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При цьому суспільство мало знає 
про цю проблему, а за витратами 
на  наукові дослідження ХОЗЛ знахо-
диться на 13-му місці. Серед усіх хво-
рих на ХОЗЛ тільки у половини вста-
новлено діагноз.

Це захворювання має величез-
ний негативний економічний вплив: 
за даними 2011 року 1/5 частина при-
чин втрати працездатності припадає 
на хронічне обструктивне захворюван-
ня легень, середній вік виходу на пен-
сію при цьому захворюванні – 54 роки 
(зменшений на 11 років). Збитки ста-
новлять 316 000 доларів США на  лю-
дину. ХОЗЛ є причиною медичних, 
соціальних та економічних збитків 
для всього світового суспільства, які, 
можливо, ще більше виражені в укра-
їнських реаліях.

Хронічне обструктивне захворю-
вання легень – поширене захворю-
вання, якому можна запобігти і яке 
піддається лікуванню. Воно харак-
теризується стійким, зазвичай про-
гресуючим обмеженням прохіднос-

ті дихальних шляхів та  асоціюється 
з  підвищеною хронічною запальною 
відповіддю дихальних шляхів та ле-
гень на  дію шкідливих часток і га-
зів. Тяжкість перебігу захворювання 
в  окремих пацієнтів обумовлена його 
рецидивом та наявністю супутніх за-
хворювань. Основною причиною роз-
витку захворювання є тютюнокурін-
ня. Інші фактори, зокрема професійні 
чинники ризику, також можуть спри-
яти розвитку ХОЗЛ. Часто виникають 
загострення, коли симп томи швидко 
і  тривало погіршуються, що виходить 
за межі повсякденної варіабельності 
(Наказ МОЗ України від  27  червня 
2013  р. №555). Поряд із ураженням 
легень ХОЗЛ призводить до значних 
позалегеневих системних ефектів, су-
путніх захворювань, які обтяжують пе-
ребіг захворювання у окремих хворих. 
Характерними при ХОЗЛ є системні 
порушення, що становлять важливу 
частину хибного кола, їх необхідно 
завжди враховувати у клінічному ве-
денні хворих. До таких порушень нале-
жать кахексія з втратою жирової маси; 
втрата скелетних м’язів та їх слабкість; 
остеопороз; депресія; анемія; підвище-
ний ризик розвитку серцево-судинних 
захворювань та інші.

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – 
патологічний стан, що характеризується формуванням 
хронічної обструкції повітроносних шляхів унаслідок 
хронічного бронхіту або емфіземи легень. Від ХОЗЛ 
страждає від 8 до 22% дорослих у віці 40 років 
і більше.

ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ 
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
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Діагностика ХОЗЛ
Групи спостереження пацієнтів, 

які мають загрозу розвитку ХОЗЛ:
• вік старше 35 років, з наяв-

ністю факторів ризику;
• обтяжливі умови розвитку 

в дитячому віці;
• діти, які часто хворіють на 

хронічний рецидивуючий 
бронхіт та інші інфекційні 
захворювання;

• діти, які народилися у ма-
терів з  ускладненою вагіт-
ністю, пологами, хворих на 
СНІД;

• спадковий дефіцит α1-анти-
трипсину;

• пацієнти, які палять багато 
років (індекс паління 10–20 
пачко/років), пасивні курці;

• особи, умови праці яких 
пов’язані з небезпечними 
чинниками виробництва 
та побутовими шкідливими 
викидами;

• низький соціально-еконо-
мічний стан (обмеження 
харчування, перенаселеність, 
часте переохолодження);

• ознаки гіперреактивності 
бронхів (супутня бронхі-
альна астма);

• незавершений розвиток 
легень у  новонароджених, 
вроджені вади легень.

Фактори ризику 
розвитку ХОЗЛ

Зовнішні фактори ризику:
• тривале куріння;
• пасивне куріння;
• промислові та побутові 

шкідливі викиди (повітряні 
полютанти, гази та продук-
ти згорання біоорганічного 
палива);

• часті інфекції в дитячому 
віці;

• низький соціально-еконо-
мічний стан.

Внутрішні фактори ризику:
• генетично зумовлений 

спадковий дефіцит α1-анти-
трипсину;

• гіперреактивність бронхів 
(супутня бронхіальна астма);

• незавершений розвиток ле-
гень (ускладнення під час 
вагітності, пологів, обтяж-
ливі обставини розвитку 
в дитячому віці).

Клінічні симптоми

Хронічний кашель зазвичай є 
першим симптомом у розвитку 
ХОЗЛ, що упереджує задишку; 
спочатку кашель може виникати 
інколи, з часом  – турбує щоден-
но, частіше вдень, рідше – вночі; 
може бути непродуктивним, без 
виділення харкотиння; у деяких 
випадках кашлю може й не бути.

Виділення харкотиння – за-
звичай у невеликій кількості, сли-
зове, після кашлю.

Задишка прогресуюча (по-
силюється поступово впродовж 
років); персистуюча (турбує хво-
рого щоденно); виникає чи погір-
шується при фізичному наванта-
женні, що спричиняє його погану 
переносимість; згодом виникає 
в спокої і значно обмежує життє-
діяльність; посилюється під час 
респіраторних інфекцій; може ви-
значатися хворим як необхідність 
додаткового зусилля при диханні, 
дихальний дискомфорт, стиснен-
ня грудної клітки, часте дихання.

Для оцінки симптомів у па-
цієнтів з ХОЗЛ існує декілька 
валідизованих опитувальників. 
GOLD (Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Diseases (updated 
2015)) пропонує застосовувати 
Модифіковану шкалу для оцінки 
тяжкості задишки МДР та Тест 
оцінки ХОЗЛ (ТОХ). Добре відо-
ма Модифікована шкала для оцін-
ки тяжкості задишки МДР відо-
бражає один симптом – задишку 
(табл. 2.1), Тест оцінки ХОЗЛ ши-
рше вивчає вплив захворювання 
на повсякденну активність пацієн-
та та його самопочуття (табл. 2.2).

Модифікована шкала задишки 
добре корелює з іншими інстру-
ментами для вимірювання стату-
су здоров’я та передбачає ризик 
смерті.

