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Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) 
— серйозна медико-соціальна проблема в світі.  Одним 
з актуальних та практично важливим питанням в  пуль-
монології, зокрема для первинної профілактики розвит-
ку ХОЗЛ,  є визначення групи ризику по розвитку цієї  
патології  ще в підлітковому віці. На формування та пере-
біг хронічного запалення в даному віці впливають психо-
логічні та медико-соціальні фактори. Зокрема, це сто-
сується виникнення шкідливих звичок у підлітків,  
неуважного відношення до свого здоров’я, відсутності 
довірливих відношень  з батьками та медиками,  вибору 
майбутньої професії.  

Як відомо,  дихальна система в підлітковому віці є 
дуже  вразливою  через  вікові функціональні та морфо-
логічні особливості.  Зокрема, під час статевого дозрі-
вання ріст у довжину бронхіального дерева значно 
посилюється, що може приводити до дискінетичних 
порушень з боку бронхів. Гіперчутливість бронхів — 
незалежний прогностичний фактор швидкого зниження 
функції зовнішнього дихання у хворих з ХОЗЛ, що палять. 
Гіперреактивність бронхів (ГРБ) у підлітків може бути 
первинною або вторинною (індукованою).  Відомі різні 
причини формування вторинної ГРБ — хронічне запа-
лення атопічного ґенезу, вірусні або бактеріальні збуд-
ники, ураження бронхолегеневої системи ксенобіотика-
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ми. ГРБ може бути первинним біологічним дефектом,  
виступати в ролі генетично обумовленого феномену 
[1–5].  Відомо, що неспецифічна бронхіальна гіперчут-
ливість властива також клінічно здоровим та респіра-
торно асимптомним дітям.  Якщо у підлітка має місце 
генетична схильність до розвитку ГРБ, то можна очікува-
ти підвищеного ризику розвитку ХОЗЛ (за умов дії інших 
етіопатогенних чинників).

Метою  дослідження було уточнити сучасну ситуацію 
щодо статусу тютюнопаління серед підлітків міста; оціни-
ти  відповідність скарг, що наголошують підлітки під час 
бесіди з лікарем та при анонімному анкетуванні; визна-
чити роль скринінгового спірометричного обстеження  
серед підлітків-курців у формуванні груп ризику  ХОЗЛ, 
оцінити розповсюдженість гіперреактивності бронхів 
серед респіраторно асимптомних підлітків. 

Матеріали та методи
Проведено порівняльне епідеміологічне досліджен-

ня по вивченню розповсюдженості тютюнопаління 
серед підлітків м. Дніпропетровська у віці 15–21 років 
(n = 1768 осіб). Для оцінки розповсюдженості тютюнопа-
ління та респіраторних симптомів було використано 
модифікований анкетний скринінг на основі міжнарод-
них опитувальників: Burden of major Respiratory diseases 
who survey, Compendium of Respiratory Standard 
Questionnaires (CORSQ) [6]. В амбулаторних умовах  про-

ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

РОЛЬ СПИРОМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХОЗЛ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

С. И. Ильченко
Резюме

Цель исследования — изучить современную ситуацию относи-
тельно статуса табакокурения среди подростков г. Днепропетровска, 
определить роль скринингового спирометрического обследования 
среди курящих подростков в формировании групп риска ХОЗЛ, оце-
нить распространенность гиперреактивности бронхов среди респи-
раторно асимптомных подростков.

В ходе исследования установлено наличие «агрессивного» стату-
са курения у  13 % курящих подростков (реальный риск развития ХОЗЛ 
был очень высоким, несмотря на относительно небольшой стаж куре-
ния).

Включение спирометрии в перечень обязательных диагностичес-
ких исследований при диспансерном осмотре подростков, особенно 
курильщиков, поможет проводить раннюю диагностику нарушений и 
формировать группу риска по развитию ХОЗЛ.
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Abstract

The aim of the study was to evaluate the current situation regarding 
the status of smoking among Dnepropetrovsk city adolescents and to 
define the role of spirometry screening among adolescent-smokers in the 
formation of COPD risk groups, as well as to determine the prevalence of 
bronchial hyper-responsiveness among asymptomatic adolescents. 

The study found the presence of "aggressive" status in 13 % of 
smoking teenagers (real risk of COPD was very high, despite the relatively 
short term of smoking). 

The inclusion of spirometry into the list of mandatory diagnostic tests 
during the clinical examination of adolescents, especially smokers, must 
help to reveal disturbances early and to form the group of risk for COPD.
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