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РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ  ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ  

ЛЕГЕНЬ (ПЕРЕХРЕСНИЙ СИНДРОМ) 

 
Проведено дослідження функції зовнішнього дихання у 70 хворих на бронхіальну астму із супутнім обструктивним 

захворюванням легень (перехресним синдром). При поступленні на реабілітаційне лікування у 90% хворих виявлені 

різноманітні порушення функції зовнішнього дихання. Після проведеного курсу реабілітаційного лікування 

зафіксована позитивна динаміка вентиляції легень. Так, у групі хворих на бронхіальну астму кількість обстежених 

пацієнтів із нормальними показниками функції зовнішнього дихання збільшилась із 8% до 28%, у групі хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень – із 9% до 22,7%, а в групі хворих з перехресним синдромом – із 8,7% до 

30,4%. Приріст показників бронхіальної прохідності був найбільшим у хворих із перехресним синдромом. 
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галоаерозольтерапія, дозована аерозольна інгаляція сальбутамола. 

 
Постановка проблеми. Глобалізація, швид-

ка урбанізація та старіння населення призвело 
до прогресування чотирьох основних типів 
хронічних захворювань: серцево-судинних, 
онкологічних, хронічних пульмонологічних 
хвороб (бронхіальна астма (БА), хронічне обст-
руктивне захворювання легень (ХОЗЛ)) та 
діабету. Гуманітарні, соціальні та економічні 
наслідки цієї «епідемії» відчутні для всіх країн 
світу без винятку. У 2012 році серед 56 млн. 
смертей у світі 38 млн. (68%) були зумовлені 
неінфекційними захворюваннями. Від БА та 
ХОЗЛ щорічно помирають 4 млн. чоловік, що 
втричі більше, ніж від цукрового діабету. Так 
само, невтішний прогноз Всесвітня організація 
охорони здоровя дає і до 2030 року – де 
очікуються втрати від хронічної патології 52 
млн. осіб. 

В Україні ситуація ще більш напружена. Якщо 
у світі середня смертність від хронічної патології 
становить 539 випадків на 100 тис. населення, то 
в Україні – 749 випадків. Серед причин високої 
смертності від хронічних захворювань є несвоє-
часна діагностика, неадекватна медикаментозна 
терапія, неконтрольованість клінічного перебігу, 
не врахування того чи іншого фенотипу 
захворювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В Україні понад 3 млн жителів можуть хворіти 
на хронічне обструктивне захворювання легень 
(ХОЗЛ), але тільки кожний десятий має 
встановлений діагноз [4]. Ця проблема має 
глобальний характер, оскільки навіть у США 
більше 12,5 млн жителів мають діагноз ХОЗЛ, 

а ще 24 млн – порушення функції легень, але 
без підтвердження діагнозу [6, 9]. 

Що стосується бронхіальної астми (БА), то 
поширеність захворювання в Україні переви-
щує 3 млн, а діагноз встановлюється у кожному 
восьмому випадку [1]. За даними офіційної ста-
тистики поширеність в Україні БА становить 
488,8 хворих на 100 тис. дорослого населення. 
Щороку БА діагностується у 8 тис. чоловік. 
Цифри ці явно занижені, оскільки БА часто не 
діагностується при нетиповому клінічному пе-
ребігу, під прикриттям діагнозу ХОЗЛ, хроніч-
ний бронхіт. Діагностувати астму непросте зав-
дання, особливо при поєднанні симптомів БА 
та ХОЗЛ [5]. 

БА та ХОЗЛ мають певні спільні  риси для 
обох захворювань – хронічне запалення та по-
рушення прохідності (обструкцію) дихальних 
шляхів, але суттєво відрізняються за патогене-
зом, патофізіологією, особливостями діагнос-
тики, клінічним перебігом, схемами фармако-
терапії, наслідками для якості життя, а також 
маштабністю впливу на соціально – економічне 
становище окремих індивідуумів та суспіль-
ства в цілому [2, 3]. Можливість же супутнього 
перебігу БА та ХОЗЛ становить від 10 до 25%  
для хворих на БА [7].  

