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Майже у 80 відсотків пацієнтів з астмою та ХОЗЛ медико-соціальна допомога 
надається в центрах первинної медико-санітарної допомоги. 
Саме на рівні первинної ланки впровадження телемедицини по даним 
нозологіям має першочергове та надважливе значення. 

Результати міжнародних досліджень, системних оглядів та мета-аналізів 
вказують на те, що впровадження телемедицини при астмі та ХОЗЛ дозволяє:

 � краще контролювати пацієнтами симптоми захворювання;

 � підвищити якість життя;

 � зменшити кількість днів непрацездатності;

 � зменшити кількість відвідувань лікаря як загального профілю так і 
вузького спеціаліста. 
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Для діагностики та контролю ефективності лікування пацієнтів з астмою 
та ХОЗЛ спірометричні дослідження як складова телемедицини мають 
вирішальне значення. 
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Спірометрія (лат. Spiro - дую, дихаю, грец. Μέτέω - вимірюю)

Алгоритм проведення спірометрії

При діагностиці БА та ХОЗЛ використовується форсована спірометрія.
Інструкції для проведення спірометрії:

1.  Після 10 хвилинного відпочинку, пацієнт займає зручне положення в кріслі, 
випрямляє спину, та в праву чи ліву руку бере спірометричну трубку;

2.  Ніс необхідно закрити спеціальною прищіпкою;

3.  Пацієнт починає спокійно дихати в трубку;

4.  Якщо декілька циклів вдиху і видиху одинакові, дається команда «Зробіть 
максимальний вдих», і зразу на піку вдиху пацієнту дається команда 
«Швидкий видих», так само як при задуванні свічки;

5.  Час видиху має бути не менше 6 секунд;

6.  Після видиху просимо пацієнта дістати трубки з рота та почати спокійне 
дихання.
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7.  Повторити спірометрію через 2-3 хвилини;

8.  Для правильної діагностики необхідно зробити мінімум 3 дослідження. 

9.  При різниці між 2 найкращими показниками ФЖЄЛ та  ОФВ1 більше  
150 мл - необхідно повторити дослідження  
(максимально можна зробити 8 вимірювань під час одного обстеження).

При діагностиці БА та ХОЗЛ використовується форсована спірометрія.
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Основні спірометричні параметри  

ОФВ1 або FEV1 (об’єм форсованого видиху за першу секунду, forced expiratory 
volume in 1 second) - об’єм повітря, який пацієнт видихає за першу секунду 
форсованого видиху, зробленого після максимального вдиху. 

ФЖЄЛ або FVC ( форсована життєва ємність легенів, Forced vital capacity) —  
це об’єм повітря, який можна видихнути при форсованому видиху після 
максимального вдиху.

Індекс Тіффно відношення ОФВ1 до ФЖЄЛ.

ПШВ або PEF (пікова швидкість видиху, peak expiratory flow) - максимальний 
потік (або швидкість), досягнутий під час максимально форсованого видиху, 
що починається при повному вдиху, вимірюється в літрах на хвилину або в 
літрах в секунду.

ФПВ або FEF (форсований потік видиху, forced expiratory flow) - це потік 
(або швидкість) повітря, що видихається з легень під час середньої частини 
вимушеного видиху. Звичайні інтервали становлять 25%, 50% і 75% (FEF25, 
FEF50 і FEF75). Цей показник може бути також визначений як середнє значення 
потоку протягом інтервалу від 25 до 75% ФЖЄЛ (FEF25–75%). Ці параметри 
мають найбільшу цінність у діагностиці початкових порушень бронхіальної 
провідності та звуження дрібних бронхів. 

ФІП або FIF (форсований інспіраторний потік, forced inspiratory flow) - FIF 25–
75% або 25–50% схожий на FEF 25–75% або 25–50%, за винятком того, що 
вимірювання проводиться під час вдиху.
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Спірометрія в нормі. 
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Спірометрія проведена неправильно.  
Час видиху менше 6 секунд. 
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Спірометрія проведена неправильно.  
Під час видиху у пацієнта почався кашель. 
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Діагностичний алгоритм визначення вентиляційної недостатності

Норма РестрикціяОбструкція Змішана

FVCFEV1/FVC<0,70 (70%) FEV1/FVC>0,75 (75%)

FVC>80% FVC<80%

FEV1>80% FEV1>80%FEV1<80% FEV1<80%

Ступені вентиляційної недостатності за обструктивним типом

FEV1/FVC <0.7 (70%)

- % Pred FEV1 > 80  норма

- % Pred FEV1 < 80 and > 70    ВН 1

- % Pred FEV1 < 70 and > 60    ВН 2

- % Pred FEV1 < 60 and > 50    ВН 3

- % Pred FEV1 < 50 and > 35    ВН 4

- % Pred FEV1 < 35                   ВН 5
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ВН 2 по обструктивному типу.
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ВН 5 по змішаному типу. 
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ВН 1 по рестриктивному типу. 
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ВН 2 по обструктивному типу.
Зворотність ОФВ1 – 13%. 
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БРОНХІАЛЬНА АСТМА

В світі налічується приблизно 339 мільйонів хворих на астму!