Тест оцінки ХОЗЛ (ТОХ) містить 
8 пунктів, які вимірюють погіршен-
ня статусу здоров’я при ХОЗЛ. За-
гальна сума балів може становити 
від 0 до 40; тісно корелює із стату-
сом здоров’я, який вимірюється 
згідно з опитувальником госпіталю 
св. Георгія як надійний та чутливий.

При тяжкому ХОЗЛ можливі 
втрата ваги, анорексія; остеопо-
роз; депресивні стани та/або за-
непокоєння, тривога (системні 
наслідки захворювання).

Фізикальні методи обстежен-
ня при діагностиці ХОЗЛ низь-
кочутливі та малоінформативні. 
Наявність хрипів не є критерієм 
тяжкості захворювання, часто 
вони відсутні при стабільному, 
проте тяжкому ХОЗЛ. У частини 
пацієнтів при тривалому перебігу 
захворювання мають місце ем-
фізематозна деформація грудної 

Таблиця 2.1. Модифікована шкала Медичної дослідницької ради

Оцінка задишки 
в балах Опис

0 Задишка виникає лише при дуже інтенсивному навантаженні
1 Задишка при швидкому підйомі на поверх або при ходьбі вгору

2
Задишка примушує мене ходити повільніше, ніж люди мого віку, 
або з’являється необхідність зупинки при ходьбі в своєму темпі 

по рівній місцевості

3 Задишка примушує робити зупинки при ходьбі на відстань близь-
ко 100 м або через декілька хвилин ходьби по рівній місцевості

4 Задишка робить неможливим вихід за межі будинку або з’являєть-
ся при одяганні і роздяганні
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клітки, обмеження її рухливості при 
диханні, участь в акті дихання допо-
міжних м’зів, послаблення дихальних 
звуків (послаблене дихання) і подов-
ження фази видиху, тимпаніт при пер-
кусії. При загостренні захворювання 
можуть з’явитися такі симптоми, як 
тахіпное, тахікардія, участь в акті ди-
хання допоміжних м’язів, ціаноз тощо.

Найхарактернішими фізикаль-
ними ознаками у хворого на ХОЗЛ 
з тяжким перебігом є центральний ці-
аноз, синюшність слизової оболонки; 
велика діжкоподібна грудна клітка, 
сплощення куполів діафрагми, участь 
у  диханні допоміжних м’язів, втягу-
вання нижніх ребер при вдиху, змен-
шення серцевої тупості при перкусії, 
розширення ксіфостернального кута; 

збільшення частоти дихання (>20/хв),  
зменшення глибини дихання; подов-
жений видих; пацієнти видихають 
крізь зімкнуті губи (щоб уповільнити 
видих і покращити спорожнювання 
легень, а також створити позитивний 
тиск в кінці видиху, що допомагає 
зберегти прохідність ділянок легень, 
але в той же час ще більше розтягує 
вже відкриті ділянки); при аускульта-
ції  – послаблення дихальних шумів, 
свистячі хрипи при спокійному ди-
ханні, потріскування на вдиху. Сер-
цеві шуми найкраще вислуховуються 
в  ділянці мечоподібного відростка. 
При розвитку ускладнень ХОЗЛ (фор-
мування cor pulmonale з проявами 
правошлуночкової недостатності) мо-
жуть мати місце вибухання югуляр-
них вен (венозний пульс) і периферій-
ні набряки.

Наявність і тяжкість бронхіальної 
обструкції неможливо визначити клі-
нічними методами обстеження. Єди-
ним об’єктивним методом визначення 
обструкції та її ступеня є спірометрія. 
Однак ряд клінічних обстежень мо-
жуть бути корисними:

• загальний аналіз крові (рівень 
гемоглобіну, еритроцитів, ко-
льоровий показник, швидкість 
осідання еритроцитів, кількість 
лейкоцитів, лейкоцитарна фор-
мула);

• низку обстежень необхідно про-
вести для підтвердження діа-
гнозу і виключення інших за-
хворювань, що мають клінічну 
картину, схожу з ХОЗЛ;

• обчислення ІМТ (вимірювання 
зросту, маси тіла із подальшим 
обчисленням ІМТ);

• ЕКГ, ехокардіоскопія серця;
• пульсоксиметрія;
• визначення фактора переносу 

монооксиду вуглецю – TLCO;
• КТ органів грудної порожнини;
• визначення рівня α1-антитрип-

сину;
• пульсоксиметрію необхідно ви-

користовувати у  закладах охо-
рони здоров’я, які надають пер-
винну медичну допомогу, для 
допоміжного контролю за ста-
ном пацієнта.

Таблиця 2.2. Тест оцінки ХОЗЛ (ТОХ)

Як проходить ваше хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)? Про-
йдіть тест оцінки ХОЗЛ (COPD Assessment Test (CAT))

Ця анкета допоможе вам та вашому лікарю визначити вплив ХОЗЛ на ваше бла-
гополуччя й щоденне життя. Ваші відповіді та загальна кількість балів можуть 
бути використані вами або вашим лікарем для того, щоб удосконалити терапію 

ХОЗЛ та забезпечити найбільшу користь від лікування.
Приклад

   Я дуже щасливий(-а)           0      1       2       3      4       5            Мені дуже сумно
БАЛИ

Я взагалі не кашляю 0 1 2 3 4 5 Я кашляю постійно
У мене в грудях зовсім 

немає харкотиння 
(слизу)

0 1 2 3 4 5
Мої груди повністю 

заповнені харкотинням 
(слизом)

Мені зовсім не тисне 
в грудях 0 1 2 3 4 5 Мені дуже сильно тисне 

в грудях
Коли я йду під гору або 
підіймаюся сходами на 
один марш, я не відчу-

ваю задишки

0 1 2 3 4 5

Коли я йду під гору або 
підіймаюся сходами на 
один марш, я відчуваю 
дуже сильну задишку

Я займаюся будь-якими 
домашніми справами 

без обмежень
0 1 2 3 4 5

Я займаюся домашніми 
справами з великими 

обмеженнями
Виходячи з дому, я 

почуваюся впевнено, 
незважаючи на захворю-

вання легень

0 1 2 3 4 5

Виходячи з дому, я 
почуваюся невпевнено 

через захворювання 
легень

Я міцно сплю 0 1 2 3 4 5 Я погано сплю через 
захворювання легень

У мене багато енергії 0 1 2 3 4 5 У мене зовсім немає 
енергії

Загальний результат Тесту оцінки ХОЗЛ визначається як сума балів відповідей 
на кожне з восьми запитань.
Оцінка задишки ≥2 та загальна сума балів Тесту з оцінки ХОЗЛ≥10 свідчать про 
вираженість симптомів ХОЗЛ.
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Рентгенологічні ознаки

При рентгенологічному до-
слідженні визначаються легені 
великого об’єму, низьке стоян-
ня діафрагми, вузька тінь серця, 
збільшений ретростернальний 
повітряний простір, іноді – емфі-
зематозні були.

