
:: продукты2

Еженедельник АПТЕКА №2 (1073) • www.apteka.ua

Медичне рішення косметичного 
питання, або Нові можливості 
в лікуванні мікозу нігтів
Сьогодні грибок може підстерігати людей у багатьох місцях, зокрема там, де ходять босоніж, — басей-
ни, аквапарки, сауни — або користуються чужим взуттям — боулінг, прокат ковзанів, лиж, у косметич-
них салонах, де під час догляду за стопами роблять обрізні процедури нігтьового сервісу та не при-
діляють великої уваги стерилізації інструментів, що використовуються для манікюру та педикюру. 
Тобто ніхто не застрахований від неприємного сусідства з грибками. Сьогодні також розповсюдже-
ними є мікози серед сімей, у членів яких уже виявлено захворювання, так звані сімейні мікози. 

Головними збудниками оніхомікозу стоп вважа
ються дерматофіти. На їх частку припадає до 70–90% 
усіх грибкових інфекцій нігтів. Терапія оніхомікозів 
часто потребує застосування перорального антимі
котичного препарату із си стемною дією. Оскільки 
оніхомікози найчастіше зустрічаються у пацієнтів 
старшої вікової категорії, на фоні супутніх захворю
вань та загального зниження імунного статусу (Дед
кова А.В., 2015), важливим аспектом протигрибкової 
терапії є безпека лікування, зокрема низький ризик 
розвитку побічних ефектів під час застосування ан
тимікотичного препарату. Проте суттєвою є також 
ефективність такого лікарського засобу задля швид
кого отримання клінічного ефекту та зниження ри
зику рецидиву захворювання.

Серед протигрибкових засобів для системно
го застосування саме тербінафін має хорошу пере
носимість пацієнтами, і при цьому він демонструє 
ефективну дію щодо більшості грибів, у тому числі 
збудників оніхомікозу. Під час застосування тербі
нафіну, за даними різних дослідників, вилікування 
оніхомікозу досягається в 92–100% випадків в залеж
ності від клінічної форми ураження (Федотов В.П., 
Горбунцов В.В., 2008). У низьких концентраціях тер
бінафін чинить фунгіцидну дію відносно дермато
фітів, пліснявих і деяких диморфних грибів. Актив
ність щодо дріжджових грибів залежно від їх виду 
може бути фунгіцидною або фунгістатичною. Тер
бінафін чинить специфічну дію на клітини грибів, 
пригнічуючи фермент скваленепоксидазу, що при
зводить до отруєння грибкової клітини скваленом 
та дефект ної побудови мембрани клітини внаслідок 
браку ергостеролу, і в кінцевому рахунку призводить 
до загибелі клітини гриба. При цьому низька спорід
неність до ферментів клітин людини пояснює низьку 
токсичність тербінафіну в порівнянні з іншими ан
тимікотичними препаратами (Белозеров А.П., 2008).

Поширеність мікозів та оніхомікозів в популя
ції обумовлює актуальність виходу на ринок Укра

їни нового протигрибкового препарату тербінафі
ну — ТЕРБІНОРМУ в формі таблеток. ТЕРБІНОРМ 
застосовується для лікування грибкових інфек
цій шкіри та нігтів, спричинених дерматофітами 
Trichophyton, Microsportum та Epidermophyton, дерма
тофітозних уражень гладкої шкіри тулуба, промежи
ни та стоп, коли локалізація ураження, вираженість 
або поширеність інфекції зумовлюють доцільність 
пероральної терапії, та оніхомікозу. 

Ефективність клінічної дії ТЕРБІНОРМУ ви
значає тербінафін у його складі, що:

•	 виявляє активність щодо дерматофітів, плі
снявих і дріжджових грибів;

•	 чинить фунгіцидну дію у низьких концентраціях;
•	 забезпечує високу ефективність антимікотич

ної терапії (Trivedi N.A., Shah P.C., 2010; Бело
зоров А.П., 2008; Калюжная Л.Д., 2013);

•	 зумовлює низьку частоту рецидивів на фоні ан
тимікотичної терапії (Yin Z. et al., 2011; Калюж
ная Л.Д., 2013; Vora D.N. et al., 2014).
Діюча речовина ТЕРБІНОРМУ накопичується 

переважно в шкірі та її придатках (нігті, волосся), за
вдяки чому створює високі концентрації саме в осе
редку ураження та забезпечує фунгіцидну дію. Три
валий період напіввиведення дозволяє застосовувати 
ТЕРБІНОРМ 1 раз на добу, що робить зручним ліку
вання даним препаратом. Тепер аптека може запро
понувати ТЕРБІНОРМ у формі таблеток, які забез
печують системну терапію, та ТЕРБІНОРМ у формі 
спрею для лікування грибкових захворювань. Таким 
чином, лінійка препаратів ТЕРБІНОРМ дає можли
вість застосовувати комплексний підхід у лікуван
ні та можливість вибору схеми лікування брендом 
ТЕРБІНОРМ. Препарати бренду ТЕРБІНОРМ ви
роблені в Румунії, відповідають європейським стан
дартам, що гарантує їх якість. 

ТЕРБІНОРМ: подолай грибок з легкістю! 
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