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Першими в патогенезі гострих 
респіраторних захворювань на по-
трапляння мікроорганізму реагують 
іритантні рецептори, які належать 
до  рецепторів, що швидко реагують 
(їх активація викликає кашльовий 
рефлекс, а також неприємні відчуття 
у  грудях по типу першіння, рефлек-
торну бронхоконстрикцію/брон-
хоспазм). Пізніше включаються хе-
морецептори, що реагують більшою 
мірою на запальні стимули, – брадикі-
нін, гістамін, простагландини та інші. 
Після сенсибілізації бронхолегеневі 
С-волокна дають посилену відповідь 
на подальші стимули, що проявляєть-
ся у вигляді підвищеної чутливості  
і/або підвищеної тривалості та інтен-
сивності активації, що, в свою чергу, 
сприяє розвитку кашльової гіперчут-

ливості [1]. Цікаво, що здатність віру-
сів-збудників ГРЗ викликати кашльо-
ву гіперчутливість вивчена детально 
на прикладі риновірусу і вважається 
результатом їх еволюції для стимуля-
ції якомога більшого поширення ві-
русу з кашлем [3]. 

Подразнення чутливих закінчень 
n.  vagus зумовлює передачу нервових 
імпульсів у кашльовий центр довгасто-
го мозку. Завдяки активізації кашльо-
вого центру і за участі ретикулярної 
формації виникає відповідна реакція 
у вигляді кашлю. Кашель виникає в ре-
зультаті складнокоординованого ско-
рочення м’язів гортані, бронхів, груд-
ної клітки, діафрагми і живота.

З фізіологічної точки зору кашель – 
це захисна реакція організму, що спри-
яє відновленню прохідності дихальних 
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В амбулаторній практиці кашель є частою причиною звернення пацієнта до лікаря. 
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-δ волокон (А-дельта, або власне «кашльові рецептори»), 
так і хеморецептори аферентних чутливих С-волокон, розташованих у слизовій і підслизовій 
оболонці респіраторного тракту [1, 2]. І механорецептори, і хеморецептори здатні ініціювати 
кашель, але у відповідь на різні подразники.
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шляхів. Однак при гострих респі-
раторних захворюваннях (ГРЗ) 
він набуває патологічного харак-
теру. Це  пояснюється порушен-
ням механізму мукоциліарного 
транспорту внаслідок надмірного 
утворення і підвищення в’язкості 
бронхіального секрету. При цьо-
му перистальтичні рухи дрібних 
бронхів і «мерехтіння» миготли-
вого епітелію великих бронхів 
і трахеї не в змозі забезпечити не-
обхідний дренаж бронхіального 
дерева. На початку респіраторно-
го захворювання кашель, як пра-
вило, сухий, непродуктивний або 
малопродуктивний, не зумовлює 
ефективне виділення мокротиння 
та не звільняє рецептори слизової 
оболонки респіраторного тракту 
від подразнюючої дії, тому не від-
бувається повноцінного очищен-
ня дихальних шляхів, що значно 
ускладнює перебіг захворюван-
ня і вимагає проведення проти-
кашльової терапії. 

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

Європейським респіраторним 
товариством (European Respi-
ratory Society − ERS) [4], Британ-
ським торакальним товариством 
(British Thoracic Society − BTS) [5], 
Американською колегією тора-
кальних лікарів (American College 
of Chest Physicians − АССР) [6, 7] 
було розроблено спеціальні ре-
комендації з лікування кашля. 
Найбільш ефективною виявилася 
етіотропна терапія кашлю, яка пе-
редбачає усунення причин кашлю 
(відміна препаратів, що провоку-
ють кашель, припинення контакту 
з алергенами, куріння) і/або лікві-
дацію патологічного процесу, що 

став причиною кашлю (антибакте-
ріальна терапія пневмонії та інших 
респіраторних інфекцій, терапія 
рефлюксу, компенсація хронічної 
серцевої недостатності). Лікування 
кашлю як синдрому показано в тих 
випадках, коли він істотно погір-
шує якість життя, порушуючи сон, 
повсякденну активність, втомлю-
ючи як хворих, так і оточуючих. 