Звичайна рентгенографія не 
дає можливості оцінити наявність 
емфіземи. Можуть бути ознаки 
підвищеної повітряності через 
легеневу гіперінфляцію, але це не 
одне і те ж саме. Емфізема  – де-
струкція тканини, її можна оціни-
ти тільки за допомогою КТ. Часто 
зустрічаються неграмотні описи 
знімків, що переходить у діагнози.

Дослідження ФЗД

Спірометрія є обов’язковою 
при встановленні діагнозу ХОЗЛ, 
вона необхідна і для оцінки сту-
пеня тяжкості захворювання, 
ступеня бронхіальної обструкції, 
і для періодичного моніторингу 
з метою оцінки прогресування за-
хворювання.

Пікова об’ємна швидкість 
(ПОШ) не є чутливим тестом ви-
значення функції дихальних шля-
хів у пацієнта з ХОЗЛ, оскільки 
вона має широкий діапазон нор-
мальних значень. Для пацієнтів 
з ХОЗЛ легкого та помірного сту-
пенів тяжкості характерне не-
значне зменшення як ОФВ1, так 
і меншою мірою – форсованої 
життєвої ємності легень (ФЖЄЛ). 
Значення після прийому бронхо-
літика ОФВ1 <80% на фоні спів-
відношення ОФВ1/ФЖЄЛ <70% 
підтверджує наявність обмежень 
дихальних шляхів, що є не пов-
ністю зворотними. Якщо немає 
можливості провести спіроме-
тричне дослідження, звертають 
увагу на наявність подовження 
форсованого видиху більше 6  се-
кунд, що є грубим, але корис-
ним визначенням  – предикто-
ром зменшення співвідношення  
ОФВ1/ФЖЄЛ <50%.

При прогресуванні захворю-

вання збільшується бронхіальна 
обструкція, зростає загальний 
бронхіальний опір, починається 
та зростає експіраторне здуття 
легень, розвиваються повітряні 
пастки в  легенях, що виникають 
внаслідок втрати еластичної від-
дачі легень та  колапсу дихаль-
них шляхів, перерозподіляєть-
ся структура загальної ємності 
легень (ЗЄЛ). Для комплексної 
оцінки цих показників необхідно 
проводити більш повне та інфор-
мативне дослідження – загальну 
бодіплетизмографію. У складних 
діагностичних випадках та для 
вирішення питання щодо опера-
тивних втручань проводять ви-
мірювання дифузійної здатності 
легень, за допомогою якого вияв-
ляють порушення газообміну.

Для моніторингу прогресу-
вання ХОЗЛ проводять щорічну 
спіромет рію. Так, якщо у здоро-
вих людей щорічне зниження 
ОФВ1 становить < 30 мл, то у хво-
рих на ХОЗЛ – 30–60 мл і більше.

Вимірювання газів артеріаль-
ної крові проводять у пацієнтів 
при ОФВ1 <40% належного або за 
наявності клінічних проявів леге-
невої недостатності, недостатності 
правих відділів серця.

Клінічний та функціональний 
моніторинг

Частота звернень до лікаря за-
лежить від тяжкості ХОЗЛ і зро-
стає зі  збільшенням тяжкості за-
хворювання. Візити можуть бути 
планові і позапланові (наприклад, 
при погіршенні стану, виникненні 
небажаних проявів терапії, заго-
стреннях тощо). Під час кожного 
візиту оцінюють вплив шкідливих 
факторів, статус куріння; прогре-

сування захворювання та розвиток 
ускладнень; оцінюють ефектив-
ність призначеного раніше ліку-
вання, при потребі – переглядають 
дози медикаментів, відслідковують 
небажані прояви терапії; анамнез 
загострень (оцінюють частоту, 
тяжкість, за можливості – визнача-
ють причинний фактор); супутня 
патологія; перевіряють комплаєнт-
ність хворого, техніку використан-
ня інгаляторів. Періодично прово-
дять спірометричне дослідження 
(зазвичай один раз на рік або при 
суттєвому погіршенні симптомів 
чи виникненні ускладнень).

Класифікація тяжкості  
обме жен ня дихальних 

шляхів при ХОЗЛ

Спірометрія є обов’язковим 
методом дослідження для верифі-
кації діагнозу ХОЗЛ та визначення 
ступеня тяжкості обмеження ди-
хальних шляхів, разом з іншими 
дослідженнями вона може допо-
могти у визначенні прогнозу і ви-
борі терапевтичної тактики.

Згідно зі спірометричною кла-
сифікацією виділяють 4 ступені 
тяжкості обмеження прохідності 
дихальних шляхів.

Рекомендується як критерій 
наявності бронхообструкції при 
ХОЗЛ застосовувати зменшення 
співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ піс-
ля прийому бронхолітика <70%, 
а тяжкість бронхообструкції оці-
нювати, виходячи зі зменшення 
ОФВ1 (табл. 2.3).