Астма – ХОЗЛ перехресний синдром 
(АХПС) характеризується персистуючим обме-
женням прохідності дихальних шляхів з пев-
ними ознаками, які характерні для БА, а також 
з певними рисами, які притаманні для ХОЗЛ [6, 
8, 9]. З цим синдромом пульмонологи зустріча-
ються від 15 до 55% за даними різних епідемі-
ологічних досліджень. Питання лікування та-
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ких хворих  неодноразово підіймалось у науко-
вій літературі з різними підходами до даної 
проблеми. І тільки прийняття терміну «перех-
ресний синдром», який з’явився нещодавно, 
його визначення, а також рекомендації щодо 
лікування пацієнтів з АХПС, що стало резуль-
татом спільного проекту GINA i GOLD наміти-
ли шляхи вирішення цього питання [1, 10, 11]. 

Мета статті – проаналізувати ефективність 
реабілітаційного лікування в умовах 
галоаерозольтерапії у хворих на бронхіальну 
астму з супутнім хронічним обструктивним 
захворюванням легень (перехресний синдром). 

Матеріали та методи  
Обстежено 70 хворих на БА, ХОЗЛ та АХПС, 

які проходили курс реабілітаційного лікування в 
умовах галоаерозольтерапії (ГАТ). Із них 25 
хворих на БА склали І – групу, 22 хворих на 
ХОЗЛ увійшли до ІІ – групи і 23 хворих на АХПС 
увійшли до ІІІ – групи. Кожна група хворих була 
поділена на дві підгрупи ( А та Б). А – підгрупа 
хворих отримувала реабілітаційне лікування у 
вигляді перебування в умовах ГАТ. Б – підгрупа 
до сеансу ГАТ приймали дозовану аерозольну 
інгаляцію (ДАІ) сальбутамола. До проведення 
реабілітаційного курсу лікування, терміном 21 
день, та після його завершення всім хворим було 
проведено функціональне дослідження 
ветиляційної здатності легень. 

Основні результати дослідження  
При поступлені на реабілітаційне лікування у 

90% хворих було виявлено  різноманітний спектр 
порушень бронхіальної прохідності та легеневої 
вентиляції. Вентиляційна недостатність за обс-
труктивним типом зустрічалась у 76,2% пацієн-
тів, за змішаним – обструктивно – рестриктивним 
типом встановлена у 20,6% обстежених і тільки у 
3,2% хворих спостерігався рестриктивний тип 
порушень. Згідно градацій порушень бронхіаль-
ної прохідності незначні зміни бронхіальної про-
хідності встановлені у 7,9% хворих, помірні – у 
55,6% обстежених, значні  зміни функції 
зовнішнього дихання (ФЗД) було виявлено у 
25,3% пацієнтів, різкі генералізовані порушення 
функції зовнішнього дихання, що супроводжу-
вались зниженням ФЖЄЛ спостерігалось у 
11,1% хворих. Дослідження бронхіальної прохід-
ності виявили знижені показники на рівні вели-
ких бронхів – у 33,3% обстежених, на рівні 
середніх бронхів – у 63,5% пацієнтів, на рівні 
дрібних бронхів – у 88,8% хворих. 

Важливим був аналіз даних в залежності від 
порушень ФЗД в середині груп хворих з різним 
генезом захворювання. В І групі хворих на БА 
найвищим був відсоток пацієнтів з різкими  

генералізованими та значними змінами ФЗД – 
13,1% та 34,8% відповідно. У ІІІ групі хворих на 
АХПС найбільшу частку становили пацієнти з 
помірними змінами ФЗД – 76,2%, тоді як у І 
групі та у ІІ групі хворих на ХОЗЛ кількість 
обстежених з такими порушеннями була майже 
ідентична і становила відповідно 43,5% та 
47,4%. Причому, найбільш виражена обструкція 
на рівні дрібних бронхів спостерігалась у хворих 
на БА та АХПС, тоді як у хворих на ХОЗЛ 
обструкція на рівні середніх та дрібних бронхів 
була рівновиражена. 

Після проведеного реабілітаційного курсу 
лікування була зафіксована позитивна динамі-
ка показників вентиляції легень. Так, відсоток 
хворих І групи з різкими порушеннями ФЗД 
зменшився на 8,8%, зі значними порушеннями 
– на 17,4%, з помірними змінами  - на 13,1%. На 
8,6% збільшилось хворих із незначними 
порушеннями вентиляції легень. Збільшилась 
кількість хворих з нормальними показниками 
ФЗД – з 8% до 28% від загальної  кількості 
хворих, що лікувались в І групі. 

