23±1,48**# 0,26

Настрій, бали 5,0±1,38**# 4,81±1,44**# 0,6

Таблиця 4. Результати оцінки якості життя за допомогою шкали 8Б-36

Показник Рапітус 
(п=30)

Контроль 
(п=30) р

При зверненні

Фізичний компонент 42,56±8,92 42,44±8,28 0,96

Психічний компонент 41,03±8,4 37,93±9,7 0,08

На 3 добу лікування

Фізичний компонент 46,73±6,43* 42,96±8,99 0,05

Психічний компонент 43,92±5,34* 41,88±9,17* 0,29

На 7 добу лікування

Фізичний компонент 51,56±6,89**# 48,68±7,62**# 0,08

Психічний компонент 45,32±6,8# 42,6±8,19# 0,2

Примітки (табл. 3, 4): різниця величини показника в динаміці лікування  
статистично значуща (р<0,05); * – на 3 добу порівняно зі станом до лікування;  
** – на 7 добу порівняно з 3-ю добою лікування; # – на 7 добу порівняно зі ста-
ном до лікування.

Таблиця 1. Оцінка денного та нічного кашлю за шкалою бальної оцінки 
кашлю (БОК)

Денний кашель (бали) Нічний кашель (бали)

0 Немає кашлю 0 Немає кашлю

1 Поодинокі кашльові по- штовхи 1 Кашель, що не перериває сон

2 Нечастий кашель протягом дня 2 Кашель, що перериває сон не 
більше 2 разів за ніч

3 Частий кашель, що не впливає 
на денну активність 3 Кашель, що перериває сон більше 

2 разів за ніч

4 Частий кашель, що знижує 
денну активність 4 Часте переривання сну

5 Тяжкий кашель, при якому не-
можлива денна активність 5 Кашель не дає можливості заснути

Таблиця 2. Демографічні показники

Показник Рапітус (n=30) Контроль 
(n=30) р

Вік, роки 43,26±15,04 42,53±18,01 0,864

Стать, чоловіки % 11 (36,6%) 12 (40%) 0,786

Куріння, % 7 (23,3%) 6 (20%) 0,74
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Рис. 1. Динаміка денного кашлю 
за шкалою БОК, бали

Рис. 2. Динаміка нічного кашлю 
за шкалою БОК, бали

числа нападів кашлю було більш вираженим у разі застосування 
препарату Рапітус, порівняно з Сиропом подорожника, з 3 дня і 
до кінця періоду спостереження (рис . 1, 2) .

Дорослі пацієнти з ГРЗ отримували явну користь від раннього 
лікування препаратом Рапітус . Цілі симптоматичного лікування, а 
саме: зменшення кашлю і усунення супутніх скарг пацієнтів, таких 
як порушення сну, диспное і біль у грудях в результаті кашлю – 
були досягнуті .

Найістотніше зниження тяжкості денного кашлю на фоні ліку-
вання препаратом Рапітус відзначено на 3 добу . Середній бал 
«Шкали БОК» 1,9±0,76 на третій день терапії свідчить про коротко-
часний нечастий кашель, що не впливає на денну активність . Це 
означає, що частину пацієнтів турбував лише одноразовий корот-
кочасний, а іншу частину – короткочасний, не частіше 2-3 епізодів 
на день, кашель . Після завершення терапії інтенсивність кашлю в 
0,43±0,62 бала свідчила про його відсутність або про наявність 
«залишкового» кашлю . В результаті 7 днів терапії тяжкість кашлю 
зменшилася на 2,9±0,53 бала . Динаміка інтенсивності денного 
кашлю в групі пацієнтів, які приймали Сироп подорожника, була 
схожою, але сумарне зниження відбулося на 2,23±0,1 бала .

Зниження вираженості нічного кашлю на фоні лікування 
препаратом Рапітус відмічалася вже на 3 добу: сумарний бал 
зменшився до 1,33±1,12 (середнє зниження на 1,44±0,31 бала) 
і вказував на наявність кашлю при засинанні/пробудженні або 
одноразове пробудження протягом ночі . Застосування Сиропу 
подорожника також приводило до зниження вираженості 
нічного кашлю на 3 добу, проте в меншій мірі: сумарний бал 
зменшився до 1,63±1,03, середнє зниження на 0,6±0,77 балів . 
Протягом лікування терапевтична ефективність препарату 
Рапітус продовжувала наростати, і на 7 добу інтенсивність 
кашлю була мінімальною (0,33±0,54 бала), що свідчить про 
залишкові його прояви в нічні години . Для порівняння – 
в групі контролю інтенсивність нічного кашлю на 7 добу склала 
0,6±0,77 бала .