Класифікація ХОЗЛ

Для оцінки шкідливого впли-

Таблиця 2.3. Класифікація тяжкості обмеження дихальних шляхів при ХОЗЛ  
(заснована на ОФВ1 після прийому бронхолітика)

Ступінь ОФВ1 після прийому бронхолітика (% від належного)
1 Легкий ≥ 80 
2 Помірний 50 ≤ ОФВ1 < 80 
3 Тяжкий 30 ≤ ОФВ1 < 50
4 Дуже тяжкий ОФВ1 < 30
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ву ХОЗЛ на окремого пацієнта, що 
проявляється у розвитку загострень 
в майбутньому, госпіталізації, смер-
ті внаслідок ХОЗЛ, проводять комп-
лексне оцінювання із  урахуванням 
симптомів, частоти загострень за рік – 
клінічні групи «А», «В», «С», «D», кла-
сифікації по спірометрії та/або з  ура-
хуванням ризику загострень. Для 
оцінки симптомів пропонується вико-
ристовувати шкалу задишки МДР або 
Тест контролю за ХОЗЛ. Рівень задиш-
ки за шкалою МДР ≥2 або результат 
Тесту контролю за ХОЗЛ ≥10 вказують 
на високий рівень симптомів (перева-

га надається Тесту контролю за ХОЗЛ, 
оскільки він повніше відображає 
вплив симптомів захворювання, шка-
ла задишки оцінює лише один симп-
том – задишку. Можна застосовувати 
один із тестів, не обов’язково обидва).

Загострення ХОЗЛ сприяють стрім-
кому прогресуванню захворювання, 
значно погіршують прогноз та якість 
життя пацієнтів, спричиняють смерть. 
Пропонується два методи оцінки ри-
зику загострень в майбутньому. Один 
грунтується на спірометричній кла-
сифікації ступеня тяжкості бронхооб-
струкції: 3-й та 4-й ступені – тяжкий 
та  дуже тяжкий ступені бронхооб-
струкції (ОФВ1<50% від належних) вка-
зують на високий ризик. Інший підхід 
заснований на анамнезі загострень 
протягом останнього року: 2 та більше 
загострень вказують на високий ризик.

Пропонується наступна схема 
зв’язків між симптомами, спіромет-
ричною класифікацією та ризиками 
загострень у майбутньому. При оцінці 
ризиків рекомендується обирати най-
більший ризик, виходячи зі  ступеня 
бронхообструкції або анамнезу заго-
стрень (табл. 2.4).

Диференційний діагноз

Жодна з ознак, описаних вище, не є 
специфічною для ХОЗЛ, оскільки деякі 
інші види патології можуть проявля-
тися подібними симптомами і даними 
спірометрії. Симптоми, що імітують 
ХОЗЛ, можуть також спів існувати 
у пацієнтів з ХОЗЛ.

Пацієнти похилого віку зазвичай ма-
ють особливо багато супутніх патологій.

У багатьох пацієнтів з бронхіаль-
ною астмою при використанні існую-
чих технологій рентгенологічного до-
слідження та функціональних методів 
дослідження неможлива чітка дифе-
ренціація від ХОЗЛ, вірогідно, брон-
хіальна астма і ХОЗЛ у цих хворих 
співіснують. Інші захворювання від-
різнити від ХОЗЛ легше (табл. 2.5, 2.6).

Лікування хворих на ХОЗЛ

Ефективне лікування стабільної 
ХОЗЛ повинно ґрунтуватись на інди-

Таблиця 2.5. Захворювання, що мають симптоми, схожі з ХОЗЛ

Часто Рідше
Бронхіальна астма Фіброзуючий бронхіоліт
Бронхоектатична хвороба Бронхолегенева дисплазія
Серцева недостатність Туберкульоз

Карцинома бронха

Таблиця 2.4. Зв’язок між симптомами, спірометричною класифікацією 
 та ризиками загострень в майбутньому

GOLD  
класифікація

4

C D

≥ 2

Анамнез  
загострень за 

попередній рік

3

≥ 1 заго-
стрен-
ня, що 

призве-
ло до 

госпіталі-
зації

2
A B

1
1 0

мМКД < 2 мМКД ≥ 2
ТОХ < 10 ТОХ ≥ 10

Симптоми

Примітки: 
1.  Пацієнти групи А – низький ризик, мало симптомів.

Як правило, GOLD 1 або GOLD 2 та/або ≤ 1 загострень за рік та мМКД < 2 
або ТОХ <10;

2.  Пацієнти групи B – низький ризик, багато симптомів.
Як правило, GOLD 1 або GOLD 2 та/або ≤ 1 загострень за рік та мМКД ≥ 2 
або ТОХ ≥10;

3.  Пацієнти групи С – високий ризик, мало симптомів.
Як правило, GOLD 3 або GOLD 4 та/або ≥ 2 загострень за рік та мМКД < 2 
або ТОХ <10;

4.  Пацієнти групи D – високий ризик, багато симптомів.
Як правило, GOLD 3 або GOLD 4 та/або ≥ 2 загострень за рік та мМКД ≥ 2 
або ТОХ ≥10.

При оцінці ризику загострень у майбутньому при розходженні ризиків згідно зі 
спірометричною класифікацією та анамнезом загострень рекомендується виби-
рати НАЙБІЛЬШИЙ ризик.
GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (updated 2011)
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відуальній оцінці існуючих симп-
томів і можливих ризиків, а саме 
заходах, які сприяють зменшенню 
симптомів, покращенню перено-
симості фізичного навантаження 
і загального стану організму з од-
ного боку і зменшують ризик про-
гресування захворювання, запобі-
гають загостренням і  зменшують 
смертність – з іншого боку. Ці цілі 
повинні досягатись з  мінімаль-
ними побічними ефектами від 
лікування, особливо враховуючи 
наявність супутніх захворювань 
у таких пацієнтів. 

Основні принципи терапії 
хворих на ХОЗЛ: поступове на-
рощування інтенсивності ліку-
вання залежно від ступеня тяж-
кості перебігу захворювання; 
регулярність, постійність базис-
ної терапії відповідно до ступеня 
тяжкості перебігу захворювання 
та ступеня бронхіальної обструк-
ції; варіабельність індивідуальної 
відповіді на лікування визначає 
необхідність проведення уваж-
ного і  регулярного  моніторингу 
клініко-функціональних ознак 
захворювання.

