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МОЖЛИВОСТІ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ
 В ОБСТЕЖЕННІ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ

 АСТМУ, ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ
 ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА В ДОСЛІДЖЕННІ

 МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

POSSIBILITIES OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN EXAMINATION OF PATIENTS 
WITH BRONCHIAL ASTHMA, CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
AND IN THE STUDY OF BONE MINERAL DENSITY
M. I. Gumeniuk, G. L. Gumeniuk, N. I. Linnik, V. І. Ignatieva

Abstract. The article presents information about the possibilities of computed tomography (CT) in the examination of 
patients with bronchial asthma (BA), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and in the study of bone mineral 
density. CT allows to establish the morphofunctional state of pulmonary parenchyma and using densitometric indices to 
evaluate the degree of fibrous and emphysematous changes in patients with BA and COPD, which in combination with 
clinical and functional examinations gives a notion of the course of the disease, allows to objectively evaluate the 
effectiveness of treatment. The data show that patients with BA and COPD have a systemic disorder of mineral 
metabolism. Computer densitometry is the most informative method of diagnosing disorders of bone mineral metabolism. 
The clinical case demonstrates the possibilities of computed tomography in the examination of the patient with chronic 
obstructive pulmonary disease and in the study of bone mineral density. Conclusion: CT and computer densitometry 
should be included in the list of mandatory examination methods in standardized protocols for medical care of patients 

Резюме. У статті представлено інформацію про можливості комп'ютерної томографії (КТ) в обстеженні хворих на 
бронхіальну астму (БА), хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) та в дослідженні мінеральної щільно-
сті кісткової тканини. КТ дозволяє встановити морфофункціональний стан легеневої паренхіми і за допомогою 
денситометрических показників оцінити ступінь фіброзних та емфізематозних змін у хворих на БА та ХОЗЛ, що в 
комплексі з клінічним і функціональним обстеженнями дає повне уявлення про перебіг захворювання, дозволяє 
об'єктивно оцінити ефективність лікування. Наведено дані про те, що у хворих на БА та ХОЗЛ спостерігається сис-
темне порушення мінерального обміну. Комп'ютерна денситометрія є найбільш інформативним методом діагности-
ки порушень мінерального обміну кісткової тканини. На клінічному прикладі продемонстровано можливості 
комп`ютерної томографії в обстеженні хворого на хронічне обструктивне захворювання легень та в дослідженні 
мінеральної щільності кісткової тканини. Висновок: КТ та комп'ютерну денситометрію необхідно впроваджувати до 
переліку обов'язкових методів дослідження в стандартизованих протоколах надання медичної допомоги хворим на 
БА та ХОЗЛ, що дозволить проводити ранню діагностику морфофункціональних змін легеневої паренхіми та пору-
шень мінерального обміну кісткової тканини у даного контингенту хворих.
Ключові слова: бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, комп'ютерна томографія, 
комп'ютерна денситометрія.
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ють досягти стійкого контролю над захворюван-
ням. Тому науковцями різних країн світу ведуться 
дослідження по вивченню патогенезу ХОЗЛ, ство-
ренню високоефективних протизапальних, брон-
холітичних та інших патогенетичних засобів, 
визначається роль фенотипів, загострень захворю-
вання, ускладнень та коморбідності в перебігу даної 
патології.

Особлива увага приділяється загостренням 
ХОЗЛ. Саме вони є головною причиною прогресу-
вання захворювання, звернення пацієнтів за медич-
ною допомогою і госпіталізацією, а також погіршен-
ня якості життя хворих і зростання смертності від 
ХОЗЛ. Наявність хоча б одного загострення, яке 
потребувало госпіталізації, підвищує ризик смерті в 
2 рази, а наявність 3 і більше загострень — в 4 рази, 
по відношенню до пацієнтів, у яких не було заго-
стрень. 

Хронічне обструктивне захворювання легень 
(ХОЗЛ) і бронхіальна астма (БА) є однією з най-
більш серйозних медико-соціальних проблем як в 
Україні, так і в усьому світі. Актуальність цієї про-
блеми обумовлена, насамперед, високими показни-
ками розповсюдженості, інвалідизації та смертності 
від цих захворювань [13].

За даними ВООЗ, серед працездатного населення 
поширеність ХОЗЛ становить 6 %.

Це захворювання займає 4 місце серед провід-
них причин смерті, а до 2020 року вийде на 3 місце. 
ХОЗЛ є причиною 1/5 випадків непрацездатності в 
США. Економічний збиток від цієї патології скла-
дає — 316 тис доларів на одну особу в рік. Середня 
вартість лікування тяжкого загострення захворю-
вання  — близько 7300 доларів, а непрямі витрати 
сягають 3,5 тисяч доларів на одного пацієнта. Проте 
рання діагностика та ефективне лікування дозволя-

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
ЛЕГКИХ И В ИССЛЕДОВАНИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ
Н. И. Гуменюк, Г. Л. Гуменюк, Н. И. Линник, В. И. Игнатьєва

Резюме. В статье представлена информация о возможностях компьютерной томографии (КТ) в обследовании 
больных бронхиальной астмой (БА), хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) и в исследовании 
минеральной плотности костной ткани. КТ позволяет установить морфофункциональное состояние легочной 
паренхимы и с помощью денситометрических показателей оценить степень фиброзных и эмфизематозных изме-
нений у больных БА и ХОЗЛ, что в комплексе с клиническим и функциональным обследованиями дает полное 
представление о течении заболевания, позволяет объективно оценить эффективность лечения. Приведены дан-
ные о том, что у больных БА и ХОЗЛ наблюдается системное нарушение минерального обмена. Компьютерная 
денситометрия является наиболее информативным методом диагностики нарушений минерального обмена кост-
ной ткани. На клиническом примере продемонстрированы возможности компьютерной томографии в обследо-
вании больного хроническим обструктивным заболеванием легких и в исследовании минеральной плотности 
костной ткани. Вывод: КТ и компьютерную денситометрию необходимо внедрять в перечень обязательных мето-
дов исследования в стандартизированных протоколах оказания медицинской помощи больным БА и ХОЗЛ, что 
позволит проводить раннюю диагностику морфофункциональных изменений легочной паренхимы и нарушений 
минерального обмена костной ткани у данного контингента больных.
Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническое обструктивное заболевание легких, компьютерная томогра-
фия, компьютерная денситометрия.
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with BA and COPD, which will allow early diagnosis of morphofunctional changes in pulmonary parenchyma and 
disorders of mineral bone tissue in this contingent of patients.
Key words: bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease, computed tomography, computer densitometry.
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