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Резюме. В огляді літератури викладені сучасні дані щодо використання ібупрофену при COVID-19. Наведені особливості омікрон-варіанта захворювання, який на відміну від попередніх спалахів має дуже високий
рівень передачі, коротший середній інкубаційний період, збільшення захворюваності серед дітей. Оскільки більшість дітей страждають від легкого та середнього ступеня тяжкості COVID-19, нестероїдні протизапальні
препарати (НПЗП), зокрема ібупрофен, є засобами, що найчастіше використовуються в дитячому віці для
усунення болю та лихоманки. У період першого спалаху COVID-19 було висловлене припущення, що НПЗП,
зокрема ібупрофен, небезпечні при COVID-19, тому що вони можуть підвищувати ризик тяжкого та смертельного перебігу захворювання. Наведені експериментальні та клінічні дані щодо безпечного використання
ібупрофену при COVID-19. На сьогодні не виявлено підвищеного ризику зараження COVID-19 у разі застосування ібупрофену. Крім того, не виявлено підвищеного ризику госпіталізації або тяжкого перебігу COVID-19,
смерті пацієнтів, які приймали ібупрофен. Встановлений нижчий ризик смерті у пацієнтів із COVID-19, які
отримували НПЗП, що узгоджується із зменшенням запалення та «цитокінового шторму» у разі тяжкого
перебігу COVID-19 та захисною роллю НПЗП при цьому. Згідно із протоколом «Надання медичної допомоги для
лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», при легкому та середньому ступені тяжкості захворювання
у дітей показано симптоматичне лікування лихоманки та болю із застосуванням ібупрофену. Таким чином,
відповідно до рекомендацій ВООЗ та наявних клінічних даних, ібупрофен можна безпечно використовувати у
дітей з COVID-19 для досягнення знеболювального та жарознижуючого ефекту.
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Коронавірусна хвороба 2019 року (COVID-19) — це
високоінфекційне зоонозне захворювання, що викликане коронавірусом тяжкого гострого респіраторного
синдрому 2 (SARS-CoV-2). Всесвітньою організацією
охорони здоров’я (ВООЗ) 11 березня 2020 року оголошена глобальна пандемія SARS-CoV-2. До сьогодні
тривають численні хвилі спалахів цієї вірусної хвороби, які пов’язані з адаптивними мутаціями у вірусному
геномі.
П’ятий варіант SARS-CoV-2, позначений ВООЗ
як омікрон-варіант, зафіксований з грудня 2021 року,
є більш заразним, ніж попередні варіанти. Омікронштам має дуже високий ступінь передачі [1–4]. Середній інкубаційний період омікрон-варіанта COVID-19

коротший і становить близько 2–3 днів порівняно з 5
днями у вихідного штаму вірусу [5].
На відміну від попередніх спалахів SARS-CoV-2
п’ятий варіант інфекції призвів до збільшення захворюваності серед дітей. За даними США, із 14 054 пацієнтів, які звернулися за невідкладною медичною допомогою, 27,7 % були дітьми [6]. У даному дослідженні
порівняли 3-денні ризики звернення до відділення
невідкладної допомоги та інтенсивної терапії, госпіталізації, а також госпіталізації у відділення інтенсивної
терапії (ВІТ), проведення штучної вентиляції легень у
пацієнтів, які були вперше інфіковані омікрон-варіантом, з ризиками у пацієнтів з дельта-варіантом вірусу. Отримані такі результати: частота відвідування
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відділень невідкладної допомоги становила 4,55 проти
15,22 % (OR = 0,30; CI: 0,28–0,33), госпіталізації – 1,75
проти 3,95 % (OR = 0,44; CI: 0,38–0,52), госпіталізації
у ВІТ — 0,26 проти 0,78 % (OR = 0,33; CI: 0,23–0,48),
проведення штучної вентиляції легень — 0,07 проти
0,43 % (OR = 0,16; CI: 0,08–0,32). У дітей віком до п’яти
років з омікрон-варіантом частота звернень у відділення невідкладної допомоги та госпіталізації до ВІТ була
3,89 та 0,96 % відповідно (OR = 0,3; CI: 0,28–0,33), що
значно нижче, ніж у дітей з дельта-варіантом коронавірусу, — 21,01 та 2,65 % (OR = 0,36; CI: 0,19–0,68). Аналогічні тенденції спостерігалися у вікових групах 5–11
та 12–17 років.
Інші дослідження, які проведені в Південній Африці, Індії, Англії, Шотландії, Данії та Канаді, також
показали значно нижчий ризик госпіталізації, легший
ступінь тяжкості, менш тяжкі результати у дітей з омікрон-варіантом, ніж за попередніх варіантів SARSCoV-2 [7].
Симптоми при омікрон-варіанті коронавірусу переважно виявляються у верхніх дихальних шляхах і
включають нежить, біль у горлі, головний біль, стомлюваність від легкої до тяжкої, чхання, нічну пітливість, а також лихоманку [5]. Оскільки більшість дітей
страждають від легкого та середнього ступеня тяжкості COVID-19, підтримуюча терапія стає в них основою лікування. Нестероїдні протизапальні препарати
(НПЗП), зокрема ібупрофен, є засобами, які найчастіше використовуються в дитячому віці для усунення
болю та лихоманки.