У лікуванні ХОЗЛ перевагу 
надають інгаляційному шляху 
введення ліків  – бронхолітиків, 
інгаляційних кортикостероїдів, 
комбінованих препаратів. Ефек-
тивність цього шляху введення 
значною мірою залежить від воло-
діння пацієнтом технікою інгаля-
ції. При призначенні високих доз 
медикаментів та для покращення 
техніки інгаляції рекомендується 
застосування спейсерів великого 
об’єму. Застосування небулайзе-
рів дає змогу використовувати ви-
сокі дози препаратів та отримати 
терапевтичну відповідь за корот-
кий проміжок часу, а також дозво-
ляє забезпечити одночасну подачу 
кисню у контур (за потреби).

Бронхолітики поліпшують 
бронхіальну прохідність, по-
кращують спорожнення легень, 
зменшуючи гіперінфляцію; покра-
щують фізичну витривалість; зай-
мають головне місце у симптома-

тичній терапії хворих на ХОЗЛ; їх 
призначають як регулярно, у яко-
сті базисної терапії, так і для знят-
тя окремих гострих симптомів; 
перевагу надають інгаляційним 
формам бронхолітиків.

Інгаляційні β2-агоністи ко-
роткої дії (сальбутамолу сульфат, 
фенотеролу гідробромід) забез-
печують порівняно швидкий по-
чаток бронхолітичного ефекту, 
який є дозозалежним і триває 
впродовж 4–6 годин.

Пролонгованої дії інгаляцій-
ні β2-агоністи (сальметерол, фор-
мотеролу фумарат) спричиняють 
сильніший і  більш сталий ефект 
впродовж 12 годин і більше, мають 
деяку протизапальну дію.

Інгаляційний холінолітик 
короткої дії (іпратропію бромід) 
характеризується дозозалежним 
ефектом з  повільнішим почат-
ком і більшою тривалістю дії, ніж 
β2-агоністи короткої дії.

Довготривалої дії холінолі-
тик (тіо тропію бромід) діє впро-
довж 24  годин і більше, спричи-
няє сталий, значно сильніший 
бронхолітичний ефект, ніж іпра-
тропію бромід, має деяку проти-
запальну дію.

Довготривале застосування 
бронхолітиків пролонгованої дії 
(β2-агоніста або холінолітика) або 
їх поєднане призначення, залеж-
но від тяжкості ХОЗЛ, позитив-
но впливає на функцію дихання 

Таблиця 2.6. Диференційна діагностика ХОЗЛ

Діагноз Характерні ознаки

ХОЗЛ
Початок у середньому віці 

Симптоми повільно прогресують 
Анамнез куріння 

Бронхіальна 
астма

Початок у ранньому віці, часто в дитинстві 
Симптоми варіюють день від дня 

Симптоми погіршуються вночі/рано вранці 
Часті алергія, риніт та/або екзема 

Сімейний анамнез астми

Серцева  
недостатність

На рентгенограмі – розширене серце, набряк легень 
ФЗД (функція зовнішнього дихання) – рестрикція об’ємів, немає 

обмеження повітроносних шляхів

Бронхоектази

Гнійне мокротиння у великій кількості 
Часто асоціюється з бактеріальною інфекцією 

При рентгенологічному обстеженні/КТ – розширення бронхів, 
стоншення стінки бронхів

Туберкульоз

Початок у будь-якому віці 
Наявність інфільтративних змін при рентгенологічному дослідженні 

Мікробіологічне підтвердження 
Висока локальна поширеність туберкульозу при рентгенологічному 

дослідженні

Облітеруючий 
бронхіоліт

Початок у молодому віці. Хворі не палять 
Можуть мати в анамнезі ревматоїдний артрит або гостре вдихання диму 

Часто виникає після трансплантацї легень або кісткового мозку 
На КТ на вдиху – площі зі зниженою щільністю, 

«матове скло»

Дифузний  
панбронхіоліт

Переважно у пацієнтів азійської раси 
Більшість пацієнтів – чоловіки та ті, що не палять 

Майже у всіх хронічний синусит 
При рентгенологічному дослідженні та КТ високої роздільної здат-

ності – маленькі дифузні вузликоподібні помутніння та легенева 
гіперінфляція

Ці ознаки, як правило, характерні для вищезазначених захворювань, але не обов’язкові. 
Наприклад, ХОЗЛ може розвинутись у пацієнта, який ніколи не палив (особливо в 

країнах, що розвиваються, де інші чинники ризику важливіші, ніж паління); бронхі-
альна астма може розвинутись у дорослому або навіть у старшому віці.
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(покращує брон хіальну прохідність, 
зменшує гіперінфляцію легень, опти-
мізує структуру загальної ємності ле-
гень); значно зменшує задишку – на-
йобтяжливіший симптом у хворих 
на ХОЗЛ; підвищує фізичну витрива-
лість; покращує загальний стан здо-
ров’я та якість життя хворих; зменшує 
кількість загострень захворювання та 
число госпіталізацій.

Вищевказане дозволяє зробити ви-
сновок, що регулярне лікування інга-
ляційними бронхолітиками пролонго-
ваної дії ефективніше і зручніше, ніж 
терапія бронхолітиками короткої дії, 
проте воно дещо більш вартісне.

Ксантини мають менш виражену 
бронхолітичну дію, потенційно токсичні.

Водночас, крім можливої додатко-
вої бронходилатації, ксантини чинять 
деякий протизапальний ефект, збіль-
шують силу дихальних м’язів. Ксанти-
ни є бронхолітиками другого вибору, 
для підвищення ефективності лікуван-
ня їх можна додавати до  попередньо 
призначених бронхолітиків першого 
вибору (β2-агоністів і/або холіноліти-
ків) при тяжкому і  дуже тяжкому пе-
ребігу ХОЗЛ.

Глюкокортикостероїди. Роль ГКС 
при ХОЗЛ значно менш виражена, ніж 
при БА. У базисній терапії ХОЗЛ інга-
ляційні ГКС призначають за специфіч-
ними показаннями. Пероральні ГКС 
рекомендують призначати тільки при 
загостреннях ХОЗЛ при вкрай тяжко-
му перебігу захворювання.

Довготривале призначення пер-
оральних ГКС у базисній терапії ХОЗЛ 
не рекомендується, зважаючи на відсут-
ність явної користі, небажані систем-
ні наслідки і  побічну дію такої терапії 
(стероїдна міопатія, м’язова слабкість, 
зниження функціональних можливос-
тей, легенева недостатність тощо).