В Україні – це 3,91 відсотка (населення 44 млн),  
що становить приблизно 1720400 хворих на астму!
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БРОНХІАЛЬНА АСТМА (БА) є гетерогенним захворюванням, яке зазвичай 
характеризується хронічним запаленням дихальних шляхів.
Основними симптомами БА є свистячі хрипи, задишка, закладеність в грудях 
і кашель, які варіюють за часом, інтенсивністю і проявляються разом з 
варіабельною обструкцією дихальних шляхів.

Питання, що дозволяють запідозрити бронхіальну астму  
та її причинно-значимий фактор:

 � Чи бувають у пацієнта епізоди «свисту», хрипів в грудній клітці?

 � Чи турбує пацієнта кашель по ночах?

 � Чи бувають у пацієнта нападоподібний кашель або свистячі хрипи після 
фізичного навантаження?

 � Чи відзначає пацієнт появу свистячих хрипів,  «закладеності» в грудній 
клітці або кашлю після контакту з алергенами або іншими подразниками 
дихальних шляхів?

 � Чи відзначає пацієнт тривалий (> 10 днів) кашель після звичайної застуди?

 � Чи приносять полегшення ліки для лікування бронхіальної астми?

 � Що Вам важко зробити вдих або видих?

 � В яку пору року Вам гірше дихати?
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 � В який час доби у Вас з’являється задуха?

 � Після прийому яких медикаментів у Вас з’являється задуха?

 � Вживання яких продуктів у Вас викликає задуху?

 � Де Вам гірше дихати в приміщенні чи на вулиці?

 � Чи Ви курите, скільки на добу? Скільки років курили?

Класифікація БА за ступенем тяжкості

Денні симптоми
Нічні 

симптоми
ПСВ чи ОФВ1

Варіабельність ПСВ

Ступінь І
Інтермітуюча

<1 на тиждень
Немає симптомів та 
нормальна ПСВ поза 
загострення

< 2 на місяць
≥ 80%
<20%

Ступінь ІІ
Легка 
персистуюча

>1 на тиждень, але  
<1 в день
Загострення можуть 
порушувати активність

>2 на місяць
≥ 80% 

20-30%

Ступінь ІІІ
Середньої 
тяжкості 
персистуюча

Щодня
Загострення 
порушують активність

>1 на 
тиждень 60-80%

>30%

Ступінь ІV
Тяжка 
персистуюча

Постійні
Обмеження фізичної 
активності

Часті <60%
>30%

Кашлевий варіант бронхіальної астми

 � найчастіше є варіантом атопічної БА і вимагає алергологічного обстеження;

 � хронічний кашель є основним і часто єдиним симптомом хвороби;

 � немає задишки, нападів ядухи, сухих хрипів при аускультації;

 � ФВД може бути нормальною;

 � негативний тест на оборотність бронхіальної обструкції;

 �  не характерні спонтанні ремісії.
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Особливості кашля при кашлевому варіанті бронхіальної астми:
Сухий або малопродуктивний
Частий, інтенсивний, порушує денну активність і сон
Провокується холодним повітрям, різкими запахами, гипервентиляцией, 
респіраторні інфекції
Стійкий до терапії муколітиками і протикашльовими засобами

Патогенетична тріада хронічного кашлю

 � кашлевий варіант бронхіальної астми (БА) - від 24 до 59% випадків

 � синдром постназального стікання (або «синдром кашлю верхніх дихальних 
шляхів») - від 41 до 58% випадків

 � гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) - від 21 до 41% випадків.