У період першого спалаху COVID-19 було висловлено припущення, що НПЗП, зокрема ібупрофен,
небезпечні при COVID-19, тому що вони можуть підвищувати ризик тяжкого та смертельного перебігу захворювання [8, 9].
Французька влада у квітні 2020 р. застерегла від використання ібупрофену та інших НПЗП у пацієнтів
із симптомами COVID-19 [10, 11]. Дані рекомендації
ґрунтувалися на непідтверджених повідомленнях про
те, що тяжкі випадки COVID-19 були пов’язані із застосуванням ібупрофену [10], а також на теоретичних
даних, таких як активація НПЗП ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (АПФ-2) — мішені SARS-CoV-2
[9, 12].
M. Sodhi та M. Etminan [13] відзначають той факт,
що важливим аспектом в оцінці використання ібупрофену для лікування гострих респіраторних інфекцій є
спотворюючий ефект тяжкості захворювання, також
відомий як упередженість дослідників, — сильніші
протизапальні препарати, як правило, призначаються
при більш тяжких симптомах, а застосування препарату в цих випадках може бути помилково ідентифіковане як причина тяжкості інфекції. Таким чином, найгірший прогноз при лікуванні ібупрофеном гострих
респіраторних інфекцій може не відображати причинно-наслідковий зв’язок у всіх дослідженнях, що вивчають цю можливість.
У попередні роки опубліковано декілька інших досліджень, що показують небажані явища при використанні НПЗП у пацієнтів, зокрема дітей із позалікарняVol. 17, No 1, 2022

ними гострими респіраторними інфекціями [14–16].
Однак передбачуване погіршення перебігу бактеріальних інфекцій при прийомі ібупрофену або інших НПЗП
не має відношення до тяжкої форми COVID-19, що не
пов’язана з бактеріальною суперінфекцією, а визначається гострим «цитокіновим штормом» та запаленням.
У цій ситуації саме НПЗП можуть зменшити ризик або
запобігти розвитку тяжкого перебігу COVID-19 [17–19].
У березні 2020 р. експерти ВООЗ провели систематичний огляд досліджень, у яких НПЗП використовувалися для лікування гострих респіраторних інфекцій,
і дійшли висновку, що в даний час немає чітких доказів тяжких небажаних явищ при використанні НПЗП,
у тому числі ібупрофену, у пацієнтів з COVID-19 [20].
У світлі отриманих даних ВООЗ відкликала попереднє
попередження проти використання ібупрофену для лікування симптомів COVID-19 [21].
В огляді літератури, проведеному National Institute
for Health and Care Excellence, також зазначено, що немає жодних доказів, які дозволяють припустити зв’язок
використання НПЗП з підвищеним ризиком розвитку
COVID-19 або підвищеним ризиком більш тяжкого захворювання [22, 23].
Ґрунтуючись на отриманих найкращих доказах,
Європейське агентство лікарських засобів (European
Medicines Agency), Управління з санітарного нагляду
за якістю харчових продуктів та медикаментів США
(Food and Drug Administration) опублікували заяви,
згідно з якими пацієнти можуть приймати ібупрофен
або інший НПЗП при симптомах COVID-19, таких як
лихоманка та головний біль, оскільки немає жодних
доказів того, що у разі COVID-19 є гірші результати при
використанні цих препаратів [24, 25].
Причинами рекомендацій проти використання ібупрофену для полегшення болю (особливо головного)
та лихоманки під час інфекції SARS-CoV-2 були думки
про те, що ібупрофен може збільшити ризик зараження
інфекцією SARS-CoV-2 через активацію AПФ-2 [26],
а також про ризик більшої тяжкості захворювання,
включаючи підвищений ризик смерті [11, 27]. Тим часом значення експресії АПФ-2 у виникненні або тяжкості COVID-19 на сьогодні заперечується [28, 29]. Слід
зазначити, що вплив ібупрофену на експресію АПФ-2
був відзначений під час одного експерименту на щурах
з діабетом [26]. В іншому експериментальному дослідженні на клітинних лініях людини та тканинах мишей
було доведено, що ібупрофен не впливає на експресію
АПФ-2, а також проникнення або реплікацію SARSCoV-2 [30].
Теоретичні ризики НПЗП, зокрема ібупрофену,
при інфекції SARS-CoV-2 не підтверджені даними
клінічних спостережень. На сьогодні не виявлено підвищеного ризику зараження SARS-CoV-2 у загальній
популяції або в конкретних групах населення, які застосовували НПЗП або ібупрофен. Крім того, не виявлено підвищеного ризику госпіталізації або тяжкого перебігу COVID-19, смерті пацієнтів, які приймали
ібупрофен або інший НПЗП [31–37].
Між тим встановлений нижчий ризик смерті у пацієнтів із COVID-19, які отримували НПЗП, що узго-
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джується із зменшенням запалення та «цитокінового
шторму» при тяжкому перебігу COVID-19 та захисною
роллю НПЗП при цьому [38].