В опублікованому в 2013 році 
в  журналі Cough огляді, присвяче-
ному вивченню закономірностей 
перебігу кашлю при ГРЗ у  дітей, 
було показано, що при природно-
му перебігу ГРЗ тривалість кашлю 
може становити до 4 тижнів у 10% 
пацієнтів, при тому, що у чверті па-
цієнтів 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 лікуван-
ня кашлю при ГРЗ представлені 
безліччю різних препаратів різно-
манітного походження (хімічно-
го, рослинного) з різним механіз-
мом дії, як безрецептурних, так 
і рецептурних – протикашльові 
препарати центральної та перифе-
ричної дії, відхаркувальні, муколі-
тичні та інші. Лікарські препарати, 
що застосовуються для лікування 
кашлю при ГРЗ, в  основному є 
симптоматичними засобами. 

Наркотичні протикашльові 
препарати центральної дії (гру-
па кодеїну), що зменшують поріг 
чутливості кашльового центру 
довгастого мозку, мають вираже-
ний протикашльовий ефект. Од-
нак через невибірковість їх впли-
ву виникають такі побічні дії, як 
пригнічення дихального центру, 
виникнення звикання і залежнос-
ті, посилення сухості слизової 
оболонки, пригнічення моторики 
кишечника із виникненням за-
крепів, сонливість, головний біль, 
порушення координації рухів 
очних яблук, що значно обмеж-
ує можливість їх застосування. 
Препарати периферичної дії, що 
впливають на аферентний шлях 

кашльового рефлексу (преноксдіа-
зин, леводропропізин), знижують 
чутливість кашльових рецепторів 
нервових закінчень блукаючого 
нерва, розташованих в органах 
дихання, розслаблюють гладень-
кі м’язи бронхів. Не впливають 
на центральну нервову сис тему, в 
зв’язку з чим демонструють більш 
сприятливий профіль побічних 
ефектів. Відмінною особливістю 
даних препаратів є те, що вони 
не викликають звикання і меди-
каментозної залежності, тому мо-
жуть використовуватися частіше. 

В січні 2006 року Американ-
ська колегія торакальних лікарів 
(American College of Chest Physician) 
опублікувала науково обґрунтова-
ні клінічні практичні рекомендації 
з діагностики та лікування кашлю. 
У них вказується на доцільність за-
стосування протикашльових пре-
паратів периферичної дії, таких як 
леводропропізин, у дорослих паці-
єнтів з кашлем, викликаним гострим 
або хронічним бронхітом, для ко-
роткострокового симптоматичного 
полегшення кашльового синдрому. 
Їх своєчасне призначення дозво-
ляє уникнути хронізації процесу,  
а також багатьох супутніх усклад-
нень, таких як втома, порушення 
сну, осиплість голосу, м’язово-ске-
летний біль, підвищена пітливість 
і  нетримання сечі. Препарати від 
кашлю показані в  тих випадках, 
коли нічний кашель порушує сон 
і відпочинок хворого або денний 
непродуктивний кашель виснажує 
пацієнта.

Леводропропізин (препарат Ра-
пітус, Маклеодс Фармасьютікалс 
Лімітед, Індія) є протикашльовим 
препаратом периферичної дії, пе-
роральним неопіоїдних засобом, 
дія якого відбувається на рівні не-
рвових рецепторів шляхом інгібу-
вання проведення нервового ім-
пульсу по С-волокнах; пригнічує 
вивільнення нейропептидів (суб-
станція Р та інші), а також гіста-
міну, завдяки чому досягається 
суттєвий бронхолітичний ефект. 
Ефективність леводропропізину 
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оцінювалася в ряді клінічних дослі-
джень [9−15]. Препарат має достатню 
доказову базу, яка підтвердила високу 
ефективність і безпеку леводропропі-
зину в лікуванні як дорослих, так і па-
цієнтів дитячого віку. 