Підсумковий відсоток пацієнтів, у яких на фоні терапії відзна-
чалося повне купірування кашлю і в денний, і в нічний час доби, в 
групі препарату Рапітус становив 53,3%, в групі Сиропу подорож-
ника – 13,3% . Частка пацієнтів, у яких кашель повністю був відсутній 
в нічний час, але ще зберігався вдень, оцінювалася в 70% і 53,3% 
в групах Рапітусу і Сиропу подорожника відповідно .

Ефект застосування препарату Рапітус полягав не тільки в ліку-
ванні власне кашлю, але і в позитивному впливі на фізичну і мен-
тальну складові здоров’я, а також на нічний сон пацієнтів .

Функціональний стан пацієнтів оцінювали за допомогою тес-
тування за шкалою диференційної самооцінки функціонального 
стану САН (табл . 3) . На першому візиті мало місце не тільки зни-
ження функціональних показників, а й їх диспропорція – превалю-
вало зниження самопочуття і активності . Після 7-денного курсу 
терапії відзначалося поліпшення всіх показників (самопочуття, 
активності, настрою), а також вирівнялося їх пропорційне співвід-
ношення . Зазначені зміни мали місце в обох групах, однак пози-
тивна динаміка більшою мірою реєструвалася серед пацієнтів, 
які отримували Рапітус .

В результаті аналізу встановлено, що кашель істотно впливає 
на ЯЖ за всіма досліджуваними параметрами, проявляючись 
порушенням як фізичних, так і психоемоційних можливостей 
(табл . 4) . Більшою мірою від кашлю залежали показники суб’єк-
тивної оцінки загального стану здоров’я, життєвої (енергійність, 
настрій) і соціальної (достатня емоційна і фізична здатність до 
спілкування з іншими людьми) активності . В процесі лікування вже 

на 3 добу стан пацієнтів покращувався, що відобразилося на 
показниках ЯЖ: у групі Рапітусу достовірно зросли показники як 
фізичного, так психічного компонентів, в той час як у групі контролю 
відреагував лише фізичний компонент . На 7 добу лікування в групі, 
що отримувала Рапітус, були отримані вірогідно кращі показники, 
порівняно зі станом при зверненні: показник фізичного компонен-
та ЯЖ зріс на 9±1,94 бала, а показник психічного компонента – на 
4,29±1,6 бала . Стан пацієнтів, що отримували Сироп подорожни-
ка, теж поліпшився, але меншою мірою (на 6,24±0,66 і 4,67±1,51 
бала відповідно) .

Препарат Рапітус мав добру переносимість і не викликав 
побічних ефектів . Тяжких або серйозних небажаних явищ (НЯ) не 
відзначено в жодній із груп . Ніхто із пацієнтів не припинив лікування 
передчасно через НЯ .

Оцінка пацієнтами загальної переносимості досліджуваного 
препарату в кінці дослідження (візит 3) узгоджувалася з відповід-
ною оцінкою дослідника . Всі пацієнти в обох групах оцінили пере-
носимість як «добру» . Таким чином, не спостерігалося відміннос-
тей між групами щодо параметрів переносимості .

Висновки

Пероральна терапія препаратом сироп Рапітус може вважа-
тися хорошим терапевтичним вибором для симптоматичного ліку-
вання ГРЗ з малопродуктивним кашлем у дорослих . Раннє лікуван-
ня в рекомендованій дозі зумовлювало більш швидке і більш повне 
одужання щодо симптомів, що клінічно суттєво покращувало якість 
життя пацієнтів . Препарат Рапітус достовірно зменшував вираже-
ність кашлю на 3 і 7 доби більше, ніж препарат порівняння .

Оцінка якості життя показала, що при застосуванні препара-
ту Рапітус вже на 3 добу достовірно покращувався фізичний ком-
понент якості життя, в той час як у групі контролю цей показник 
достовірно збільшувався лише на 7 добу .

Препарат Рапітус мав добру переносимість і не викликав 
побічних ефектів .
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Оценка эффективности и безопасности  
препарата Рапитус при острых респираторных  
заболеваниях у пациентов с малопродуктивным  
кашлем в общей врачебной практике
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В амбулаторной практике кашель является частой причиной обраще-
ния пациента к врачу . Сухой кашель при ОРЗ существенно снижает каче-
ство жизни пациентов, нарушая сон, физическую и интеллектуальную 
активность .