У пацієнтів з ХОЗЛ з ОФВ1 <60% 
регулярне застосування інгаляційних 
кортикостероїдів позитивно впливає 
на симптоми, легеневу функцію і якість 
життя та зменшує частоту виникнення 
загострень. В той же час застосування 
інгаляційних кортикостероїдів пов’я-
зане з  підвищеним ризиком розвитку 
пневмонії. У деяких пацієнтів відміна 
інгаляційних кортикостероїдів може 

Таблиця 2.7. Початкове фармакологічне лікування ХОЗЛ

Характеристика 
пацієнтів (група) Перший вибір Другий вибір Альтернативний 

вибір*
А 

Низький ри-
зик, симптоми 
менше вираже-

ні (мМКД<2, 
ТОХ<10),  

ступінь бронхо-
обструкції згідно 

з GOLD 1–2

Бронхолітики 
короткої дії  
за потреби: 

або 
β2-агоніст корот-

кої дії  
або 

холінолітик ко-
роткої дії 

Бронхолітики 
пролонгованої 

дії: 
β2-агоніст пролон-

гованої дії 
або 

холінолітик про-
лонгованої дії  

або 
β2-агоніст корот-
кої дії + холінолі-
тик короткої дії 

Теофілін 
Доксофілін

В 
Низький ри-

зик, симптоми 
більше вира-

жені (мМКД≥2, 
ТОХ≥10), ступінь 
бронхообструкції 

згідно  
з GOLD 1–2

Бронхолітики 
пролонгованої дії: 
β2-агоніст пролон-

гованої дії 
або 

холінолітик про-
лонгованої дії 

β2-агоніст пролон-
гованої дії  

та 
холінолітик про-

лонгованої дії 

β2-агоніст корот-
кої дії  
та/або 

холінолітик ко-
роткої дії  

Доксофілін 
Теофілін

С 
Високий ри-

зик, симптоми 
менше вираже-

ні (мМКД<2, 
ТОХ<10) , ступінь 
бронхообструкції 
згідно з GOLD 3–4

ІКС+β2-агоніст 
пролонгованої дії  

або 
холінолітик про-

лонгованої дії 

β2-агоніст пролон-
гованої дії  

та 
холінолітик про-

лонгованої дії

β2-агоніст корот-
кої дії  
та/або 

холінолітик ко-
роткої дії  
Теофілін 

Доксофілін 
Інгібітор фосфо-

діестерази-4
D 

Високий ри-
зик, симптоми 
більше вира-

жені (мМКД≥2, 
ТОХ≥10), ступінь 
бронхообструкції 

згідно  
з GOLD 3–4

ІКС+β2-агоніст 
пролонгованої дії  

або 
холінолітик про-

лонгованої дії

ІКС+β2-агоніст 
пролонгованої дії  

або 
комбінація β2-аго-

ніст пролонго-
ваної дії +ІКС 
+ холінолітик 

пролонгованої дії 
або 

комбінація 
β2-агоніст про-
лонгованої дії 

+ІКС+інгібітор 
фосфодіестера-

зи-4  
або 

β2-агоніст пролон-
гованої дії+холі-

нолітик пролонго-
ваної дії  

або 
холінолітик 

пролонгованої 
дії+інгібітор фос-

фодіестерази-4 

β2-агоніст корот-
кої дії 
та/або 

холінолітик ко-
роткої дії  
теофілін 

карбоцистеїн

Примітка: * – альтернативні препарати можуть бути застосовані окремо, також їх 
можна додавати до препаратів першого та другого вибору.
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провокувати загострення захво-
рювання. Довготривала моноте-
рапія інгаляційними кортикосте-
роідами не рекомендується.

Комбінація інгаляційних 
ГКС і β2-агоністів пролонгованої 
дії є ефективнішою, ніж кожний 
з компонентів окремо.

Алгоритм лікування

Алгоритм лікування хворих на 
ХОЗЛ представлено у таблиці 2.7.

Інше фармакологічне ліку-
вання: вакцинація проти грипу 
може зменшити тяжкість заго-
стрення та смертність хворих 
на ХОЗЛ. Внутрішньовенне вве-
дення еуфіліну не рекомендова-
не сучасними погоджувальни-
ми документами через меншу 
ефективність, порівняно з інга-
ляційними бронходилататора-
ми, і  високу частоту побічних 
ефектів з боку серцево-судинної 
системи.

Антибіотики показані у ви-
падку доведеного інфекційного 
загострення ХОЗЛ.

Муколітичні препарати при-
значають при хронічному кашлі 
і виділенні харкотиння, якщо відмі-
чається зменшення харкотиння під 
їх впливом. Пацієнтам зі стабіль-
ним ХОЗЛ для запобігання заго-
стренню муколітичні препарати ви-
користовувати не рекомендовано.

Протикашльові засоби при-
значати не рекомендовано.

Пацієнт з ХОЗЛ

Оцінка симптомів, показників спірометрії після прийому бронхолітика, анамнезу загострень

Пацієнт з ХОЗЛ повинен мати можливість отримати консультацію фахівців мультидисциплінарної команди  
на будь-якому етапі  діагностики і лікування

Куріння

Задишка  
і обмеження 

фізичної  
активності

Часті  
загострення

Дихальна  
недостатність

Cor 
pulmonale

Ненормаль-
ний ІМТ

Хронічний 
продуктив-
ний кашель

Тривога  
і депресія

• Надавати 
допомогу у 
відмові від ку-
ріння за будь-
якої нагоди 
• Призначити 
комбіновану 
фармакотера-
пію і програму 
підтримки – 
як загальну 
частину 
програми

• Призначити 
інгаляцій-
ну терапію 
відповідно 
до алгоритму 
(див. нижче) 
• Якщо 
симптоматика 
зберігається, 
призначити 
теофіліни 
• Запропонува-
ти пульмональ-
ну реабіліта-
цію пацієнту 
з ХОЗЛ, який 
вважає себе 
функціонально 
неспромож-
ним до праці 
(зазвичай за 
шкалою МДК 
3 і вище) 
• Виявити 
показання для 
хірургічного 
лікування: 
булектомії, 
резекції ча-
стини легені, 
трансплантації 
легень