Мета дослідження − оцінити про-
тикашльовий ефект препарату Рапітус 
у комплексному лікуванні пацієнтів із 
ГРЗ. Завдання дослідження: оцінити 
ефективність і переносимість препа-
рату Рапітус у порівнянні з препара-
том Сироп подорожника у пацієнтів 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 
підтвердженою ГРЗ (гострий фарин-
гіт, гострий ларингіт, ларинготрахеїт, 
трахеїт, трахеобронхіт). Критерії ви-
ключення: бактеріальна інфекція (пне-
вмонії), бронхообструктивне захворю-
вання, гостра дихальна недостатність, 
онкологічне захворювання, неперено-
симість компонентів препарату, заго-
стрення або декомпенсація хронічних 

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 диферен-
ційної самооцінки функціонального 
стану САН (Самопочуття. Активність. 
Настрій) [16] та SF-36 (оцінка якості 
життя) [17] на момент звернення, че-
рез 3 і 7 діб від початку лікування.

Оцінку якості життя (ЯЖ) проводи-
ли за допомогою української версії опи-
тувальника Medical Outcomes Study Short 
form 36 (MOS SF-36), який належить до 
загальних (неспецифічних) опитуваль-
ників і широко застосовується в різнома-
нітних дослідженнях ЯЖ. Пункти опи-
тувальника дозволяють оцінити різні 
аспекти якості життя, оскільки згрупо-
вані у 8 шкал: фізичне функціонування 
(PF); рольове функціонування, зумов-
лене фізичним станом (RP); біль (BP); 
загальний стан здоров’я (GH); життє-
здатність (суб’єктивне відчуття повноти 
сил та енергії або навпаки − відсутність 
сил) (VT); соціальне функціонування 
(SF); рольове функціонування, зумов-
лене емоційним станом (RE); психічне 
здоров’я (MH). Отримувані при обробці 
даних бали для кожної шкали варіюють 
у межах від 100 (максимальний резуль-
тат − повне благополуччя) до 0. Шкали 
об’єднуються в дві групи, які визначають 
фізичну компоненту здоров’я або фізич-
не благополуччя (РН  − physical health) 
і психологічну компоненту здоров’я, або 
душевне благополуччя (МН  − mental 
health). Чим вище бал за шкалою − тим 
краще показники якості життя.

Для оцінки елементів психофізіо-
логічного статусу використана шкала 
«Самопочуття. Активність. Настрій» 
(САН). Даний опитувальник представ-
ляє собою карту (таблицю), яка містить 
30 пар слів, що відображають досліджу-
вані особливості психоемоційного ста-
ну (самопочуття, настрій, активність). 
При розробці методики автори вихо-
дили з того, що три основні складові 
функціонального психоемоційного 
стану – самопочуття, активність і на-
стрій − можуть бути охарактеризовані 
полярними оцінками, між якими існує 
континуальна послідовність проміж-
них значень. Отримана за цією методи-

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 впли-
ває 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 
неможлива 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



27

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯCLINICAL STUDIES

МЛ №6–7 (142–143) 2017

кою оцінка 4 і нижче вказує на знижен-
ня самопочуття, активності, настрою. 
Середній бал шкали, що свідчить про 
сприятливий стан досліджуваного, зна-
ходиться в ділянці оцінки 5 і вище.

Розподіл пацієнтів за групами здій-
снювалося методом випадкової вибірки 
(табл. 2): 30 пацієнтів отримували сироп 
Рапітус (виробництво Маклеодс Фар-
масьютікалс Лімітед, Індія) 60 мг 3 рази 
на добу; контрольна група (30  пацієн-
тів) − Сироп подорожника 10 мл 3 рази 
на добу. Особи в порівнюваних групах 
були співставні за  строками розвитку, 
тяжкості та клінічними проявами рес-
піраторного захворювання. При аналізі 
клінічних проявів у  хворих обох груп 
відмічався гострий початок захворю-
вання з підвищенням температури тіла, 
симптомами інтоксикації, катаральни-
ми явищами у носоглотці. Всім пацієн-
там проводилося комплексне лікування 
відповідно до тяжкості захворювання 
(пероральна регідратація, антипіретики, 
антибіотики за показаннями).   