Диференціальна діагностика  БА і ХОЗЛ

БА ХОЗЛ

Початок захворювання
В ранньому віці  

(часто в дитинстві)
В середньому віці

Трігери Алергени
Сигаретний дим, 

промислові поллютанти
Симптоми Варіабельні Повільно прогресуючі

Обмеження функції 
дихання

В основному можна 
зупинити

Частково можна 
зупинити

Клінічні симптоми
Дихання зі свистом,  
утруднення в грудях, 

кашель, задишка

Хронічна задишка, 
кашель, мокрота

Запальні клітини Переважно еозинофіли Переважно нейтрофіли
Оборотність обструкції Повна Часткова

Емфізема легенів - +
Монотерапія ІГКС +
Легеневе серце - +

Чутливість до ІКГС Висока
Низька (чутливі в високих 

дозах)
Монотерапія 

бронхолітиками
- +
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Метою лікування астми є:

Досягти гарного контролю симптомів і підтримувати нормальний рівень активності

Мінімізувати майбутні ризики загострень,

 �     незворотності бронхообструкції,

 �     розвитку побічних ефектів
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Класифікація бронхіальної астми за рівнем контролю

Ознака
Контроль  

(все нижче-
перераховане)

Частковий 
контроль 

(будь-який з 
ознак за будь-
який тиждень)

Відсутність 
контролю

Денні симптоми Немає  
(не більше 2 разів 
на тиждень)

Більше 2 разів 
на тиждень

Три і більше 
ознак частково 
контрольованої 
астми за будь-
який тиждень

Обмеження 
активності

Немає Будь-які

Нічні симптоми/
пробудження

Немає Будь-які

Необхідність  
в використанні 
терапії за вимогою

Немає  
(не більше 2 разів 
на тиждень)

Більше 2 разів 
на тиждень

ФВД (ПСВ, ОФВ1) В нормі <80% від 
належних 
величин або 
від особистих 
результатів 
(якщо відомі)

Загострення Немає Один і більше 
разів в рік

Один раз за будь-
який тиждень

Фізикальне обстеження хворого з бронхіальною астмою:

 � Переривчаста мова, збудження;

 � Положення ортопное;

 � Почастішання або уповільнення дихальних рухів;

 � Сухі свистячі хрипи, що підсилюються на видиху

Поза загостренням захворювання лікар при обстеженні хворого може не 
бачити характерних проявів хвороби.
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Критерії діагнозу бронхіальної астми по функції зовнішнього дихання:

 � Наявність ознак бронхіальної обструкції - ОФВ1  менше 80% від належного

 � Виражена зворотність бронхіальної обструкції - збільшення ОФВ1> 12% 
(або ~ 200 мл) за результатами фармакологічної проби з β2-агоністом 
короткої дії (згідно зі стандартами Європейського респіраторного 
товариства, оборотність бронхіальної обструкції вивчається щодо змін 
ОФВ1 у відповідь на інгаляцію 400 мкг сальбутамолу.

 � Добова варіабельність ОФВ1> 20%

Основні принципи лікування бронхіальної астми

Ступінь 1 Ступінь 2 Ступінь 3 Ступінь 4 Ступінь 5

Кращий вибір 
контролюючого 
препарату

Низькі 
дози ІКС

Низькі дози 
ІКС/БАТД

Середні/
високі дози 
ІКС/БАТД 

Додаткова 
терапія, 
напр. 
тіотропіум, 
анті-IgE, 
анті-IL5

Інші варіанти 
контролюючого 
препарату

Розглянути 
низькі дози 
ІКС

АЛТР

Низькі 
дози 
теофіліну

Середні/
високі дози 
ІКС

Низькі дози 
ІКС+АЛТР 
(або + 
теофілін)

Додати 
тіотропіум

Високі дози 
ІКС+АЛТР 
(або + 
теофілін)

Додати 
низькі дози 
ОКС

Препарат 
для зняття 
симптомів

БАКД за 
вимогою

БАКД за вимогою або низькі дози ІКС/
формотерол

Примітка: ІКС – інгаляційні кортикостероїди, АЛТР – антогоністи 
лейкотриєнових рецепторів, БАКД – бета 2 агоністи короткої дії, БАТД 
- бета 2 агоністи тривалої дії.
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КРИТЕРІЇ НАПРАВЛЕННЯ НА ТЕЛЕМЕДИЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

 � БА з 3 по 5 ступеню лікування.

 � Неефективність базової терапії протягом 1 місяця після початку 
лікування.

 � Наростаюче звуження дихальних шляхів (зменшення ОФВ1 на 10% від 
попередніх значень).

 � Наявність в анамнезі  важкої астми, особливо якщо в попередньому 
випадку потрібна була госпіталізація.

 � Наявність факторів високого ризику.

 � Наявність симптомів протягом тривалого часу.

ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

ЧЕТВЕРТА ПРИЧИНА СМЕРТІ В СВІТІ!

