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РОЛЬ СПІРОМЕТРІЇ В ДІАГНОСТИЦІ
  БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА

 ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО 
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

THE ROLE OF SPIROMETRY IN THE DIAGNOSTICS OF BRONCHIAL ASTHMA AND 
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
M. A. Polianska

Аbstract. Broncho-obstructive diseases (bronchial asthma (BA), chronic obstructive pulmonary disease (COPD)), despite 
certain success in their diagnostic and treatment still one of the leading problems of modern medicine. Therefore, the 
determination of the presence of bronchial obstruction, its degree of severity, reversibility, along with clinical symptoms 
are the main diagnostic tool for bronchoobstructive diseases. And as for COPD — the diagnosis can not be verified 
without signs of prolonged sustained restriction of the airways. Spirometry remains the simplest and most accessible, 
highly informative of the currently available methods for studying the functional state of the respiratory tract. The 
practical value of this method is not only that it objectifies the presence of bronchial obstruction in the BOD, but is also 
an objective tool for assessing the effectiveness of treatment of COPD and asthma, and prognosis of the disease. The article 

Резюме. Бронхообструктивні захворювання (бронхіальна астма (БА), хронічне обструктивне захворювання легень 
(ХОЗЛ), незважаючи на певні успіхи, досягнуті в їх діагностиці та лікуванні, на сьогодні залишаються однією з про-
відних проблем сучасної медицини. Порушення прохідності дихальних шляхів грає ключову роль в патогенезі 
бронхообструктивним захворювань. Тому визначення наявності бронхообструкції, ступінь її вираженості, оборот-
ності, поряд з клінічними симптомами є основним діагностичним інструментом при бронхообструктивних захво-
рюваннях. Щодо ХОЗЛ ситуація ще більш серйозна, оскільки діагноз не може бути верифікованим без ознак трива-
лого стійкого обмеження прохідності дихальних шляхів. Спірометрія залишається найбільш простим і доступним, 
високоінформативним з наявних на сьогоднішній день методів дослідження функціонального стану дихальних 
шляхів. Практична цінність цього методу полягає не тільки в тому, що він об'ектівізує наявність бронхообструкції 
при бронхообструктивних захворюваннях, а й є об'єктивним інструментом для оцінки ефективності лікування 
пацієнтів з ХОЗЛ і астмою, прогнозу при цих захворюваннях. У статті представлені місце і діагностична цінність 
спірометрії при БА та ХОЗЛ.
Ключові слова: функціональні методи діагностики, спірометрія, бронхообструктивні захворювання.

М. А. Полянська
ДУ «Національний інститут фтізиатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»

Старший науковий співробітник відділення діагностики,
 терапії та клінічної фармакології захворювань легень,

Кандидат мед. наук,
03038, Київ, вул. Амосова, 10, e-mail: polianska@ifp.kiev.ua

Aстма та Алергія, 2019, № 2, С. 56–62.

УДК:616.248+616.24-007.272-036.12:612.2-07



57МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ

AСТМА ТА АЛЕРГІЯ • 2 • 2019
ISSN 2307-3373DOI: 10.31655/2307-3373-2019-2-56-62

допомогою спірометрії в пробі на зворотність брон-
хообструкції з бронхолітиком.

Подібну ситуацію ми маємо і з ХОЗЛ [13]. 
Розпов сюдженість «діагностованого лікарем 
ХОЗЛ» становила 10,4, 13,8 та 4,3 на 1000 (в Україні, 
Казахстані та Азербайджані відповідно). При про-
веденні спірометрії в пробі з бронхолітиком, кіль-
кість людей, які мають ознаки наявності фіксованої 
бронхообструкції, збільшилась майже втричі і 
складала 31,9, 66,7 та 37,5 на 1000. Причому майже 
всім респондентам спірометрія проводилась впер-
ше в їх житті. 

Порушення прохідності дихальних шляхів грають 
ключову роль в патогенезі БОЗ. Тому визначення наяв-
ності бронхообструкції, ступеня її вираженості, зворот-
ності поряд з клінічними симптомами є основним діа-
гностичним інструментом при БОЗ. А щодо ХОЗЛ, то 
цей діагноз не може бути веріфікованим без ознак 
тривалого стійкого обмеження прохідності дихальних 
шляхів. Виникає питання — на підставі чого у хворих 
був «діагностований лікарем ХОЗЛ»?

Бронхообструктивні захворювання (бронхіальна 
астма (БА), хронічне обструктивне захворювання 
легень (ХОЗЛ)), незважаючи на певні успіхи, досяг-
нуті в їх діагностиці та лікуванні, на сьогодні зали-
шаються провідною проблемою сучасної медицини. 
Поширеність астми та ХОЗЛ продовжує зростати. 
Статистичні дані, які ми маємо в своєму розпоря-
дженні, не узгоджуються із світовими показниками і 
є значно заниженими. 

З метою визначення більш реалістичної розпов-
сюдженості та факторів ризику, пов’язаних з брон-
хообструктивними захворюваннями (БОЗ) та алер-
гічним ринітом в 2013–2015 роках за участю України, 
Казахстану та Азербайджану було проведене міжна-
родне епідеміологічне дослідження CORE (Сhronic 
Obstructive Respiratory diseases) [11, 12]. Згідно резуль-
татів цього дослідження розповсюдженість «діа-
гностованої лікарем астми» (зі слів респондентів) 
була майже в 6 разів менша, ніж було виявлено при 
скринінговому опитуванні (спеціальні респіраторні 
опитувальники) та функціональному обстеженні за 

presents the place and diagnostic value of spirometry in bronchial asthma and COPD.
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РОЛЬ СПИРОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И 
ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ
М. А. Полянская

Резюме. Бронхообструктивные заболевания (бронхиальная астма (БА), хроническое обструктивное заболевание 
легких (ХОЗЛ), несмотря на определенные успехи, достигнутые в их диагностике и лечении, на сегодня остаються 
одной из ведущих проблем современной медицины. Нарушение проходимости дыхательных путей играет ключе-
вую роль в патогенезе бронхообструктивных заболеваний. Поэтому определение наличия бронхообструкции, сте-
пень ее выраженности, обратимости, наряду с клиническими симптомами является основным диагностическим 
инструментом при бронхообструктивных заболеваниях. В отношении ХОЗЛ ситуация еще более серьезная, 
поскольку диагноз не может быть верифицированным без признаков длительного устойчивого ограничения про-
ходимости дыхательных путей. Спирометрия остается наиболее простым и доступным, высокоинформативным из 
имеющихся на сегодняшний день методов исследования функционального состояния дыхательных путей. 
Практическая ценность этого метода заключается не только в том, что он объективизирует наличие бронхообструк-
ции при бронхообструктивных заболеваниях, но и является объективным инструментом для оценки эффективно-
сти лечения пациентов с ХОЗЛ и астмой, прогноза при этих заболеваниях. В статье представлены место и диагно-
стическая ценность спирометрии при БА и ХОЗЛ.
Ключевые слова: функциональные методы диагностики, спирометрия, бронхообструктивные заболевания.
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