Переносимість препарату дослід-
ники оцінювали за такою шкалою:

• добра – при об’єктивному огляді 
та/або лабораторних досліджен-
нях у динаміці не виявляються 
будь-які патологічні зміни або 
клінічно значущі відхилення і/
або пацієнт не зазначає прояви 
побічних реакцій;  

• задовільна – при об’єктивному 
огляді та/або лабораторних дослі-
дженнях у динаміці виявляються 
незначні зміни, які мають тим-
часовий характер і не вимагають 
зміни схеми лікування досліджу-
ваними препаратами, і/або паці-
єнт відзначає прояв незначних 
побічних реакцій, що не заподію-
ють серйозних проблем і не ви-
магають відміни препарату;  

• незадовільна – при об’єктивно-
му огляді та/або лабораторних 
дослідженнях у динаміці вияв-
ляються значні зміни, що вима-
гають відміни досліджуваного 
препарату і проведення додатко-
вих заходів, і/або пацієнт відзна-
чає прояв побічної реакції, що 
має значний негативний вплив 
на його стан, що вимагає відміни 

препарату і застосування додат-
кових медичних заходів.

Статистичну обробку результатів 
проводили з використанням пакету 
програми Excel з оцінкою середніх зна-
чень (М) та стандартного відхилення 
(σ). Вірогідність розходжень показни-
ків оцінювали за допомогою парного 
t критерію Стьюдента. Відмінності вва-
жали достовірними при p<0,05.  

Результати 
 та їх обговорення  

Кашель. В обох групах експери-
менту середнє число нападів кашлю 
постійно знижувалося від вихідного 
рівня до 7-го дня. Зниження числа на-
падів кашлю було більш вираженим 
у разі застосування препарату Рапітус 
при перевазі над Сиропом подорож-
ника з 3-го дня і до кінця періоду спо-
стереження (рис. 1, 2). 

Рис. 2. Динаміка нічного кашлю за шкалою БОК

Рис. 1. Динаміка денного кашлю за шкалою БОК
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Дорослі пацієнти з ГРЗ отримували 
явну користь від раннього лікування 
препаратом Рапітус. Цілі симптома-
тичного лікування, а саме: зменшення 
кашлю і усунення супутніх скарг па-
цієнтів, таких як порушення сну, дис-
пное і біль у грудях в результаті каш-
лю – були досягнуті. 

Найбільш істотне зниження тяж-
кості денного кашлю на фоні лікуван-
ня препаратом Рапітус відзначено на 
3-тю добу. Середній бал «Шкали БОК» 
1,9±0,76 на  третій день терапії свідчить 
про короткочасний, нечастий кашель, 
що не впливає на денну активність. 
Це  означає, що частину пацієнтів тур-
бував лише одноразовий короткочас-
ний, а  іншу частину – короткочасний, 

не час тіше 2−3 епізодів на день кашель. 
Після завершення терапії інтенсивність 
кашлю в 0,43±0,62  бала свідчила про 
його відсутність або про наявність «за-
лишкового» кашлю. В результаті 7 днів 
терапії тяжкість кашлю зменшилася на 
2,9±0,53  бала. Динаміка інтенсивності 
денного кашлю в групі Сиропу подорож-
ника була схожою, але сумарне знижен-
ня відбулося на 2,23±0,1 бала.

Зниження вираженості нічного 
кашлю на фоні лікування препаратом 
Рапітус відмічалася вже на 3-тю добу: 
сумарний бал зменшився до 1,33±1,12 
(середнє зниження на 1,44±0,31 бала) 
і вказував на наявність кашлю при за-
синанні/пробудженні або одноразове 
пробудження протягом ночі. Засто-
сування Сиропу подорожника також 
призводило до зниження виражено-
сті нічного кашлю на 3-тю добу, про-
те в меншій мірі: сумарний бал змен-
шився до 1,63±1,03, середнє зниження 
на 0,6±0,77 балів. Протягом лікування 
терапевтична ефективність препарату 
Рапітус продовжувала наростати, і на 
7-му добу інтенсивність кашлю була 
мінімальною (0,33±0,54 бала), що свід-
чить про залишкові його прояви в ніч-
ні години. Для порівняння – в групі 
контролю інтенсивність нічного каш-
лю на 7-му добу склала 0,6±0,77 бала.

Підсумковий відсоток пацієнтів, 
у  яких на фоні терапії відзначалося 
повне купірування кашлю і в денний, 
і в нічний час доби, в  групі препарату 
Рапітус становив 53,3%, в групі Сиропу 
подорожника – 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 Рапі-
тусу і Сиропу подорожника відповідно.