В ІІ групі хворих також відмічена позитивна 
динаміка показників вентиляційної здатності 
легень. Так, кількість хворих з різкими пору-
шеннями ФЗД зменшилось на 5,2%, зі знач-
ними –  на 10,6%, з помірними – тільки на 5,3%. 
Збільшилась кількість пацієнтів із незначними 
порушеннями (на 10,5%) вентиляції легень та з 
нормальними показниками ФЗД – з 9% до 
22,7% від загальної кількості хворих, що 
лікувались в ІІ групі.     

Що стосується ІІІ групи хворих, то динаміка 
показників ФЗД була найбільш виражена. У два 
рази зменшилась кількість хворих з різкими, 
значними та помірними змінами вентиляції 
легень. Кількість пацієнтів із незначними 
порушеннями ФЗД збільшилось на 14,2%, а 
кількість хворих з нормальними показниками 
ветиляційної здатності збільшилось з 8,7% до 
30,4% від загальної кількості хворих, що 
лікувались в ІІІ групі.  

Динаміка показників ФЗД після проведеного 
реабілітаційного лікування мала деякі відмінності 
для кожної групи хворих по відношенню до 
контрольних груп. Якщо у А п/групах приріст 
показників ФЗД носив незначний характер, а у ІІ-А 
п/групі приріст швидкісних показників взагалі не 
констатувався, то у всіх Б п/групах хворих він був 
значним, але найвираженішим – у ІІІ-Б п/групі 
хворих. Порівнюючи приріст  показників ФЗД у ІІІ-
Б п/групі з ІІІ-А п/групою (контролем) можна 
констатувати, що приріст  збільшився у 3,5 разів, 
ОФВ1 – у 2,3 рази, ПОШвид – у 3,7 разів. Приріст 
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швидкісних показників у ІІІ-А п/групі був 
мінімальний, тоді як у ІІІ-Б п/групі він був значний: 
приріст МОШ25 становив 17,8%, МОШ50 – 18,9%, 
МОШ75 – 20,3%, МОШ25-75 – 19,1%.  

Висновки та пропозиції 
Проведений аналіз показників функції зов-

нішнього дихання свідчить про ефективність 
запропонованого методу реабілітаційного 

лікування у хворих на бронхіальну астму з 
супутнім хронічним обструктивним захво-
рюванням легень (перехресний синдром).  

Рекомендовано включення дозованих 
аерозольних інгаляцій сальбутамола до 
реабілітаційного лікування хворих на 
бронхіальну астму з супутнім обструктивним 
захворюванням легень (перехресний синдром). 
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Сухан В.С. 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С СОПУТВУЮЩИМ 
ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ (ПЕРЕКРЕСТНЫМ СИНДРОМОМ) 
Проведено исследование функции внешнего дыхания у 70 больных бронхиальной астмой с сопутствующим хроническим 
обструктивным заболеванием легких (перекрестным синдромом). При поступлении на реабилитационное лечение у 90% 
больных обнаружены различные нарушения функции внешнего дыхания. После проведенного курса реабилитационного лечения 
зафиксирована положительная динамика показателей вентиляции легких. В группе больных бронхиальной астмой количество 
обследованных пациентов с нормальными показателями функции внешнего дыхания увеличилось с 8% до 28%, в группе больных 
хроническим обструктивным заболеванием легких – с 9% до 22,7%, в группе больных с перекрестным синдромом – с 8,7% до 
30,4%. Прирост показателей бронхиальной проходимости был самым большим у больных с перекрестным синдромом. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническое обструктивное заболевание легких, перекрестный синдром, 
галоаерозольтерапия, дозированная аерозольная ингаляция сальбутамола.  
 
Sukhan V. 
REHABILITATION TREATMENT OF PATIENTS WITH CONCOMITANT ASTHMA CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE (OVERLAP-SYNDROME) 
A study of respiratory function in 70 patients with concomitant asthma chronic obstructive pulmonary disease (overlap-syndrome). 
Upon admission to rehabilitation treatment in 90% of patients, various violations of the function of external respiration were detected. 
After the course of rehabilitation treatment, positive dynamics of ventilation of the lungs was recorded. Thus, in the group of patients 
with asthma, the number of examined patients with normal indicators of external respiration increased from 8% to 28%, in the group 
of patients with chronic obstructive pulmonary disease - from 9% to 22.7%, and in the group of patients with overlap-syndrome - from 
8.7% to 30.4%. The increase in bronchial patency rates was greatest in patients with overlap-syndrome. 
Key words: asthma, chronic obstructive pulmonary disease, overlap- syndrome, haloaerosol therapy, metered aerosol inhalation of salbutamol.                     