В Україні – це 6,36 відсотка (населення 44 млн),  
що становить приблизно 2798400 хворих на астму
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ХОЗЛ — це поширене захворювання, яке можна попередити та лікувати. 
Характеризується стійкими респіраторними симптомами та обмеженням 
прохідності дихальних шляхів через патологічні зміни в них та/або в альвеолах, 
які спричинені впливом шкідливих часток та газів. 

Класифікація тяжкості ХОЗЛ  
на основі постбронхолітичного ОФВ1 при ОФВ1/ ФЖЕЛ <0,70

Легкий ОФВ1 80% > від належного

Помірний 50%<ОФВ1<80% від належного

Тяжкий 30%<ОФВ1<50% від належного

Дуже тяжкий ОФВ1<30% від належного

Тест з оцінки ХОЗЛ (CAT – COPD Assesment Test)

Я взагалі не кашляю 0 1 2 3 4 5 Я кашляю постійно 
У мене в грудях зовсім 
немає мокроти (слизу) 0 1 2 3 4 5 Мої груди повністю заповнені 

мокротою (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 
відчуваю задишки 

0 1 2 3 4 5

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

Я займаюсь будь-якими 
домашніми справами 
без обмежень 

0 1 2 3 4 5
Я займаюсь домашніми 
справами з великими 
обмеженнями 

Виходячи з дому, я 
почуваюся впевнено, 
незважаючи на моє 
захворювання 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 

          Сума балів 

< 10 Мало симптомів ХОЗЛ 
> 10 Багато симптомів ХОЗЛ 
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Модифікована шкала  
для оцінки тяжкості задишки медичної дослідницької ради (mMRC)

Бали 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 близько 
100 м або через декілька хвилин ходьби по рівній місцевості. 

4 Задишка робить неможливим вихід за межі свого будинку або 
з'являється при одяганні і роздяганні. 

<2 Мало симптомів ХОЗЛ 

>2 Багато симптомів ХОЗЛ 

Комбінована оцінка  
згідно з симптомами та ризиком загострень

C
Мало симптомів, 
високий ризик

D
Багато симптомів, 

високий ризик

>2 або >1
(що веде 

до госпіталізації)

Анамнезі  
кількість 

загострень  
за попередній рік 

A
Мало симптомів, 
низький ризик

B
Багато симптомів, 

низький ризик

0 або 1
(що не веде до 
госпіталізації)

mMRC<2
CAT<10

mMRC>2
CAT>10

Симптоми
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Лікування ХОЗЛ в залежності від групи хворих

Група 
хворих Препарати Коментарі 

A БАКД, або 
МХКД, або 
МХТД, або 
БАТД 

Бронходилататор: короткодіючий або 
тривалодіючий 

B МХТД, або 
БАТД, або 
МХТД + БАТД 

Бронходилататор тривалодіючий або 
подвійна бронходилатаційна терапія 

C МХТД,* або 
БАТД + МХТД, або  
ІКС/БАТД** 

* Пацієнти з персистуючими 
загостреннями отримають вигоду від 
додавання другого тривалодіючого 
бронходилататора 

** Пацієнти з персистуючими 
загостреннями отримають вигоду при 
використанні ІКС/БАТД 

D МХТД+ БАТД,****, або  
ІКС/БАТД***, або  
ІКС + БАТД + МХТД, або 
МХТД 

*** Старт лікування 
з ІКС/БАТД 
• БА+ХОЗЛ; 
• високий рівень еозинофілів крові 

**** Пацієнтам, у яких на терапії 
МХТД+БАТД розвиваються 
загострення, рекомендовано 
2 варіанти терапії: 
• переведення пацієнта 
на ІКС/БАТД
• збільшення об'єму терапії до 
ІКС+БАТД+МХТД 

Примітка: ІКС – інгаляційні кортикостероїди, АЛТР – антогоністи лейкотриєнових рецепторів, 
БАКД – бета 2 агоністи короткої дії, БАТД - бета 2 агоністи довгої дії; МХТД - М-холінолітики 
тривалої дії; МХКД - М-холінолітики коротокої дії



   25

КРИТЕРІЇ НАПРАВЛЕННЯ  
НА ТЕЛЕМЕДИЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

 � Значне збільшення інтенсивності симптомів. 

 � Тяжкий перебіг ХОЗЛ. 

 � Виникнення нових фізикальних ознак (ціаноз, периферичні набряки). 

 � Відсутність відповіді на початкове лікування. 

 � Наявність серйозних супутніх захворювань. 

Література:
1. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2019  
(https://goldcopd.org/).
2. The Global Initiative for Asthma (GINA), 2019 (https://ginasthma.org/).
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