Цель исследования. Оценить противокашлевое действие препарата 
Рапитус в комплексном лечении пациентов с ОРЗ .

Материалы и методы. В исследование были включены 60 пациентов в 
возрасте старше 18 лет с диагнозом ОРЗ . Критериями включения служили 
острый кашель не менее 12 часов и не более 7 суток, который является про-
явлением клинически подтвержденной ОРЗ . Распределение пациентов по 
группам осуществлялось методом случайной выборки: 30 пациентов полу-
чали сироп Рапитус (производство Маклеодс Фармасьютикалс Лимитед, 
Индия) 60 мг х 3 раза / сут, контрольная группа – 30 пациентов – Сироп подо-
рожника (производство ООО Тернофарм, Украина) 10 мл 3 раза / сут . 
Оценка состояния больного включала сбор и анализ данных анамнеза, 
оценку по шкале кашля, оценку по шкале САН  и SF-36 (оценка качества 
жизни) на момент обращения, через 3 и 7 суток от начала лечения .

Результаты. Наиболее существенное снижение тяжести кашля на 
фоне лечения Рапитусом отмечено на 3 сутки  – средний балл «Шкалы БОК» 
1,9 ± 0,76; по окончании терапии интенсивность кашля составила 0,43 ± 0,62 
баллов . Снижение выраженности ночного кашля на фоне лечения 
Рапитусом отмечалась уже на 3 сутки – суммарный балл уменьшился до 
1,33 ± 1,12, и на 7 сутки интенсивность кашля была минимальной (0, 33 ± 0,54 
баллов) . После 7-дневного курса терапии отмечалось улучшение всех 
показателей по шкале САН, а также выровнялось их пропорциональное 
соотношение . Оценка КЖ показала, что при применении препарата 
Рапитус уже на 3 сутки достоверно улучшался физический компонент 
качества жизни, в то время как в группе контроля этот показатель досто-
верно увеличивался лишь на 7 сутки .

Выводы. Пероральная терапия препаратом сироп Рапитус может 
считаться хорошим терапевтическим выбором .

Ключевые слова: непродуктивный кашель, ГРЗ, качество жизни, лево-
дропропизин, Рапитус
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Cough is a common cause of a patient's referral to a doctor in out-patient 
practice . Dry cough significantly reduces the quality of life of patients, cause 
sleep disoder, physical and intellectual activity impairments .

The aim of the study. To evaluate the antitussive effect of the Rapitus in the 
complex treatment of patients with ARD .

Materials and methods. 60 patients over 18 years old with a diagnosis of 
ARD were included in the study . Criteria for inclusion: acute cough for at least 
12 hours and no more than 7 days, with clinically confirmed ARD . The patients 
were  randomized in the groups: 30 patients received Rapitus syrup (Macleods 
Pharmaceuticals Limited, India) 60 mg x 3 times / day, control group of 30 
patients - Plantain syrup (manufactured by Ternofarm LLC, Ukraine) 10 ml 3 times 
/ day . The assessment of the patient's condition included the collection and 
analysis of anamnesis data, cough score, WAM and SF-36 (life quality 
assessment) scales at the presentation, after 3 and 7 days from the start of 
treatment .

Results. On the 3rd day of treatment with Rapitus the most significant 
reduction in the severity of day cough was noted with the average score of 1 .9 
± 0 .76; at the end of the therapy, the intensity of cough was 0 .43 ± 0 .62 points . 
On the 3rd day of treatment with Rapitus the decrease in the severity of night 
cough the total score decrease to 1 .33 ± 1 .12 was noticed, and at 7 days the 
intensity of cough was minimal (0 .33 ± 0 .54 points) . After a 7-day course of 
therapy, improvements in all indicators on the WAD scale were noted, and the 
well-proportioned were leveled out . The QL evaluation showed that the use of 
the Rapitus for 3 days significantly improved the physical component of quality 
of life, while in the control group, this indicator increased significantly for only 
on the 7th days .

Conclusions. Oral therapy with Rapitos syrup can be considered as a good 
therapeutic option for the symptomatic treatment of ARD with non-productive 
coughing in adults . Early treatment at the recommended dose resulted in a 
faster and more complete recovery of symptoms and clinically significantly 
improving patients quality of life . The Rapitus was well tolerated and did not 
cause side effects .

Keywords: non-productive cough, ARD, quality of life, levodropropizine, 
Rapitus
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