• Запропону-
вати щорічну 
вакцинацію 
проти грипу 
• Запропону-
вати вакци-
націю проти 
пневмококу 
• Надати реко-
мендації щодо 
самолікування

Оптимізація 
бронходилата-
ційної терапії 
відповідно до 
алгоритму 2.3. 
(див. нижче)

• Оцінити пока-
зання для від-
повідного виду 
оксигенації: 
• ДТК (довго-
термінова тера-
пія киснем); 
• амбулаторна 
оксигенотерапія; 
• короткоімпуль-
сна (періодична) 
оксигенотерапія

Оцінити 
можливості 
застосування 
і наявність 
показань для 
довготрива-
лої надомної 
неінвазивної 
оксигенотерапії

• Оцінити 
необхідність 
оксигеноте-
рапії
• Призначи-
ти діуретики

• Надати 
рекомендації 
з питань зба-
лансованого 
харчування 
і дієтології 
• Надати 
рекомендації 
відповідно 
до КН NICE 32 
«Підтримка 
харчування 
у дорослих» 
• Призначити 
ентерально 
і парентераль-
но лікуваль-
но-харчові 
суміші при 
низькому 
індексі маси 
тіла (ІМТ)

• Розглянути 
можливість 
застосування 
муколітиків 
• Продовжити 
їх застосу-
вання при 
зменшенні 
симптоматики

• Усвідомлення 
суті триво-
ги і депресії 
пацієнтом та 
її великої ролі 
у розвитку 
функціональ-
ної неспро-
можності.
Призначити 
лікування 
за допомогою 
конвертуючої 
фармакоте-
рапії (антиде-
пресанти)

Паліативне лікування
• Опіати мають бути призначені при дихальній недостатності пацієнту, якому медикаментозна терапія не приносить полегшення.
• Використовувати бензодіазепіни, трициклічні антидепресанти і сильнодіючі транквілізатори у випадку наявності показань.
• Залучення мультидисциплінарної команди з паліативного лікування.

Рис. 2.1. Алгоритм лікування стабільного ХОЗЛ
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Реабілітація хворих на ХОЗЛ

Реабілітаційні програми ма-
ють бути довготривалими, вклю-
чати фізичний тренінг, консуль-
тації щодо харчування, навчання 
та підтримку хворих.

Оксигенотерапія. Питання 
щодо необхідності оксигенотера-
пії у хворих на ХОЗЛ вирішується 
з урахуванням ступеня тяжкості 
захворювання, вираженості клі-
нічних симптомів, повноцінності 
та ефективності базисної терапії, 
ступеня легеневої недостатності 
та кисневого балансу крові.

Хірургічне лікування. Булек-
томія у разі наявності емфізема-
тозних бул зумовлює зменшення 
задишки і  покращення ФЗД. Пе-
ред хірургічним втручанням не-
обхідно дослідити ФЗД, газообмін 
та визначити показання до опера-
ції та її безпечність.

Загострення ХОЗЛ

Загострення ХОЗЛ поділяють 
на  інфекційні та неінфекційні. 
Більшість загострень спричиня-
ють інфекційні агенти, збільшен-
ня забрудненості навколишнього 
середовища, а також некорект-
не проведення базисної терапії, 
оксигенотерапії.

Алгоритм ведення загострен-
ня ХОЗЛ в амбулаторних умовах:

• ініціювати або посили-
ти бронхолітичну терапію 
(більші доза та частота при-
йому, поєднання різних 
бронхолітиків (β2-агоністи, 
холінолітики), застосування 
небулайзера або спейсера);

• при інфекційному загострен-
ні – додати антибіотики;

• повторно оцінити стан;
• при зменшенні симптомів 

та ознак загострення – про-
довжити призначене ліку-
вання, після закінчення 
загострення – переглянути 
базисну терапію;

• якщо покращення симп-
томів немає – додати пер-
оральні ГКС (30–40  мг 
преднізолону на 10 днів);

• повторно оцінити стан;
• при покращенні стану після 

закінчення загострення – пе-
реглянути базисну терапію;

• при погіршенні ознак / 
симптомів загострення – 
госпіталізувати хворого.

Показання до госпіталізації 
при загостреннях ХОЗЛ:

• значне збільшення інтен-
сивності симптомів (напри-
клад, раптовий розвиток 
задишки у спокої);

• тяжкий перебіг захворю-
вання поза загостренням;

• наявність нових фізикаль-
них ознак (ціаноз, перифе-
рійні наб ряки);

• низька відповідь на почат-
кову терапію загострення;

• виражені супутні захворю-
вання;

• поява нападів аритмії;
• погіршення стану свідомості;
• непевна діагностика, не-

можливість достовірно ве-
рифікувати діагноз;

• старечий вік;
• незадовільне домашнє 

утримання.
Про інфекційний характер за-

гострення свідчить насамперед 
підвищення ступеня гнійності 
мокроти. Також посилюється за-
дишка й збільшується кількість 
мокроти.

При виборі антибактеріальної 
терапії необхідно орієнтуватися 
на такі критерії, як вік пацієнта, 
частота загострень впродовж ос-
таннього року, наявність супут-
ньої патології та рівень показни-
ка ОФВ1.

У хворих молодше 65 років, 
з  частотою загострення ХОЗЛ 
менше 4 разів на рік, за відсутно-
сті супутніх захворювань і  ОФВ1 
більше 50% від належного зна-

чення основними збудниками 
є H. influenzae, S.  pneumoniae, 
M.  сatarrhalis і атипові мікроор-
ганізми. Як антибіотик вибору 
рекомендують амінопеніцилін 
(амоксицилін), або макролід, або 
респіраторний фторхінолон для 
перорального прийому, який 
призначають при нефективності 
β-лактамів і макролідів або при 
алергії на них.