Ефект застосування препарату Рапі-
тус полягав не тільки в лікуванні власне 
кашлю, але і в позитивному впливі на фі-
зичну і ментальну складову здоров’я, 
а також на нічний сон пацієнтів.

Функціональний стан пацієнтів 
оцінювали за допомогою тестування 
за шкалою диференційної самооцінки 
функціонального стану САН (табл. 3). 
На першому візиті мало місце не тільки 
зниження функціональних показників, 
а й їх диспропорція – превалювало зни-
ження самопочуття і активності. Після 

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

Показник Рапітус (n=30) Контроль (n=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-тю 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-му 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

Таблиця 3. Зміна функціонального стану пацієнтів за шкалою диференційної 
самооцінки функціонального стану САН під впливом лікування  

Показник Рапітус (n=30) Контроль (n=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-тю 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-му 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

Примітки (табл. 3, 4): різниця величини показника в динаміці лікування стати-
стично значуща (р<0,05); * − на 3-тю добу порівняно зі станом до лікування;  

** − на 7-му добу порівняно з 3-ю добою лікування; # − на 7-му добу порівняно 
 зі станом до лікування.  
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7-денного курсу терапії відзначалося 
поліпшення всіх показників (самопо-
чуття, активності, настрою), а також 
вирівнялися їх пропорційне співвід-
ношення. Зазначені зміни мали місце 
в обох групах, однак позитивна динамі-
ка більшою мірою реєструвалася серед 
пацієнтів, які отримували Рапітус.

В результаті аналізу встановлено, що 
кашель дає істотний вплив на  ЯЖ по 
всіх досліджуваних параметрах, прояв-
ляючись порушенням як фізичних, так 
і психоемоційних можливос тей (табл. 4). 
Більшою мірою від кашлю залежали по-
казники суб’єктивної оцінки загального 
стану здоров’я, життєвої (енергійність, 
настрій) і соціальної (достатня емоційна 
і фізична здатність до спілкування з  ін-
шими людьми) активності. В процесі лі-
кування вже на 3-тю добу стан пацієнтів 
покращувався, що відбилося на показни-
ках ЯЖ: так, у групі Рапітусу достовірно 
зросли показники як фізичного, так пси-
хічного компонентів, в той час як у гру-
пі контролю відреагував лише фізич-
ний компонент. На 7-му добу лікування 
в групі, що отримувала Рапітус, були 
отримані вірогідно кращі показники по-
рівняно зі станом при зверненні: показ-
ник фізичного компоненту ЯЖ зріс на 
9±1,94 бала, а показник психічного ком-
понента – на 4,29±1,6 бала. Стан пацієн-
тів, 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 пе-
реносимість і не викликав побічних 
ефектів. Тяжких або серйозних неба-
жаних явищ (НЯ) не відзначено в жод-
ній із груп. Ніхто із пацієнтів не при-
пинив лікування передчасно через НЯ.  

Оцінка пацієнтами загальної перено-
симості досліджуваного препарату в кін-
ці дослідження (візит 3) узгоджувалася 
з відповідною оцінкою дослідника. Всі 
пацієнти в обох групах оцінили перено-
симість як «добру». Таким чином, не спо-
стерігалося відмінностей між групами 
щодо параметрів переносимості.  

Висновки  

Пероральна терапія препаратом си-
роп Рапітус може вважатися хорошим 
терапевтичним вибором для симпто-

матичного лікування ГРЗ з малопро-
дуктивним кашлем у дорослих. Раннє 
лікування в рекомендованій дозі зумов-
лювало більш швидке і більш повне оду-
жання щодо симптомів, що клінічно 
суттєво покращувало якість життя паці-
єнтів. Препарат Рапітус достовірно змен-
шував вираженість кашлю на 3-тю і 7-му 
добу більше, ніж препарат порівняння. 

Оцінка якості життя показала, що 
при застосуванні препарату Рапітус 
вже на 3-тю добу достовірно покра-
щувався фізичний компонент якості 
життя, в той час як у групі контролю 
цей показник достовірно збільшувався 
лише на 7-му добу.  

Препарат Рапітус мав добру пе-
реносимість і не викликав побічних 
ефектів. 
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