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Вступ
У цьому розділі подана інформація про медикаментозні препарати,
які часто застосовують для лікування дитячих ревматологічних
хвороб
Опис
У цьому розділі подано загальний огляд препарату з механізмом дії
та можливими побічними ефектами.
Дозування/Спосіб застосуваня
В цьому розділі подано дозування препарату, як правило в
мг/кг/день або в мг/площу тіла (у м2), а також інформація щодо
способу застосування (наприклад, внутрішньо таблетовано,
ін’єкційно, краплинно в інфузіях).
Побічні ефекти
У цьому розділі подано інформацію про найбільш поширені побічні
прояви.
Основні покази у дитячій ревматології
У цьому останньому розділі подано список дитячих
ревматологічних хвороб, для лікування яких рекомендовано
зазначений препарат. Рекомендація означає, що цей препарат
пройшов дослідження щодо використання у дітей, і регулюючі
установи, такі як Європейська Медична Агенція (ЄМА) чи
Управління Продовольства та Медикаментів Сполучених Штатів та
інші установи дозволили його використання у лікуванні дітей. У
деяких випадках ваш лікар може прийняти рішення призначити
препарат навіть за відсутності спеціального дозволу.
Педіатричне законодавство, офіційне та неофіційне
використання та майбутні терапевтичні можливості
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Ще 15 років тому ліки, які використовували для лікування ЮІА та
інших дитячих хвороб, не були відповідно вивченими щодо
застосування у лікуванні дітей. Тобто, лікарі призначали ліки,
базуючись на власному досвіді або на дослідженнях, проведених
серед дорослих пацієнтів.
Насправді, в минулому було складно проводити клінічні досліження
в дитячій ревматології, в основному через брак фінансування
досліджень серед дітей та брак інтересу у фармацевничних
компаній через відносно малий та неприбутковий педіатричний
ринок. Ця ситуація радикально змінилася декілька років тому
завдяки введенню в дію закону "Кращі Ліки для Дітей"у США та
спеціального законодавства для розвитку ліків у педіатріі
("Педіатричні Регулювання") в Європейському Союз (ЄС). Ці
ініціативи фактично змусили фармацевтичні компаніі досліджувати
ліки і у дітей.
Ці ініціативи ЄС та США, а також існування двох великих мережМіжнародна Організація Досліджень у Дитячій Ревматології
(Pediatric Rheumatology International Trial Organisation - ПРІНТО на
www.printo.it ), яка об"єднує понад 50 країн світу та Група
Колаборативних Досліджень у Дитячій ревматологіі (ГКДДР на
www.prcsg.org), що базується в Північній Америці, мали дуже
позитивний вплив у дитячій ревматології, особливо на розвиток
нових ліків для дітей з ЮІА. Сотні родин, що мають дітей з ЮІА, які
лікувалися у цих центрах в усьому світі, взяли участь у клінічних
досліджень, щоб усі діти з ЮІА змогли діставати ліки, які
досліджені спеціально для них. Інколи участь у таких
дослідженнях передбачає використання плацебо – це т.зв.
таблетка чи розчин, які не містять активної діючої речовини, щоб
впевнитися в тому, що препарат, який досліджують. приносить
більше користі, ніж шкоди.
Завдяки цьому сьогодні маємо декілька препаратів, затверджених
для використання спеціально для ЮІА. Це означає, що регулюючі
органи, такі як Європейська Медична Агенція (ЄМА) чи Управління
Продовольства та Медикаментів Сполучених Штатів та декілька
національних інституцій інших країн, переглянули наукову
інформацію, отриману в клінічних дослідженнях, і дозволили
фармацевтичним компаніям вказувати на маркуванні препаратів,
що вони є ефективними та безпечними для застосування у
лікуванні дітей.
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Список ліків, які спеціально затверджені для ЮІА, включає
метотрексат, етанерцепт, адалімумаб, абатацепт, тоцілізумаб та
канакінумаб.
Декілька інших препаратів зараз вивчаються або плануються для
вивчення щодо застосування у лікуванні дітей, отже ваш лікар
може запропонувати вашій дитині взяти участь у одному з таких
досліджень.
Існують інші ліки, які використовуються, але не є спеціально
затвердженими для використання у лікуванні ЮІА, а саме –
декілька нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП),
азатіоприн, циклоспорин, анакінра та інфліксімаб. Ці ліки
використовують без затверджених показів (так зване
використання поза показами). Ваш лікар може запропонувати вам
використовувати ці ліки, особливо тоді, коли немає інших
доступних варіантів.
Дотримання призначеного лікування
Дотримання призначеного лікування є дуже важливим для
підтримання доброго здоров’я у короткостроковій та
довгостороковій перспективах.
Дотримання призначеного лікування передбачає дотримання курсу
лікування, призначеного лікарем. Це може включати декілька
різних компонентів, таких як: постійний, регулярний прийом ліків,
регулярні перевірки у лікаря, регулярна фізіотерапія, регулярна
здача аналізів, і т.д. Ці різноманітні складові працюють разом,
створюючи взаємнодоповнюючу програму по боротьбі з хворобою,
зміцнюють тіло вашої дитини і підтримують його/її здоровим.
Частота і доза препаратів визначається необхідністю підтримки
певного рівня концентрації препарату в організмі. Невиконання
такого протоколу може призвести до неефективно низького рівня
ліків і збільшення шансів загострення хвороби. Для того, щоб цього
не сталося, важливо регулярно приймати як ін’єкції, так і
пероральні препарати.
Найпоширенішою причиною відсутності успіху лікування є
недотримання призначень. Ретельне дотримання медичної
програми лікування, встановленої лікарем і медичною командою,
значно збільшує шанси на ремісію. Дотримання різних компонентів
лікування іноді може бути зовсім нелегким завданням для батьків
та опікунів. Тим не менше, вони зобов’язані впевнитися, що дитина
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отримує найкращий шанс на здорове життя. На жаль, коли дитина
дорослішає, особливо, коли вона переходить у підлітковий вік,
дотримання призначеного лікування стає великою проблемою.
Підлітки відмовляються визнавати себе пацієнтами і уникають тих
компонентів лікування, які вважають незручними. Отже,
загострення хвороби є дуже поширеним у цьому віці. Дотримання
медичного режиму лікування забезпечує найкращі шанси для
ремісії і поліпшення якості життя.
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