У мишачій моделі інфекції SARS-CoV-2 показано,
що лікування НПЗП знижує вироблення прозапальних цитокінів і порушує гуморальну імунну відповідь
на SARS-CoV-2, про що свідчить зниження титрів
нейтралізуючих антитіл [30]. M. Kelleni [39] навів клінічний доказ того, що ібупрофен порівняно з іншими
НПЗП покращував імунологічну відповідь, а також час
одужання пацієнтів із COVID-19. Багато авторів також
вважають, що НПЗП можуть послаблювати гіперактивну цитокінову відповідь, яка вважається ознакою
тяжкого перебігу COVID-19 [18, 19, 40, 41].
Оскільки біль у горлі, головний біль, міалгія є найбільш частими больовими симптомами при захворюванні на COVID-19, адекватне лікування болю необхідне для оптимізації одужання [42]. Незважаючи на
зростаючі знання про пандемію COVID-19, у літературі мало уваги приділяється ефективному знеболюванню у педіатричних пацієнтів, які страждають від вірусу SARS-CoV-2. Між тим недостатнє лікування болю
є важливим фактором збільшення захворюваності та
поганого прогнозу, страху та занепокоєння дитини,
стресу в сім’ї [43]. З метою знеболювання у переважної
більшості дітей із COVID-19 можна використовувати
ібупрофен або ацетамінофен [44, 45]. Ібупрофен є препаратом першого вибору для зменшення легкого та помірного болю, тому що забезпечує краще знеболювання з меншою частотою побічних ефектів [46–48].
P. Mishra із співавт. [43] провели систематичний
огляд 40 статей, присвячених управлінню болем у педіатричних пацієнтів, які страждають на COVID-19. Автори показали ефективність та безпеку використання
ібупрофену у дітей із COVID-19 при таких симптомах,
як біль у горлі, головний біль, міалгії.
Що стосується лікування такого симптому
COVID-19, як лихоманка, то на сьогодні ібупрофен
та парацетамол, згідно з останніми міжнародними
настановами, є рекомендованими жарознижуючими
засобами для використання в педіатрії [49, 50]. За даними огляду літератури, опублікованого в 2021 році,
зроблено висновок, що немає ніяких підстав для того,
щоб парацетамол був єдиним жарознижуючим засобом або навіть жарознижуючим засобом першого вибору, оскільки жоден систематичний огляд або рандомізоване контрольоване дослідження, які порівнюють
його з ібупрофеном, не показали кращого ефекту або
профілю безпеки [51]. Автори 15 із 30 рандомізованих
контрольованих досліджень, які порівнювали парацетамол та ібупрофен, дійшли висновку, що ібупрофен
перевершує за ефективністю парацетамол, у той час
як інші дослідження не виявили суттєвої різниці ні в
ефективності, ні в профілях безпеки препаратів [52].
Згідно із протоколом «Надання медичної допомоги
для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»,
при легкому та середньому ступені тяжкості захворювання у дітей показано симптоматичне лікування лихоманки та болю із застосуванням ібупрофену або парацетамолу [53].
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Таким чином, на сьогодні немає переконливих доказів причинно-наслідкового зв’язку між використанням ібупрофену та тяжким перебігом COVID-19. Відповідно до рекомендацій ВООЗ та наявних клінічних
даних, ібупрофен можна безпечно використовувати
у дітей з COVID-19 для досягнення знеболювального
та жарознижуючого ефекту. Тим не менше необхідні
подальші дослідження, щоб краще визначити вплив
НПЗП на перебіг COVID-19.
Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність
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Safe use of ibuprofen in COVID-19 in children
Absrtact. The literature review presents current data on the use
of ibuprofen in COVID-19. Features of оmicron-variant of the
disease are presented, which, unlike previous outbreaks, has a very
high level of transmission, shorter average incubation period, increased incidence among children. Because most children have
mild to moderate COVID-19, nonsteroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs), including ibuprofen, are the most commonly
used drugs in childhood to relieve pain and fever. During the first
outbreak of COVID-19, NSAID and ibuprofen have been suggested to be dangerous for use in COVID-19 because they may
increase the risk of severe and fatal COVID-19 disease. Experimental and clinical data on the safe use of ibuprofen in COVID-19
are presented. To date, there is no increased risk of COVID-19
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infection with ibuprofen. In addition, there was no increased risk
of hospitalization or severe COVID-19, death of patients taking
ibuprofen. A lower risk of death has been found in patients with
COVID-19 who received NSAIDs, consistent with a reduction
in inflammation and a cytokine storm in severe COVID-19 and
a protective role for NSAIDs. According to the Protocol ”Provision of medical care for the treatment of coronary heart disease
(COVID-19)“ in mild to moderate disease in children, symptomatic treatment of fever and pain with ibuprofen is indicated.
Thus, according to WHO guidelines and available clinical data,
ibuprofen can be safely used for analgesic and antipyretic effects in
children with COVID-19.
Keywords: COVID-19; children; ibuprofen; review
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