У пацієнтів віком старше 
65  років, з  частотою загострення 
ХОЗЛ 4 і  більше протягом року, 
з наявністю супутніх захворювань 
і ОФВ1 в межах 30–50 % від належ-
них значень основними збудника-
ми є H. influenzae, представники 
сімейства Enterobacteriaceae, а та-
кож S. pneumoniae. Тому як препа-
рати вибору у них слід застосову-
вати захищений амінопеніцилін, 
або цефалоспорин II  покоління, 
або респіраторний фторхінолон 
для перорального прийому.

При ОФВ1 менше 30% від на-
лежного значення, частих курсах 
антибактеріальної терапії (більше 
4 разів на рік) і  необхідності по-
стійного прийому кортикостерої-
дів причиною загострення ХОЗЛ 
може бути P. aeruginosae. У зв’язку 
з цим рекомендують парентераль-
не застосування фторхінолону 
II  покоління (ципрофлоксацин), 
або респіраторного фторхіно-
лону левофлоксацину у  високій 
дозі, або β-лактаму з антисиньог-
нійною активністю в комбінації 
з аміноглікозидом.

Незважаючи на те, що ХОЗЛ 
є прогресуючим захворюванням, 
правильно підібрана і вчасно 
призначена терапія та реабіліта-
ція можуть значно уповільнити 
прогресування бронхообструк-
ції, зменшити частоту і тяжкість 
загострень, запобігти розвитку 
ускладнень і системних наслідків, 
покращити якість життя хворих.
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МЛ №3 (139) 2017

Надсилати лише оригiнали тестів на адресу: 03151, м. Київ, а/с 90, ТОВ «Медікс груп»

Правила відповідей на тексти:
• позначте правильну відповідь на запитання;
• ви можете вказати один або декілька правильних варіантів відповідей.

Анкета учасника проекту  
«Післядипломне навчання на сторінках журналу «Мистецтво лікування»
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Я, ______________________________ (П.І.Б.), надаю свій дозвіл на обробку моїх, вказаних вище, персональних 
даних відповідно до сформульованої в анкеті (учасника проекту) мети

______________________________ Ваш підпис

Проект «Дистанційне навчання  
на сторінках журналу «Мистецтво лікування»

Випуск 2/2017
Фах: терапія, пульмонологія
Модератор:  кафедра сімейної медицини Національного медичного університету  
імені О.О. Богомольця
Термін відправлення відповідей: протягом одного місяця з дати отримання журналу
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1.  Для 1-го ступеня хронічного обструктивно-
го захворювання легень (ХОЗЛ) характерно:
а)  ОФВ1 ≥80% від належного після прийому 

бронхолітика; 
б)  50% <ОФВ1 <80% від належного; 
в)  30% <ОФВ1 <50% від належного; 
г)  ЖЄЛ<70%;
д)  короткочасні напади ядухи рідше 1 разу 

на тиждень.

2.  Для 2-го ступеня ХОЗЛ характерно:
а)  ОФВ1 ≥80% від належного; 
б) 50% <ОФВ1 <80% від належного; 
в)  30% <ОФВ1 <50% від належного; 
г)  короткочасні, але постійні напади ядухи ча-

стіше 1 разу на тиждень;
д)  напади ядухи рідше 1 разу на тиждень, 

ПОШвид 80%, добовий розмах 20–30%.

3.  Для 3-го ступеня ХОЗЛ характерно:
а)  ОФВ1 ≥80% від належного після прийому 

бронхолітика; 
б)  50% <ОФВ1 <80% від належного; 
в)  30% <ОФВ1 <50% від належного; 
г)  ЖЄЛ<70%; 
д)  ОФВ1 <30% від належного.

4.  Для 4-го ступеня ХОЗЛ характерно:
а)  ОФВ1 ≥80% від належного після прийому 

бронхолітика; 
б)  50% <ОФВ1 <80% від належного; 
в)  30% <ОФВ1 <50% від належного; 
г)  ЖЄЛ<70%; 
д)  ОФВ1 <30% від належного.

5.  Пацієнт палить більше 15 років. При огля-
ді – ціаноз, збільшення тривалості види-
ху, жорстке дихання, розсіяні сухі хрипи. 
Можливий діагноз:
а)  хронічний необструктивний бронхіт;
б)  ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт;
в) ХОЗЛ;
г)  бронхоектатична хвороба;
д)  бронхіальна астма.

6.  Які показники є найінформативнішими 
для оцінки тяжкості обструкції дихальних 
шляхів?
а) ОФВ1;
б) ФЖЄЛ;
в) ОФВ1 і ЗОЛ;
г) ОФВ1, співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ, ПОШвид;
д) ЗОЛ.

7.  Показання до призначення антибіотико-
терапії при ХОЗЛ:
а)  посилення задишки;
б)  збільшення кількості харкотиння;
в)  гнійне харкотиння;
г)  потреба у механічній вентиляції (інвазив-

ній або неінвазивній);
д)  все перераховане.

8.  Який пролонгований бронхолітик є препа-
ратом вибору при ХОЗЛ:
а)  іпротропіум бромід;
б)  сальметерол;
в)  тіотропіум бромід;
г)  формотерол;
д)  індакатерол.

9.  При хронічних обструктивних захворю-
ваннях легень можливі всі перераховані 
ускладнення, крім:
а)  правошлуночкової недостатності;
б)  еритроцитозу;
в)  дихальної недостатності;
г)  лівошлуночкової недостатності;
д)  бронхогенного раку.

10.  Яку із зазначених клінічних ознак деком-
пенсації хронічного легеневого серця варто 
вважати найбільш характерною для хворо-
го на ХОЗЛ із хронічною дихальною недо-
статністю?
а)  задишка в спокої;
б)  поліглобулія;
в)  набрякання шийних вен;
г)  тахікардія;
д)  пульсація в епігастральній ділянці.

11.  Які препарати варто призначити хворому 
на ХОЗЛ із легеневою гіпертензією?
а)  нітросорбід;
б)  каптоприл;
в)  ніфедипін;
г)  серцеві глікозиди;
д)  тривалу кисневу терапію.

Примітка:
ЖЄЛ – життєва ємність легень  
ЗОЛ –  залишковий об’єм легень
ОФВ1   – об’єм форсованого видиху за першу секунду
ПОШвид – пікова об’ємна швидкість видиху
ФЖЄЛ – форсована життєва ємність легень

Тестові запитання для самоконтролю


